Noor 92 Publications
og
Islamsk Litteraturforening

Å heve hendene i skuddbønn
etter tidebønn
Moḥammad Hāshim at-Thattawī as-Sindī,
Moḥammad ibn ʻAbd-ir-Raḥmān al-Ahdal
al-Yamanī
og
Aḥmad ibn Moḥammad ibn aṣ-Ṣiddīq al-Ghomārī
al-Maghribī
Kompilert av
ʻAbd-ol-Fattāḥ Abō Ghoddah al-Ḥalabī
Oversettelse, innledning og redigert av
Abo Mahi Yasir Hussain

© Noor 92 Publications 2021
© Islamsk Litteraturforening 2021
Å heve hendene i skuddbønn etter tidebønn
ISBN 978-82-93517-21-4
Det må ikke kopieres fra dette manuset i strid med åndsverkloven eller avtaler
om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til
åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar
og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengselsstraff.

ٰ
الرحمن الرحيم
بسم هللا
الصالة والسالم على رسول هللا
INNHOLD
Innledning

Definisjon av nøkkelterminologier
Forfatterne
Moḥammad Hāshim at-Thattawī as-Sindī (1693–1761)

V
VII
VII
VII

Moḥammad ibn ʻAbd-ir-Raḥmān al-Ahdal al-Yamanī (1796–
1842)

VIII

Aḥmad ibn Moḥammad ibn aṣ-Ṣiddīq al-Ghomārī al-Maghribī
(1902–1961)
VIII
ʻAbd-ol-Fattāḥ Abō Ghoddah al-Ḥalabī (1917–1997)
Utdannelse
Karriere

X
X
XI

Pakistan og India

XII

Verk

XII

Død

XII

Om denne utgaven
XII
		
Skuddbønn ( – دعاءdoʻā’ )
XIII
		
Al-Ghomārī – en personlig hendelse
XVI
		
Å følge profeten Moḥammads s sonnah
XIX
		
Svake ḥadīth-er
XXI
		
Målet med å be skuddbønn
XXII
Å heve hendene i skuddbønn

1

Å heve hendene generelt under skuddbønn
Å heve hendene spesifikt etter tidebønn

3
10

Ḥadīth-er om skuddbønn etter tidebønn
Skuddbønn etter tidebønn før sonnah-bønn
Å stryke hendene over ansiktet etter skuddbønn

13
27
31

Protester

41

Protest 1 – beretningen i Ṣaḥīḥ Moslim
41
Protest 2 – hvorfor heve hendene opp mot himmelen? 52
Protest 3 – å be skuddbønn samlet etter tidebønn
53
Avslutning
Å be skuddbønn med hendene hevet
Å be skuddbønn etter tidebønn
Å stryke hendene over ansiktet etter skuddbønn
Konklusjon
Translitterasjon
Ordliste
Noen ḥadīth-terminologier
Litteraturliste
Koranregister
Generelt register

55
55
56
57
58
59
61
63
65
71
73

Innledning

Innledning
I denne boken vil vi gå i dybden av det å be skuddbønn etter tidebønn
med hevede hender. Denne fordypingen er basert på verket Thalāth
rasā’il fī istiḥbāb ad-doʻā’ wa rafʻ al-yadayn fīhi baʻda aṣ-ṣalawāt almaktōbah, kompilert av ʻAbd-ol-Fattāḥ Abō Ghoddah al-Ḥalabī (1917–
1997).
Vi skal innledningsvis kaste lys over hva doʻā’ ( )دعاءer, gjennom
dens etymologiske og terminologiske betydning, og hvordan ordet har
blitt benyttet i Koranen med forskjellige betydninger. I tillegg til det
skal vi kortfattet se på viktigheten av å følge profeten Moḥammads s
livsførsel og når det er tillatt å følge svake ḥadīth-er.
Gud har gitt de troende en befaling om å be skuddbønn (doʻā’)
til Ham. Profeten Moḥammad s lærte de troende å be skuddbønn i
både gode og vanskelige tider. Skuddbønn er en åpen form for tilbedelse
som kan utføres når som helst. Den er ikke begrenset eller fastsatt til en
spesifikk tid. Det er heller ikke en begrenset handling å heve hendene i
skuddbønn. Det er en etablert tradisjon i islam å be en skuddbønn etter
tidebønn. Noen velger å gjøre det samlet, mens andre velger å gjøre det
individuelt, og det finnes også noen som lar være å be skuddbønn etter
tidebønn. Alle disse måtene er tillatte, og hvilken måte som er mest
fortrinnlig og overlegen, kan diskuteres. Det er også en etablert tradisjon
blant muslimene å stryke hendene over ansiktet etter skuddbønn – det
er majoritetens standpunkt. En minoritet blant muslimene anser det
ikke som en handling som er del av profeten Moḥammads s tradisjon.
Abō Ghoddah valgte å samle sammen tre verk for å tilbakevise den
minoriteten som mener at det er en kjettersk handling å be en skuddbønn
etter tidebønn og det å stryke hendene over ansiktet etter skuddbønn
generelt. Denne protesten gjør det viktig for oss å diskutere dette emnet
slik at vi kan oppklare for muslimer som får rettet kritikk mot seg, om at
den måten de følger, er kjetteri og vranglære. Samtidig vil det også være
nyttig for de som ikke praktiserer det majoriteten av muslimene allerede
gjør, at de også forstår bakgrunnen for praksisen.
Vårt emne har ikke tidligere blitt diskutert grundig og detaljert på
norsk, derfor føler jeg at denne boken kan være formålstjenlig både for
de som er for, og de som er imot praksisen. De som er for, vil forstå sine
imamers standpunkt bedre, og de som er imot, vil forstå sine
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meningsmotstanderes standpunkt tydeligere. Kanskje vil det føre til en
balansert tankegang hos begge parter og lede til mindre konflikt og mer
forståelse og gjensidig respekt.
Målet med boken er å avdekke bakgrunnen for praksisen å be
skuddbønn etter tidebønn med hevede hender og å stryke hendene over
ansiktet, ved å kritisk granske ḥadīth-er og identifisere praksisens
opprinnelse. Bokens hovedfokus er å definere skuddbønnens betydning,
hva Koranen sier om det, og hva profetens s tradisjon var både når det
gjaldt skuddbønn etter tidebønn, og skuddbønn generelt. Vi vil legge
vekt på de ḥadīth-ene som spesifikt diskuterer vårt emne. Gjennom
innholdsanalyse skal vi fordype oss i en bestemt diskusjon når det
gjelder skuddbønn.
Vi vil analysere og besvare følgende forskningsspørsmål:
Kan man heve hendene i skuddbønn?
Kan man be skuddbønn etter tidebønn?
Kan man stryke hendene over ansiktet etter skuddbønn?
Stammer denne tradisjonen fra profetens s praksis?
Vi vil besvare forskningsspørsmålene ved å
• vise til ḥadīth-er og skriftlærdes konklusjoner om emnet
• begrunne grundig at denne tradisjonen stammer fra profetens
s praksis

