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Fredag og be ilag med menigheten

Kjære muslimer. 

Bønn(salah)  er en av de viktigste plikter å praktisere innen Islam og er en av Islams fem søyler. 
Bønn har også en stor innflytelse i muslimers liv og atferd og

er et hjelpemiddel for selv-korrigering,-renselse,-endring og styrking av ens tro.Det er det første vi 
vil få spørsmål om på Dommedag. 

For å få maksimal effekt av våre bønner, må vi utføre bønnene på den måten som behager Allah og 
som har blitt beskrevet og illustrert av profeten Mohammed (Allahs fred og velsignelser være med 
han).

Spesielt viktig er det å utføre bønnene ilag med menigheten. Bønn i lag med   menigheten   ( jama'ah ) 
anses å ha en større sosial og åndelig nytte enn å be individuelt.Når en ber ilag med menigheten, 
står  muslimene  i  parallelle  rekker  bak  den  valgte bønnelederen  (imam),  vendt  mot 
bønneretningen(qibla).Imamen  er  vanligvis  en  Islamsk  lærd  eller  har  de  beste  kunnskaper  om 
Koranen. 

Allah og profeten Mohammed har beordret oss til å utføre og holde fast ved salah jama'ah.Dette har 
blitt vist i både Koranen og Sunnah(Profetens praksis/tradisjon): 

''Hans lys er i hellige hus som er reist med Hans bifall, hvor Han vil at Hans navn skal 
påkalles, hvor menn priser Ham morgen og kveld, 

"menn som ikke distraheres fra Guds ihukommen av varer og handel, fra å forrette 
bønnen, og å gi gode gaver, idet de frykter en dag da hjerter og blikk blir omsnudd,
(24Surah(24Kapittel)Annour(Lyset)Ayat36-37(Vers36-37). 

"Så når du er blant de troende og foreslår bønnen for dem, skal en gruppe av gangen 
stå frem hos deg, og de skal bære sine våpen. Når de faller ned i bønn, skal de andre 
stå bak dere. Derpå skal en ny gruppe, som ikke har deltatt i bønnen, komme frem 
og be sammen med deg. De må vise aktsomhet og bære sine våpen. De vantro så 
gjerne at dere neglisjerte våpen og utrustning så de plutselig kunne overfalle dere. 
Dog er det ingen synd å legge bort våpnene om dere plages av regn eller er syke. 
Men vis aktsomhet! Sannelig, Gud har beredt de vantro en ydmykende straff"(4Surah 
An-Nisaa(Kvinner)Ayat102)

 Sistnevnte verset indikerer viktigheten av sala'h jama'ah. Allah beordrer oss å be ilag med 
menigheten selv i vanskelige situasjoner, som krig og frykt.Hvis salah jama'ah  ikke var spesielt 
viktig, ville muslimene under slike forhold vært fritatt og tillatelse ville vært gitt til individuell 
bønn. 

Abu Huraira rapporterte at Allahs Budbringer (Allahs fred og velsignelser være med han) 
sa :"Ved Den Ene i Hvis hånd  er min sjel, jeg tenkte på å beordre en samling av tre, så ville 
jeg ha beordret at Bønneropet ble gitt,  så ville jeg ha sagt til en mann at han skulle lede 
menneskene i bønn, så ville jeg ha gått bakfra og brent  husene til menn som ikke deltok i 
(menighetens) bønn ,ned rundt dem. Ved Den Ene  i Hvis hånd  er min sjel, hvis en av dem 
hadde vist at han skulle få et bein dekket med godt kjøtt eller to  saueføtter med kjøtt inni seg, 
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ville han ha dukket opp for 'Isha'(kvelds) bønn ."Al-Bukhari. 

