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Viktigheten av Fajr-bønn 

ٰلوةَ ِلُدلُوِك الشَّْمِس اِٰلى غَسَِق الَّيِْل َوقُْرٰاَن الْفَْجِرِؕ اِنَّ قُْرٰاَن الْفَْجِر   ﴿ اَقِِم الصَّ
 ﴾كَاَن َمْشُهوداً 

 : ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرسُوُل ّللاَِّ 

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

 

Kjære muslimer! 

I begynnelsen av hver ny dag, starter vi med Salatul 
Fajr. Fajr er bønnen med høyest status av alle 5. I 
hadithen som ble lest, sier RasulAllah (  عَلَيِْه  ُ ّٰللاه َصلَّى 

 Den som ber salatul fajr er under Allahs“ :(َوسَلَّمَ 
beskyttelse”.  

Allah vil ikke forlate de som er trofaste i sine bønn, 
hverken i dunya eller akhira. 

Fajr-bønn har en spesiell plass blant de fem daglige 
bønnene, for den er mer tyngende sammenlignet 
med andre bønner. Dagen er ikke er lys ennå, og folk 
sover komfortabelt i sine varme senger. I en slik 
posisjon vil en muslim uten å nøle si: "Bønn er bedre 
enn søvn.", vise akseptanse for adhanen, våkne til 
fajr-bønnen, og ta veien til moskeen. 

Kjære søsken! 

Et annet punkt som gjør oss oppmerksomme på 
viktigheten av Fajr-bønnen er at den kommer til 
uttrykk i verset vi leser: “Hold bønn (regelmessig) 
mellom solens begynnende deklinasjon og nattens 
mørke, og be salatul fajr, for den er bevitnet” 

Ordet “bevitnet” er forklart av RasulAllah (  عَلَيِْه ُ َصلَّى ّٰللاه

 i hadithen: “Dagens og nattens engler kommer (َوسَلَّمَ 
sammen på tidspunktet for fajr bønn. De vitner om 
muslimene som står opp for Fajr." 

På den ene siden har vi folk som har det mentalt 
tungt med å be salatul fajr og det er 
hyklere(munafiqun).  

RasulAllah ( ََوسَلَّم عَلَيِْه   ُ ّٰللاه  sier: “De tyngste (َصلَّى 
bønnene for hyklerne er salat al-Isha og salat al-
Fajr, men om de bare visste hva disse bønnene 
innholder, ville de komme for å be dem med jamaa, 
selvom de måtte krype.” (Imam Ahmad, al-Musnad 
og Saheh al-Jaami). I en annen hadith igjen 
RasulAllah (aleyhissalam) viser oss hvor lønnsom og 
viktig Fajr er: "De to rak'ahene til fajr-bønnen er 
bedre enn verden og alt som er i verden." 

Kjære brødre! 

Det er mer belønning i å utføre bønner i 
forsamlinger i moskeer enn å be alene. Vår profet 
( ُ عَلَيْهِ   sa: "Forsamlingsbønnen er 27 grader ( َوسَلَّمَ َصلَّى ّٰللاه
(25 grader i en annen fortelling) høyere enn bønnen 
utført alene." 

Selv det å være i første rad i jamaa har en belønning, 
og en hadith-i sharîf sier: "Hvis folk visste hvor 

lønnsomt det er å gjøre adhanen og være på første 
rad i bønn, hadde de trukket lodd om de måtte. Hvis 
de visste hvor bra det er å nå frem til moskeen 
tidligere enn bønnetid, ville de konkurrere med 
hverandre.”  

Derfor:“Den som utfører Isha-bønnen i 
forsamlingen, vil motta belønningen som om han 
hadde bedt til midnatt. Hvis han utfører Fajr-
bønnen i menigheten, vil han motta belønningen 
som om han hadde brukt hele natten på å be." 

Kjære muslimer! 

Sahaba (عنهم هللا   var nøye med salatul fajr på (رضي 
høyest nivå og de inviterte og advarte hverandre. En 
gang Umar (رضي هللا عنهم) kunne ikke se Sulayman bin 
Ebu Hasme (عنهم هللا   blandt jamaa i en salatul (رضي 
fajr, så han lurte. Mens han gikk mot huset hans, 
møtte han moren til Sulayman bin Ebu Hasme ( رضي

) Hun het Şifa Ümmü Süleyman .(هللا عنهم هللا عنهارضي  ).  

Etter at han forklarte at han ikke så hennes sønn på 
Fajr bønnen, sa hun at han ikke klarte å komme til 
Fajr siden hadde bedd i hele natt og forsovet seg. Til 
det sa Umar (عنهم هللا   Det er bedre at jeg“ :(رضي 
kommer til jamaa for salatul fajr, enn at jeg ber i 
hele natt” og med det viste han at han ikke fant 
denne situasjonen til å være riktig. 

Vi forstår av dette at bønn i jamaa, spesielt fajr-
bønnen i jamaa, holder vår samfunn sterkere 
sammen og i live, spiller en stor rolle i utdanningen 
til å være en muslimsk menighet og i 
konstruksjonen av den muslimske identiteten. 

Måtte Allah gjøre oss til en av sine trofaste tjenere 
som handler med disse gode gjerningene og passer 
på å utføre fajr-bønnen i jamaa. Amin!. Amin. 