•
•
•
•

Skuddbønn er et håp som styrker den troende under harde tider
og prøvelser. Skuddbønn fyller den troendes indre med ro og glede i gode
tider og medgang. Flere millioner muslimer holder denne praksisen kjær,
nemlig å be skuddbønn etter tidebønn og stryke hendene over ansiktet
etter å ha bedt skuddbønn. For å bygge en tolerant holdning blant
muslimer er det avgjørende å dokumentere praksisens bakgrunn slik
at de ikke skal kritiseres uten tilstrekkelige og vektige motargumenter.
Vår forskning kan derfor anses som svært betydelig for de troende som
praktiserer det å be skuddbønn etter tidebønn og stryke hendene over
ansiktet etter skuddbønn, for forskningen beviser at deres handling er
basert på profetens s tradisjon, og derfor er det majoritetens praksis og
synspunkt.
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Definisjon av nøkkelterminologier
Begrepet doʻā’ vil hovedsakelig bli anvendt for «skuddbønn».
Æresbetegnelser som «Hans Hellighet», «Hans Høyhet» og
«Hans Nåde» er brukt i omtalen av profeten s, og «De» og «Dem»
i tiltale. Det er imidlertid gjort noen unntak, av hensyn til tekstens
kontekst.
Æresbetegnelser som vår mester for profetens s følgesvenner og
«de troendes / vår mor» for profetens s hustruer har blitt brukt. Disse
æresbetegnelsene kan virke som «en blomstrende» eller «en overdrevent
høytidelig» stil å bruke, men det har alltid vært en tradisjon blant
muslimer, som jeg ønsker å videreføre til norsk.
Det vil komme flere transkriberte arabiske faglige termer underveis
i teksten, og første gang de nevnes, vil de bli forklart i en fotnote eller
parentes, i tillegg er det også utarbeidet en ordliste.

Forfatterne
Kompilasjonen til Abō Ghoddah består i utgangspunktet av tre hefter
skrevet av tre forskjellige skriftlærde.

Moḥammad Hāshim at-Thattawī as-Sindī (1693–
1761)
Moḥammad Hāshim at-Thattawī as-Sindī stammet fra en slekt som var
kjent for å være skriftlærde. Mange av hans slektninger var store skriftlærde
i provinsen Sind, som ligger sør i dagens Pakistan. Han ble født i en
landsby i utkanten av byen Thatta i Sind.
Han startet sine studier hjemme hos faren, og etter det reiste han
lenger inn i byen Thatta for å søke kunnskap. Der studerte han faget
ḥadīth, og deretter reiste han til Mekka og Medina for å fordype seg
ytterligere i islamske fag. Det sies at han også studerte under Waliyollāh
ad-Dihlawī (1703–1762), men det har ikke blitt bekreftet om de noen
gang møttes eller ikke, selv om de levde i samme tidsperiode.
Etter at as-Sindī fullførte sine studier i utlandet, vendte han
tilbake til subkontinentet og avla en troskapsed til Saʻdollāh as-Sōrtī
al-Qādirī (d. 1726) og ble en del av ṣōfī-ordenen al-Qādiriyyah. Han
tilbrakte et år hos sin læremester før han vendte tilbake til hjembyen.
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As-Sindī arbeidet som lærer og underviste mange elever i den
største skolen i Thatta. Han var også overimamen i byen og holdt
fredagsprekenen hver fredag i moskeen. Mange elever strømmet til hans
studiesirkler når han underviste i ḥadīth.
Det sies at han skrev mange verk på arabisk, persisk og
sindhi, men det var ikke mange av dem som ble utgitt. De fleste av
disse verkene er å finne i gamle biblioteker i Sind. Han ble begravd i
gravlunden i Makli ved Thatta. Graven hans er et kjent besøkssted.