Det  ble  rapportert  av  Abu  Huraira  at  en  blind  mann  kom  til  profeten  (Allahs  fred  og 
velsignelser være  med han)  og  sa:  "O Allahs  Budbringer,jeg  har ingen til  å  føre  meg til 
moskeen," og han spurte  Allahs Budbringer om å gi  ham konsesjon som tillot  ham å be 
hjemme,  og  han(Profeten)  tillot  ham  det.Men  da  han  snudde  seg  sa  han:"Kan  du  høre 
Bønneropet?" Han sa:"Ja." Han(Profeten) sa:"Så svar på det ."Muslim 

Ibn Qudaamah sa:" Hvis det ikke er konsesjon for en blind mann som ikke hadde noen som kunne 
lede han, er det mer passende at det skal ikke være noen konsesjon for andre." 

Ibn  Abbas,  måtte  Allah  være  tilfreds  med  ham,  og  hans  far,  rapporterte  at  Profeten  sa: 
"Enhver som hører kallet til Salah (bønn), og ikke svarer, så er der ingen salah for ham med 
mindre  han  har  en  gyldig  unnskyldning."  Hans  følgesvenn  spurte:"  Hva  er  en  gyldig 
unnskyldning?" Profeten svarte: "Frykt eller sykdom."Abu Dawood

Siden dette er tilfelle for de obligatoriske daglige bønner, er det åpenbart at Fredagsbønnen,da den 
involverer menighet, ville ha spesiell verdi i Islam.På grunn av sin viktighet, talte Allah og Hans 
profet  særskilt om denne bønnen og oppfordret oss til å være ivrig opptatt av den. 

"Dere som tror, når det kalles til samlingsdagens bønn, så skynd dere hen til Guds 
ihukommelse, og la handel ligge. Dette er et gode for dere, om dere bare visste!" 
(62Surah Al Jumu'ah(Samlingsdagen)Ayat 9)

Ibn `Umar og Abu Hurairah (Må Allah være fornøyd med dem) rapporterte:" Vi hørte Allahs 
Budbringer  (Allahs  fred  og  velsignelser  være  med  han)  sa:"  (mens  han  holdt  sin 
Khutbah(Fredagspreken)  på sin  prekestol av tre),  enten må noen mennesker (dvs. hyklere) 
stoppe forsømme Fredagsbønnen , ellers vil Allah forsegle deres hjerter, og de vil være blant 
de som ikke enser noe." Ahmed 

"De vil være blant de som ikke enser noe '' betyr de som vil  fullstendig glemme påminnelsene om 
og hensynstagende til ,Allah og Hans Ordrer. 

 På grunn av viktigheten av å bringe muslimer sammen og øke deres broderskap,gir Allah en stor 
belønning til de som utfører Fredagsbønnen og de andre bønner ilag med menigheten. 

Ibn  Omar  (Må  Allah  være  fornøyd  med  ham)  ,og  hans  far,  rapporterte  at  Profeten 
Mohammed sa: "Å fremsi bønn i lag med menigheten bærer 27 ganger større belønning enn å 
tilby den alene individuelt." Al-Bukhari og Muslim. 

Profeten  (Allahs  fred  og  velsignelser  være  med  han)sa;"  Hvis  folket  viste  om  de  store 
belønninger og fordeler av å be ilag med  menigheten,ville de aldri bli stående igjen, men ville 
ile  til  moskeen.Første  rad fortjener høyest  lønn.  To personer som ber sammen får større 
belønning enn en  som ber  den samme bønn alene,regelen er: jo større samlingen er, jo høyere 
er dens verdi  i Allahs åsyn." Abu Dawood 

Salman  (Må  Allah  være  fornøyd  med  ham)  fortalte:"Allahs  Budbringer  (Allahs  fred  og 
velsignelser være med han) sa,:"Hvis en mann bader på Fredag, (eller) renser seg selv så mye 
han  kan  ved  Wudu(rituell  vask  før  bønn) ',  oljer  håret,anvender  den  parfyme  som  er 
tilgjengelig i hans hus, drar avsted til moskeen,skiller ikke  to personer (for å lage en plass for 
seg  selv),  utfører  Salah  som  det  er  foreskrevet  for  ham,  forblir  taus  når  Imamen  taler, 
hans(mindre) synder mellom denne fredagen og påfølgende fredag vil bli tilgitt."Al-Bukhari. 

