
Khutba, 16.12.2022 
Radordningen Under Bönen 

ي اِلَْيِه تُْحَشُروَن  ﴿ ٰلوةَ َواتَّقُوهُُؕ َوهَُو الَّـذ ٖ  ﴾ َواَْن اَٖقيُموا الصَّ
 : ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ّللَاه 

ُجِل َوْحَدهُ بَِسْبعٍ َوِعْشِريَن  »  َصََلةُ اْلَجَماَعِة تَْفُضُل َعلَى َصََلِة الرَّ
 « َدَرَجة  

Ärade muslimer! 
Bönen är det första och viktigaste pelaren bland 
alla typer av dyrkan inom Islam. Efter trons 
(Imân) pelare kommer Islams pelare, där de fem 
dagliga bönerna är den viktigaste pelaren in 
Islams pelare för att hålla det Islamiska huset 
stabilt i våra liv. Att utföra bönen i församling 
(jamaah) är en del av bönens upprättelse. I den 
ädla Koranen nämner Allah (azze ve jal): “och 
att förrätta bönen och att frukta Honom. Det 
är till Honom ni skall samlas åter.”1  
Att bönen upprättas rätt och i församling, leder 
till en stark gemenskap och stärker bandet 
mellan muslimerna. Att bönen utförs i grupp har 
en större belöning har nämnts utav Rasulullah 
(s.a.v.): “Bön i församling, har 27 gånger (25 
gånger i en annan hadith) mer belöning än  
den som utförs ensam.”2 
 
Kära bröder! 
En viktig sak när man ber i jamaah är att hålla 
raderna (saf) i ordning. Därför har Rasulullah 
(s.a.v.) varit jätte noggrann med radordningen 
och började inte bönen förrän allt var rätt. 
Rasulullah (s.a.v.) sade: “Låt de som har bäst 
förståelse stå direkt bakom mig, och ordna 
sedan de resterande raderna på samma sätt.” 
och repeterade detta tre gånger och sedan 
varnade: “Stå ifrån kaoset som finns på 
handelsplatser.”3. Efter dessa påvisningar från 
Profeten (s.a.v.) har det blivit sunnah att de med 
bäst förståelse/kunskap står direkt bakom 
imamen, alla andra efter de och sedan kommer 
pojkarna, sedan kvinnorna och till sist flickorna. 
Rasulullah (s.a.v.) har många gånger påminnt om 
radordningen till sina följeslagare: “Vad vore 
om ni stod som änglarna stod rad för rad 
inför sin Herre?!” Följeslagarna frågade, “Yâ 
Rasûlallah! Hur står änglarna inför Allah rad 

 
1 Enam suresi, 6:72 
2 Buhârî, Ezan, 30 

för rad?” Profeten (a.s.) svarade “De fyller de 
första raderna först och håller tätt ihop.”4.     
I en annan hadith sade Profeten (s.a.v.): “Jag ser 
hur djävulen tränger sig in som en svart får 
bland er där ni lämnat öppningar mellan 
raderna.” 
 
Ärade bröder! 
Allt det här visar att raderna under bönen måste 
vara fina och i ordning (täta). För Profeten (a.s.) 
har sagt: “Antingen så ordnar ni raderna eller 
så kommer Allah vända era ansikten mot 
olika håll.”. Att inte respektera eller bry sig om 
radordningen leder till många andliga 
sjukdomar. Tvärtom, när man väl respekterar 
detta, kommer man upp till änglarnas nivå. 
Därför brukade Profeten (s.a.v.) ordna raderna 
från höger till vänster, dra bak eller fram de som 
står utanför linjen och fylla på tomma luckor, 
efter allt detta började han bönen. Följeslagarna 
hade en sådan fin och tät ordning på raderna att 
deras kläder blev ofta slitna vid axlarna. Tyvärr 
så upplever vi en saknad uppförande när det 
gäller radordningen idag i våra moskéer. Vi vet 
att pandemitiden lett till att många moskéer haft 
avstånd mellan raderna och att det i sin tur lett 
till att man tappat vikten av radordningen. Men 
nu är det dags att gå tillbaka till det riktiga och 
ordna våra rader så att vi efterliknar Profetens 
(a.s.) älskade följeslagare. Amin! 

3 Müslim, Salât, 122 
4 Müslim, Salât, 119 