Moḥammad ibn ʻAbd-ir-Raḥmān al-Ahdal 		
al-Yamanī (1796–1842)
Slekten al-Ahdal i Zabid i Jemen er en slekt kjent for kunnskap fra
gamle dager av. De er kjent for å være eksperter i islamske fag. Når folk
i Zabid har et spørsmål relatert til islamske fag, er det vanlig å henvende
seg til slekten al-Ahdal.
Moḥammad ibn ʻAbd-ir-Raḥmān al-Ahdal al-Yamanī stammer
fra den ovennevnte slekten. Han studerte under sin far og andre
skriftlærde fra området. Han oppnådde høy status i samfunnet som
skriftlærd i ung alder, da kunnskap var lett tilgjengelig og tilrettelagt i
hans hverdag. I ung alder var han blitt en ekspert i islamske fag. 		
Al-Yamanī døde i en alder av 46 år.

Aḥmad ibn Moḥammad ibn aṣ-Ṣiddīq al-Ghomārī
al-Maghribī (1902–1961)
Aḥmad ibn Moḥammad ibn aṣ-Ṣiddīq al-Ghomārī al-Maghribī ble født i
1902 i en stamme kjent som Banō Saʻīd, som holdt til ved byen Tétouan.
Byen Tétouan ligger øst for havnebyen Tanger i Marokko. De eldre fra
denne stammen utvandret til Andalucía etter at idrisidenes herredømme
falt. Idrisidene skal ha hersket fra 789 til 974 i Nord-Marokko. Det sies
også at det var fra 789 til 985. Slekten Banō Saʻds eldre utvandret igjen
fra Andalucía til Tlemcen, nordvest i Algerie. På 1600-tallet utvandret de
til regionen Ghumara, som ligger øst for byen Tétouan, der forfedrene
opprinnelig utvandret fra. Landsbyen Toujgan ble stammens nye hjem.
Aḥmad al-Ghomārī vokste opp i byen Tanger. Han fikk æren av
å studere under mange skriftlærde. Han var selv sønn av en utmerket
skriftlærd, Moḥammad ibn aṣ-Ṣiddīq. Søken etter kunnskap fikk ham til
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å reise flere ganger til Egypt. Der fikk han muligheten til å studere ved
islams øverste universitet, al-Azhar. Det sies at han fikk autorisasjon
til å overføre forskjellige tekster og emner etter 106 skriftlærde. Blant
disse var skriftlærde som Moḥammad ibn Jaʻfar al-Kattānī (1858–1926),
Aḥmad az-Zakārī (d. 1925), Aḥmad ibn Moḥammad aṭ-Ṭahṭāwī,
Moḥammad Zāhid al-Kautharī (1878–1952).
Al-Ghomārī skrev omtrent 150 store og små verk om forskjellige
emner i islam. Omtrent 50 av dem ble trykket. Verkene hans gjorde det
tydelig at han var opptatt av nytenkning og utvikling av fagforståelse og
å gjøre det lettere for folk. Han tilhørte ṣōfī-ordenen aṣ-Ṣiddīqiyyah.
På 1800-tallet koloniserte Frankrike og Spania Marokko.
Portugal okkuperte også flere områder av landet i nord. Siden var det
alltid uro i landet. I 1912 ble Marokko delt i et såkalt fransk og spansk
protektorat. Det vil si at Marokko inngikk en traktat med de to landene
for å få beskyttelse, mens statene som beskyttet, hadde sine interesser å
ivareta. De fleste ville ha et selvstendig Marokko og kjempet imot staten
og protektoratene. Det pågikk intense kamper, særlig i perioden 1919–
1934. Al-Ghomārī var av de skriftlærde som var imot okkupasjon og
fremmedmakt i landet, derfor manet han folk til å stå opp for fedrelandet
og kjempe for det. På grunn av det ble han fengslet. Det gjorde at han
flyttet til Kairo etter å ha vært i fengsel og tilbrakte sine siste dager der
og døde i 1961. Marokko ble selvstendig i 1956.

Aḥmad al-Ghomārī (1902–1961). ©Mutakallim, 2010
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ʻAbd-ol-Fattāḥ Abō Ghoddah al-Ḥalabī (1917–
1997)
ʻAbd-ol-Fattāḥ ibn Moḥammd
ibn Bashīr ibn Ḥasan Abō
Ghoddah al-Ḥalabī ble født i
byen Aleppo i Nord-Syria.
Han stammet fra
etterkommerne til profeten
Moḥammads s følgesvenn
Khālid ibn al-Walīd g.
Slekten hans hadde i flere
generasjoner arbeidet med
å produsere og selge tekstilvarer.
Bestefaren til Abō Ghoddah
var en av de største
tekstilhandelsmennene i
Aleppo.

