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Vigtigheden af morgenbønnen 

ٰلوةَ ِلُدلُوِك الشَّْمِس اِٰلى َغَسِق الَّْيِل َوقُْرٰاَن اْلفَْجِرِؕ اِنَّ قُْرٰاَن   ﴿ اَقِِم الصَّ
 ﴾ اْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوداً 

 : ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ّللَاه 

ِة ّللاَِّ  »  ْبحِ فَُهَو فِي ِذمَّ  «  َمْن َصلَّى َصََلةَ الصُّ

Beærede muslimer, 
Den første tilbedelse af enhver ny dag er 
morgenbønnen. Morgenbønnen er den vigtigste af 
de fem daglige bønner. Hadithen, vi lige har læst, 
siger: "Hvemend udfører morgenbønnen, vil 
være under Allahs beskyttelse." Altså vil Allah هلالج لج 

ikke efterlade muslimer, der beder bønnerne, 
hverken i denne verden eller i det hinsidige. Blandt 
de fem daglige bønner har morgenbønnen en 
særlig plads. Morgenbønnen er nemlig mere 
byrdefuld sammenlignet med de andre bønner. 
Fordi dagen endnu ikke er blevet oplyst, sover folk 
behageligt i deres varme seng, og de har ikke 
reageret på invitationen fra Allah هلالج لج. I en sådan 
situation adlyder muslimen uden tøven 
opfordringen "bøn er bedre end søvn" og står op til 
morgenbønnen og går til moskeerne. 
 
Kære brødre, 
En ting, der henleder vores opmærksomhed på 
vigtigheden af morgenbønnen, som kommer til 
udtryk i verset, vi læser ovenfor, er ”Hold bøn (til 
forskellige tider) fra solnedgang indtil nattens 
mørke, og bed ved daggry, for sandelig er 
morgenbønnen bevidnet”. Den følgende hadith 
forklarer os ordet "bevidnet" i verset. "Nattens og 
dagens engle mødes på tidspunktet for 
morgenbønnen. De vidner om muslimerne, der 
står op til morgenbønnen." 
Derudover er det særlige ved morgenbønnen, at 
den er en af de bønner, der er tungest for hyklere. 
Profeten ملسو هيلع هللا ىلص siger: "Hvis de kendte belønninger 
ved nat- og morgenbønnerne, ville de komme 
for at udføre dem i forsamlingen, om de så 
skulle komme kravlende." Desuden erklærede 
Allahs Sendebud ملسو هيلع هللا ىلص om værdien hos Allah هلالج لج af de 2 
sunnah rak’ah i morgenbønnen: "De to rak'ah af 
morgenbønnen er bedre end verden og alt i 
verden." 
 
Værdifulde brødre, 
At udføre bønner i forsamlingen i moskeerne er 
bedre end at bede alene. Vores Profet ملسو هيلع هللا ىلص erklærede: 

"Menighedsbønnen er syvogtyve grader 
(femogtyve grader i én fortælling) bedre end 
bønnen udført af en person alene.". Der er endda 
en belønning i at være forrest i menigheden, som 
en hadith beskriver således: "Hvis folk vidste, 
hvor stor belønning der findes i at kalde adhan 
og at være på første række i bøn, ville de 
trække lod om at gøre disse ting. Hvis de vidste, 
hvor stor belønning der findes i at nå tidligt 
frem til menigheden i moskeen, ville de 
konkurrere med hinanden. Hvis de vidste 
hvilken belønning der findes i nattebønnen og 
morgenbønnen, ville de komme til disse 
bønner, om de så skulle komme kravlende og 
krybende.” Af denne årsag vil; "Den, der udfører 
nattebønnen i menigheden vil modtage 
belønning, svarende til at have bedt den halve 
nat. Hvis man udfører morgenbønnen i 
menigheden, vil man modtage belønning, 
svarende til at have tilbragt hele natten i bøn." 
 
Beærede brødre, 
Ledsagerne af Profeten ملسو هيلع هللا ىلص tillagde morgenbønnen 
en betydning af allerhøjeste grad; de advarede og 
påmindede hinanden. Eksempelvis fik Umar (RA) 
til en morgenbøn ikke øje på en anden sahabi, 
Suleiman bin abu Hasme (RA). Han undrede han 
sig. Mens han var på vej mod hans hus, stødte 
Umar (RA) på hans mor, Shifa Umm Suleiman (RA). 
Han fortalte hende: "Jeg kunne ikke se Suleiman 
ved morgenbønnen". Suleiman (RA)’s mor 
forklarede, at hendes søn faldt i søvn, fordi han 
havde bedt hele natten, og derfor ikke havde kunne 
deltage i morgenbønnen. Derefter svarede Umar 
(RA): "At deltage i morgenbønnen med 
menigheden er bedre end at bede hele natten." 
og erklærede dermed, at han ikke fandt denne 
situation korrekt. Vi forstår heraf, at det at bede i 
menigheden, især at udføre morgenbønnen i 
menigheden, holder menighedsånden i live, og  
spiller en stor rolle i opbygningen og 
opretholdelsen af menigheden og den muslimske 
identitet. Må Allah هلالج لج gøre os blandt hans trofaste 
tjenere, som udfører morgenbønnen i menigheden. 
Amin. 


