
Khutba, 13.01.2023 
Vikten av morgonbönen 

ٰ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

Kära muslimer, 
Den första gudstjänsten för varje ny dag är 
morgonbönen, salatu'l-fajr. Morgonbönen är den 
viktigaste av de fem dagliga bönerna. Hadithen vi 
läste ovan säger: "Den som utför morgonbönen 
är under Allahs skydd."1 Allah kommer inte att 
lämna muslimer som ber vara hjälplösa, varken i 
det här livet eller i det efterkommande. Bland de 
fem dagliga bönerna har morgonbönen en speciell 
plats. Den är tyngre jämfört med de andra dagliga 
bönerna. Solen har ännu inte gått upp och 
människor sover bekväma i sina varma sängar och 
de har inte svarat på kallelsen från Allah. I en 
sådan position underkastar muslimen utan tvekan 
för uppmaningen "bön är bättre än sömn" och går 
upp för morgonbönen och tar vägen till moskéerna. 
Kära bröder, 
En sak som gör oss uppmärksamma på vikten av 
morgonbönen, är versen vi läste: ”Utför böner 
(vid vissa tider) under dagen tills solen vänder 
och nattens mörker; och gör morgonbönen. För 
morgonbönen är bevittnad.”2 Ordet "bevittnad" i 
versen förklaras för oss av följande hadith: 
”Nattens och dagens änglar samlas vid 
tidpunkten för morgonbönen. De vittnar för 
muslimer som går upp för morgonbönen."3 
Å andra sidan är morgonbönen en bön som är svår 
att utföra för hycklarna. Profeten (saw) säger: "Om 
(människor) kände till dygderna med natt- och 
morgonbönen, skulle de ha kommit för att 
utföra dem i församlingen, även krypande."4 
Allahs Sändebud (saw) sa om värdet av 
morgonbönen i Allahs åsyn, angående 
morgonbönens två rak'ahs, som är sunnah bortom 
de obligatoriska två rak'aherna: "De två raka’ahs 
sunnah av morgonbönen är bättre än världen 
och allt som finns inuti."5 
Kära bröder, 

 
1 Müslim, Sahih, 3/394, H. No: 1051. 
2 İsrâ, 17:78. 
3 Buhari, Sahih, Ezan, 3/38, H. No: 612. 
4 Buhari, Sahih, Ezan, 3/46, H. No: 617. 
5 Müslim, Sahih, Müsafirin, 2/160, H. No: 1721. 

Att utföra böner i församlingen i moskéer är mer 
belönad än att be de ensamma. Vår profet (saw) sa: 
"Bön i församling är 27 grader (25 i en annan 
hadith) mer belönad än den som utförs 
ensam."6 Även att stå i första raden i församlingen 
är ännu mer belönad, i en hadith förklarar Profeten 
(saw) det på följande sätt: "Om människor bara 
visste hur dygdigt det är att kalla adhan och att 
vara på första raden i bönen, skulle de lotta om 
vem ska stå på första raden om de behövde det. 
Om de visste hur dygdigt det är att nå 
församlingen tidigt, skulle de tävla med 
varandra. Om de kände till dygderna med 
nattbönen och morgonbönen, skulle de ha 
kommit till dessa två böner även om de bara 
kunde krypa.”7 Det är därför, "Den som utför 
nattbönen i församlingen i moskén kommer att 
få belöningar som om han har bett till midnatt. 
Om han utför morgonbönen i församlingen i 
moskén kommer han att få belöningar som om 
han hade tillbringat hela natten med att be."8 
Kära bröder, 
Följeslagarna lade stor vikt vid morgonbönen. Dem 
brukade varna varandra. Khalifa Omar (ra), såg inte 
Süleyman b. Ebu Hasme (ra) i en morgonbön. Han 
undrade varför han inte kommit till bönen. På 
vägen till hans hus träffade han Süleymans mamma 
Shifa Ummu Süleyman. Omar (ra) sa att han inte 
sett Süleyman vid morgonbönen. Hon sa att hennes 
son somnade för att han bad på natten (qiyamu'l-
leyl, tehejjud) och inte kunde närvara vid 
morgonbönen. Omar svarade: "Att gå till 
församlingen för morgonbönen är bättre än att 
be hela natten." Av detta förstår vi att att be i 
mosken med församlingen, särskilt morgonbönen, 
håller samhällsandan vid liv och spelar en stor roll i 
uppbyggnaden av den muslimska identiteten. Må 
Allah azze ve celle göra oss till bland de trogna 
tjänarna som utför bönerna i mosken, särskilt 
morgon och i'sha bönen. Amin! 
 

6 Buhari, Sahih, Ezan, 30; Müslim, Sahih, Mesâcid, 245, 250. 
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