Utdannelse

ʻAbd-ol-Fattāḥ Abō Ghoddah (1917–1997).
©Khair ben Yahya, 2008

Abō Ghoddah begynte sine studier i Aleppo. Det var bestefaren som
forstod at barnebarnet hadde intellektuelle ferdigheter utenom det
vanlige. Han meldte ham på en fireårig utdannelse ved det islamske
arabiske instituttet i Aleppo. Etter å ha arbeidet noen år i familiens
tekstilhandel, begynte han å studere ved skolen Kheshrevia i 1936.
I 1942 fullførte han sine studier i Aleppo og reiste videre til alAzhar-universitetet for å fordype seg i islamske fag. Der fullførte
han en bachelorgrad (1944–1948) og fikk diplom i psykologi og
undervisningsmetodikk. Abō Ghoddah fullførte sine studier ved al-Azhar
i 1950.
Blant Abō Ghoddahs lærere finner vi navn som:
• Moḥammad Rāghib aṭ-Ṭabbākh (1877–1951)
• Aḥmad ibn Moḥammad az-Zarqā’ (1869–1937)
• ʻĪsá al-Bayānōnī (1874–1942)
X

Innledning

•
•
•
•
•
•
•

Moḥammad al-Ḥakīm (1904–1980)
Aḥmad ibn Moḥammad al-Kordī (1885–1957)
Moḥammad Najīb Sirāj-od-dīn (1876–1954)
Moṣṭafá Ṣabrī (1869–1954)
Moḥammad Zāhid al-Kautharī (1878–1952)
Aḥmad al-Bannā (1885–1958)
Ḥasan ibn Aḥamd al-Bannā (1906–1949)
Skriftlærde som han hadde samarbeid med, var veldig mange,
men de mest kjente av dem, er:
• ʻAlawī ibn ʻAbbās al-Mālikī (1910–1971)
• Moḥammad Saʻīd Ramaḍān al-Bōṭī (1929–2013)
• Yōsof al-Qaraḍāwī (f. 1926)

Karriere
I 1951 vendte han tilbake til Syria og underviste i islamske fag i omtrent
11 år i Aleppo. Han skrev flere verk i løpet av den tiden og underviste
også ved Madrasah Shaʻbāniyyah, et institutt som er kjent for å
spesialisere sine elever i islamske fag. Etter denne perioden begynte han
som professor ved Universitetet i Damaskus. Her underviste han i tre år i
grunnprinsippene i islamsk lov, Ḥanafī-lovskolen og komparative studier
innenfor islamske lovskoler. Han fikk en ny mulighet ved sharīʻahfakultetet på Universitetet i Damaskus, det var å være hovedredaktør for
et leksikon om islamsk rettslære. Det var et toårig prosjekt.
I 1962 ble han valgt som parlamentsmedlem i Aleppo. Han møtte
på mange utfordringer og mye motgang, men hans mål var hele tiden å
fokusere på kunnskap om islam.
I 1966 ble han satt i fengsel og sonet i 11 måneder og ble løslatt
i 1967. Etter at han ble løslatt, bodde han en stund i Aleppo, men flyttet
etter hvert til Saudi-Arabia. Imam Muhammad ibn Saud-universitet i
Riyadh ansatte ham som professor, og han underviste der fram til 1988.
Hans eksepsjonelle ferdigheter viste seg umiddelbart, og universitetets
styre valgte å involvere ham i å tilrettelegge universitetets kurs- og
studiemateriale. Kong Saud-universitetet grep også muligheten til å
benytte seg av Abō Ghoddahs kunnskap og erfaring.
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I 1995 mottok han en pris for sine akademiske oppnåelser. Prisen
ble gitt til ham av Oxford Centre for Islamic studies i en seremoni i
London.

Pakistan og India
De skriftlærde fra Pakistan og India hadde stor innflytelse på Abō
Ghoddahs kunnskap. Han besøkte disse landene flere ganger og hadde
mange arabiske bøker skrevet av skriftlærde fra subkontinentet. Han
redigerte flere av de bøkene og utga dem i en ny versjon.

Verk
Abō Ghoddah skrev mer enn 70 store og små verk. Han var med på
å lede redaksjon av flere store og tunge verk. Han skrev en del om
taṣawwof ( – تصوفsufisme), islamsk rettsvitenskap og ḥadīth.
Verket hans Qīmah az-zaman ble oversatt til engelsk med tittelen
The Value of Time i 2007. Mange skriftlærde bruker hans verk Makānah
al-imām Abī Ḥanīfah fī al-ḥadīth som et oppslagsverk når de skriver om
imam Abō Ḥanīfahs grad innenfor ḥadīth-faget.
Han var hovedredaktør under utgivelsen av Sonan an-Nasāʼī,
utgitt av Maktab al-maṭbōʻāt al-islāmiyyah i Aleppo.

Død
Etter en lang og hederlig karriere døde Abō Ghoddah 16. februar 1997.
Han ble begravd i al-Baqīʻ-gravlunden i Medina, Saudi-Arabia.