Abu Huraira fortalte at den Hellige Profeten Mohammad (Allahs fred og velsignelser være 
med han) en gang spurte sine følgesvenner:"Fortell meg ,hvis det var en elv ved dørtrinnet til 
en av dere ,der du vasket deg fem ganger om dagen ,ville noe av ditt smuss forbli? Da den 



Hellige Profeten Mohammed (Allahs fred og velsignelser være med han) mottok svaret at intet 
av det forble,sa han så:" Det er som de fem ganger Salah, som Allah visker ut synd med." Al-
Bukhari og Muslim. 

Abu Huraira rapporterte at Allahs Budbringer (Allahs fred og velsignelser være med han) 
sa:" Den som går til Masjid(moské), eller kommer tilbake fra Masjid,Allah vil forberede hans 
plass i Jennah( Paradis)hver gang han går til eller går fra." Al-Bukhari 

I  Hadith(Beretning om Profeten) hvor Profeten sa:"Der er sju som Allah vil gi skygge til av 
Hans Skygge, på Dagen når det ikke er  noen skygge unntagen Hans Skygge)-En av dem var 
en mann hvis hjerte er bundet til moskeene."Al- Bukhari og Muslim. 

Kjære muslimer. 

 Fredagsbønnen og bønner  ilag med menigheten er  viktige praksiser  i  vår  religion.De tidligere 
muslimer innså dette og var veldig ivrige i å utføre dem slik som Allah vil.Om en person gikk glipp 
av  takburatil-ihram(å  si:"Allahu  Akbar"ved  begynnelsen  av  salah)  ville  Profetens  følgesvenner 
trøste/støtte han i 3 dager og i 7 dager om han gikk glipp av hele bønnen.

Abdullah Bin Mas'ood sa:":  enhver som  måtte være tilfreds ved å møte Allah som muslim,la 
ham ivareta de bønner som det blir kalt til, da de er av veiene for huda (veiledning), og Allah 
har  gitt  til  deres  Profet  Veiledningens  Vei.Og  hvis  dere  begynte  å  etablere  salah  i  deres 
hjem,lik den  personen som holder seg tilbake i sitt hjem, ville du forlate  din Profets Sunnah, 
og hvis du skulle forlate din Profets Sunnah ville du garantert komme på avveier.Og det er 
ikke en mann blant dere som renser seg selv, og gjør det riktig, så går strake veien til en av 
disse  moskeer,   uten  at  Allah  vil  skrive  for  ham  ,med  hvert  skritt  han  tar,  en  hasanah 
(fortjeneste), og opphøyer han en grad, og fjerner fra ham sayyi'ah (misgjerning).Og jeg har 
sett oss, der ingen av oss var tilbakeholdne fra å be ilag med menigheten, med unntak av en 
hykler hvis  hykleri  er kjent.Og en som ikke kunne komme ved egen hånd ville  bli  båret 
mellom to menn til han  sto i rekken. 

De gjorde dette fordi de fulgte Profeten Mohammeds veiledning og de har hørt ham da han sa, som 
rapportert  av  Abu Al-Darda:  "Hvis  det  er tre menn i  en landsby eller i  ørkenen hvor ikke 
bønnen  blir  fremsagt(i  samling),  djevelen  har  fått  herredømme over  dem.  Så  observerer 
(bønn) ilag med menigheten), for ulven spiser kun et dyr som går alene."Abu Dawood 

Så jeg oppfordrer dere til å følge Profeten Mohammeds vei og de tidligere muslimers ved å utføre 
Fredagsbønnen og de andre bønnene ilag med menigheten, slik at dere vil få de store belønninger på 
Dommens Dag. 