Om denne utgaven
Leserne har blitt gjort kjent med at dette er en redigert norsk oversettelse
av samlingen Thalāth rasā’il fī istiḥbāb ad-doʻā’ wa rafʻ al-yadayn
fī-hi ba‘da aṣ-ṣalawāt al-maktōbah, 2. utg., Beirut: Maktab al-maṭbōʻāt
al-islāmiyyah, 2004.
Det var opprinnelig tre hefter om å heve hendene i skuddbønn
etter tidebønn og generelt under skuddbønn, som ble kompilert av ʻAbdol-Fattāḥ Abō Ghoddah al-Ḥalabī (1917–1997). Salmān ibn ʻAbd-ilFattāḥ Abō Ghoddah var hovedredaktør ved utgivelsen av verket.
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De opprinnelige tre heftene ble skrevet av:
•
•

Moḥammad Hāshim at-Thattawī as-Sindī (1693–1761)
Moḥammad ibn ʻAbd-ir-Raḥmān al-Ahdal al-Yamanī (1796–
1842)
• Aḥmad ibn Moḥammad ibn aṣ-Ṣiddīq al-Ghomārī al-Maghribī
(1902–1961)
I denne utgaven vil leserne få muligheten til å forstå emnet
grundigere ved hjelp av tilleggskommentarer og fotnoter som gir en
dypere innsikt i bevisene og diskusjonene.
Jeg har brukt verk som jeg har hatt tilgjengelig, derfor skiller
bindnummer, sidetall og beretningsnummer seg fra kildene i det
opprinnelige verket, som var tilrettelagt av Abō Ghoddah.
Abō Ghoddah og de opprinnelige forfatterne diskuterer delvis
ḥadīth-enes klassifisering, men ikke i alle tilfellene. Det gjorde det
nødvendig for min del å legge til ḥadīth-redaktørers klassifisering av
beretningene slik at leserne lett kan se beretningenes grad. Det er gjort i
et kulepunkt etter den aktuelle beretningen.
Abō Ghoddah satte sammen det opprinnelige verket ved å presentere hvert hefte som en egen del av verket. Jeg har i motsetning til det
valgt å slå sammen heftenes kapitler, da heftene diskuterer det samme
emnet. Målet har vært å redigere bort gjentakelser og presentere 		
analysen som en mer sammenhengende vitenskap ved hjelp av denne
strukturen.

Skuddbønn ( – دعاءdoʻā’ )

Ordet doʻā’ er egentlig verbalsubstantiv til verbet daʻā ()دعا/yadʻō ()يدعو.
Det betyr å få noens oppmerksomhet ved stemmen eller tale.I
Ifølge islamsk terminologi har ordet og handlingen doʻā’ mange
betydninger, men er mest kjent for å bli oversatt som «skuddbønn». Det
har blitt forklart som følgende:
Det er å be skuddbønn til Gud ved å søke av Ham og anrope Ham.II
Doʻā’ er når en tjener søker av Herren ved å kalle på Ham for å få noe
eller hjelp og støtte. Tjeneren viser sin svakhet og nød overfor Gud og hvor
Aḥmad ibn Fāris ar-Rāzī, Moʻjam maqāyīs al-loghah (Beirut: Dār al-fikr, 1979),
2:279.
II
Ibn Manẓōr al-Ifrīqī, Lisān-ol-ʻArab (Beirut: Dār Ṣādir, 1993), 14:257.
I
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maktesløs og evneløs han er. Doʻā’ er det som beskriver en tjener (tilbeder)
og tjenerens bevissthet om hvor lavere han står overfor Herren som et
menneske. Dette omfatter betydningen av det å lovprise Gud og tillegge
Ham godhet og sjenerøsitetI.

ِ «ادع
ُون
ْ :قال ربُّكم،»ُ «الدُّعاءُ هو الْعِبادة:النيب صلى هللا عليه وسلم قال
ّ  عين،عن ِالنعمان بن بشري
».ب لَ ُك ْم
ْأ
ْ َستَج

Det berettes etter vår mester an-Noʻmān ibn Bashīr g at profeten
s sa: «Skuddbønn er tilbedelse» og resiterte: «Herren sier: 'Be deres
skuddbønn til Meg, Jeg vil bønnhøre dere.'II»III
Beretningen beviser hvilken status doʻā’ har, for den er en form
for tilbedelse, og det er noe Herren befaler de troende å gjøre.
I Koranen har doʻā’ kommet med forskjellige betydninger:
1) Tilbedelse:

ِ َّ
ُ ين يَ ْدعُو َن َربـَُّهم ِبلْغَ َد ِاة َوالْ َع ِش ِّي يُِر
َ اصِ ْب نَْف َس
ْ َو
ُيدو َن َو ْج َهه
َ ك َم َع الذ

«Hold deg urokkelig fast med dem som tilber Herren om morgenen
og aftenen, søkende etter Hans glede.»IV

ِ ِ إِ َّن الَّ ِذين تَ ْدعو َن ِمن د
اد أ َْمثَالُ ُك ْم
ٌ َون هللا ِعب
ُ ْ ُ َ

«Sannelig, avgudsstatuene som dere tilber utenom Gud, er også
Guds tjenere, som dere.»V
2) Anmodning, når en tjener ønsker seg eller har behov for noe:

ِ وإِ َذا سأَلَك ِعب ِادي ع ِن فَِإِن قَ ِر
ِ َّاع إِ َذا دع
ان
َ َ ِ يب َد ْع َوَة الد
ٌ ّ َّ َ َ َ َ
ُ يب أُج

«Når Mine tjenere spør deg om Meg – vit at Jeg er nær og svarer
anroperens anrop når han anroper Meg.»VI

ِ ُون أ
ب لَ ُك ْم
َ َق
ْ ِ ال َربُّ ُكم ْادع
ْ َستَج

«Herren sier: 'Be deres skuddbønn til Meg, Jeg vil bønnhøre
dere.'»VII

Ḥamd ibn Moḥammad al-Khaṭṭābī, Sha’n ad-doʻā’ , red. av Aḥmad Yōsof ad-Daqqāq,
3. utg. (Kairo: Dār ath-thaqāfah al-ʻarabiyyah, 1992), 4.
II
Koranen 40:60.
III
Solaymān ibn al-Ashʻath as-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, red. av Shoʻayb ibn
Moḥarram al-Arnā’ōṭ (Beirut: Dār ar-risālah al-ʻālamiyyah, 2009), 2:603#1479.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningens beretterkjede som autentisk.
IV
Koranen 18:28.
V
Koranen 7:194.
VI
Koranen 2:186.
VII
Koranen 40:60.
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3) I en fortvilet eller desperat situasjon:

ِ ِ هللا تَ ْدعو َن إِ ْن ُكْنتُم
ِ الساعةُ أَ َغري
ِ
ني بَ ْل إِ َّيهُ تَ ْدعُو َن
ُ
َ صـادق
َ ْ
ُ قُ ْل أ ََرأَيْتُ ُك ْم إِ ْن أ ََت ُك ْم َع َذ
َ َ َّ اب هللا أ َْو أَتَْت ُك ُم
ِ
ف َما تَ ْدعُو َن إِلَْي ِه إِ ْن َشاءَ َوتَْن َس ْو َن َما تُ ْش ِرُكو َن
ُ فَيَكْش
«Si: 'Si meg, hvis Guds pine eller timen skulle komme over dere,
vil dere da anrope noen andre enn Gud?' Tvert imot! Det er Han
dere anroper. Hvis Han vil, fjerner Han det dere anroper Ham
for, og i det øyeblikket glemmer dere de avgudene som dere
likestiller med Gud.»I
4) Å rope/kalle på noen:

ِ َ إِ َّن أَِب ي ْدع
ت لَنَا
َ َوك ليَ ْج ِزي
ُ َ
َ َجَر َما َس َقْي
ْكأ

«Sannelig, far kaller på deg for å gi deg lønn for at du vannet for
oss.»II
5) Guds enhet og lovprisning av Ham:

الر ْح َن
َّ قُ ِل ْادعُوا هللاَ أَوِ ْادعُوا

«Si: 'Anrop Ham som Gud, eller anrop Ham som den
Allbarmhjertige […]'»III
6) Å oppmuntre eller oppildne noen til noe:
«Gud kaller til fredens hjem.»IV
7) Invitasjon som ikke har noen verdi:

السالَِم
َّ َوهللاُ يَ ْدعُو إِ َل َدا ِر

ِِ ِ
ُّ س لَهُ َد ْع َوةٌ ِف
الدنْيَا َوَل ِف ْال ِخَرِة
َ َل َجَرَم أَنَّ َـما تَ ْدعُونَن إلَْيه لَْي

«Sannheten er den at det dere inviterer meg til, ikke er verdt å
inviteres til i verken denne verden eller i det hinsidige.»V
8) Utsagn/jammer:

ِِ
ني
َ فَ َما َكا َن َد ْع َو ُاهم إِ ْذ َجاءَ ُه ْم َبْ ُسنَا إَِّل أَ ْن قَالُوا إِ َّن ُكنَّا ظَالم

«Da Vår pine kom over dem, jamret de bare: 'Sannelig, vi var
ondsinnede!'»VI
9) Å spørre for å forstå noe bedre:
I
II
III
IV
V
VI

Koranen 6:40–41.
Koranen 28:25.
Koranen 17:110.
Koranen 10:25.
Koranen 40:43.
Koranen 7:5.
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ك يـُبـَِّي لَّنَا َما ِه َي
َ َّاُْدعُ لَنَا َرب

«Be til Herren for oss at Han skal gjøre det tydelig for oss hva
slags ku det skal være.»I
10) Innkallelse:

ِ ول بـيـنَ ُكم َك ُدع ِاء بـع
ِ َّ الَ تَـجعلُوا ُد َعاء
ًض ُك ْم بـَْعضا
َْ َ ْ ْ َ الر ُس
َْ
َ

«Anse ikke sendebudets innkallelse som det samme som når dere
kaller på hverandre!»II
Vi lærer at ordet doʻā’ benyttes på forskjellige måter i Koranen.
Vi kommer til å hovedsakelig diskutere doʻā’ som «skuddbønn».
Skuddbønn har noen krav når tilbederen ber den:
• Oppriktighet: Tilbederen ber en skuddbønn som er ren for synd
og hovmod. Den må ikke være for å vise seg fram. Målet med
skuddbønnen bør være Guds glede og belønning. Håpet må være
rettet mot Gud alene, og man skal stole på Ham.
• Tålmodighet: Tilbederen må være tålmodig i sin skuddbønn og
gjenta den med oppriktighet.
• Tillit: Tilbederen må være bevisst at det er Herren Gud som
bønnhører, og at Han evner alt.
• Hjertets tilstedeværelse: Hjertet må være til stede. Tilbederen må
være gudfryktig idet han ber skuddbønn.
• Å være bestemt: Tilbederen må være bestemt i sin skuddbønn og
ikke be ved å si: «Herre, hvis Du vil …».

Al-Ghomārī – en personlig hendelse
Al-Ghomārī – en av forfatterne til de tre heftene som er kompilert av
Abō Ghoddah – fortalte om en personlig hendelse. Han var i Marokko
og forrettet en tidebønn i en moské. Da tidebønnen var forrettet og han
gikk ut, kom en ung mann til ham og innledet en samtale.
Den unge mannen: «Er det tillatt å forrette tidebønnen bak denne
imamen?»
Al-Ghomārī: «Hvorfor skulle det ikke være tillatt?»
I
II

Koranen 2:68.
Koranen 24:63.
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Den unge mannen: «For han er kjettersk!»
Al-Ghomārī: «Hva er kjetteriet han begikk?»
Den unge mannen: «Han hevet hendene i skuddbønn etter
tidebønnen.»
Al-Ghomārī forklarte den unge mannen hans feil, og hva som
var korrekt, men dette spørsmålet og svaret gjentar seg stadig vekk, enda
denne tradisjonen er etablert i islam siden profetens s tid.
Det var viktig for al-Ghomārī å utdype noen grunnprinsipper i
islam:
1) En ting erklæres som ulovlig eller frarådd ved et bevis som
beviser at det har blitt forbudt/nektet. I grunnprinsippene i
islamsk vitenskap er følgende etablert:
a) Hvis forbudet (nektingen) er absolutt, erklæres den tingen
som ulovlig.
b) Hvis forbudet (nektingen) ikke er absolutt, erklæres den
tingen som frarådd.
Et eksempel på forbudet som illustrerer det ulovlige:

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب
ُ َوالَ تَُقولُواْ ل َما تَص
َ ب َهـ َذا َحالَ ٌل َوَهـ َذا َحَر ٌام لّتَ ْفتَُروا َعلَى هللا الْ َكذ
َ ف أَلْسنَتُ ُك ُم الْ َكذ

«Si ikke den løgnen som tungen deres ytrer: 'Dette er
lovlig, og dette er ulovlig!' for å dikte opp løgn om Gud […].»I
Et eksempel på nektingen som illustrerer det frarådde:

ِ َ َن رس
ِ َّ َعن أَِب قَتَادة
ِ َ َصلَّى هللا َعلَْي ِه وسلَّم ق
َح ُد ُك ُم الْ َم ْس ِج َد فَ ْليَْرَك ْع
َ
َ  «إ َذا َد َخ َل أ:ال
َْ
ُ َ َّ  أ:السلَم ِّي
ُ َ ول هللا
َ ََ
ِ
ِ
».س
َ َرْك َعتـَْي قَْب َل أَ ْن َْيل
Det berettes etter vår mester Abō Qatādah as-Salamī g
at Guds sendebud s sa: «Når en av dere går inn i en moské, bør
han forrette to bønneenheter før han setter seg.»II
Når det gjelder emnet vårt, «å heve hendene i skuddbønn
etter tidebønn», finnes det ikke forbud eller nekting om det,
derfor er det verken forbudt eller frarådd.
2) Det at profeten Moḥammad s ikke gjorde en ting fast, beviser
ikke at det er nektet, for det er ikke et tydelig forbud eller en

Koranen 16:116.
Moḥammad ibn Ismāʻīl al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, red. av Moḥammad Zohayr
ibn Nāṣir an-Nāṣir (Beirut: Dār ṭauq an-najāh, 2001), 1:96#444.
I

II
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nekting som bekrefter det. Gud sier i Koranen:

ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نـََها ُك ْم َعْنهُ فَانتَ ُهوا
ُ الر ُس
َّ آت ُك ُم
َ َوَما

		
«Det sendebudet gir dere, ta det. Det han forbyr dere,
hold dere unna det.»I

Verset lyder ikke «det han ikke gjør, hold dere unna det».
Hvis vi ser på fredagstidebønnen, ble det ikke forrettet
med like mange deltakere på profetens s tid, og profeten s ba
heller ikke folk i nærområdet om å komme til profetens s moské
for å forrette den der med de andre muslimene. I dag kommer
folk fra disse områdene og forretter fredagstidebønnen der, men
ingen sier at det er forbudt eller kjettersk. Grunnen er enkel, det
er fordi det ikke finnes forbud eller nekting om det. Hvis man
nå skulle ha sagt at det er korrekt at profeten s lot være å heve
hendene i skuddbønn etter tidebønn, beviser det likevel ikke at
handlingen er forbudt eller frarådd.
3) I grunnprinsippene er det etablert at når et vers fra Koranen eller
en ḥadīth generelt inneholder en handlings tillatelse, beviser det
at handlingen er lovlig.
En beretning etter vår mester Salmān g innebærer
det å generelt heve hendene i skuddbønn, derfor blir den til et
bevis for at det er lovlig å gjøre det etter tidebønnen også, og kan
ikke noen gang kalles en kjettersk handling.
Beretningen lyder:

ِِ
ِ ِ
الر ُج ُل
َ َ ق،صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َّ  «إِ َّن هللاَ َحيِ ٌّي َك ِرميٌ يَ ْستَ ْحيِي إِ َذا َرفَ َع:ال
َ َّب
ِّ  َعن الن،َع ْن َس ْل َما َن الْ َفارس ِّي
ِ َْإِلَْي ِه يَ َديِْه أَ ْن يَرَّد ُهَا ِص ْفرا َخائِبَتـ
».ي
ً
ُ
Det berettes etter vår mester Salmān al-Fārisī g, etter
profeten s at Hans Høyhet s sa: «Sannelig, Gud er ærbar
og sjenerøs. Når en person løfter hendene opp mot Ham, ville
Gud kjent Seg ille ved om Han lot de to hendene vende tilbake
tomhendte og avviste.»II

Koranen 59:7.
Moḥammad ibn ʻĪsá at-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī, red. av Moḥammad Shākir, M.
Fo’ād ʻAbd-ol-Bāqī og Ibrāhīm ʻAṭwah ʻAwaḍ, 2. utg (Kairo: Sharikah maktabah
wa maṭbaʻah Moṣṭafá al-Bābī al-Ḥalabī, 1977), 5:556#3556; As-Sijistānī, Sonan Abī
Dāwōd, 2:609–610#1488; Moḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, Sonan Ibn Mājah, red.
av Shoʻayb ibn Moḥarram al-Arnā’ōṭ (Beirut: Dār ar-risālah al-ʻālamiyyah, 2009),
5:33#3865.
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4) Det er mange handlinger som er ansett som foretrukne og likt i
islamsk tradisjon, fordi profeten Moḥammad s utførte dem til
tider. Dette er handlinger som ble utført noen ganger, mens de
andre ganger ble utelatt. Vil nå disse handlingene bli ansett som
forbudte eller den som praktiserer dem, som en kjettersk person?!
5) De skriftlærde som definerte grunnprinsippene, var tydelige om
hva sonnah er. De bekreftet det som profeten s sa, gjorde eller
godkjente. Men de nevnte aldri at det også gjelder å unngå det
profeten s utelot. Altså blir dette en fjerde kategori som ikke har
blitt nevnt av de skriftlærde. For det å utelate noe er ikke befalt
av loven. Koranen og ḥadīth lærer oss at vi skal gjøre det som
blir befalt så mye som man klarer, og hvis man blir nektet en
ting, skal man holde seg unna det. Det sies ikke at man skal holde
seg unna det som blir utelatt av profeten s. Det å utelate noe
beviser ikke at det er forbudt eller nektet, det beviser kun at det
er tillatt å utelate det.
Da profeten s utelot å forrette den supplerende formiddagsbønnen ()صالة الضحى, beviste det at det er tillatt å utelate den, for
hvis den var obligatorisk, ville ikke Hans Høyhet s ha utelatt
den. Derfor beviser det å utelate å heve hendene i skuddbønn
noen ganger tillatelse til å utelate det, og ikke at det er forbudt.

Å følge profeten Moḥammads s sonnah
Profeten Moḥammads s sonnah (livsførsel/praksis) er islams sekundære
kilde og det som forklarer og tydeliggjør Guds befalinger i Koranen.
Sonnah er kunnskap som er bygget opp på ḥadīth-ene etter profeten s.
Forståelsen av sonnah har alltid vært en omstridt sak blant de skriftlærde, og
disse uenighetene har ført til forskjellige lovskoler og filosofier i religionen
islam. Men dessverre har muslimer blitt et offer for den trangsynte tenkemåten – heller enn å se på det positive ved uenigheter og diskusjoner,
velger man å spre hat for å ekskludere hverandre fra troen. En uenighet
bør være en uenighet og ikke hat eller fiendtlighet. En forskning eller
konklusjon som er uenig med ens egen forskning eller konklusjon, bør
besvares på en akademisk og sivilisert måte heller enn å angripe med
beskyldninger som vantro, kjettersk eller respektløs overfor profeten s.

•

Al-Arnā’ōṭ klassifiserte denne beretningen som autentisk.
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Koranen legger vekt på sonnah:
•• خ ُذوهُ َوَما نـََها ُك ْم َعْنهُ فَانتـَُهوا
ُ الر ُس
َّ آت ُك ُم
َ َوَما
ُ َول ف
«Det sendebudet gir dere, ta det. Det han forbyr dere, hold dere
unna det.»I

ِ صيبـهم ع َذ
ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
•• يم
ٌ َ ْ َُ ُين ُيَال ُفو َن َع ْن أ َْم ِره أَن تُصيبـَُه ْم فتـْنَةٌ أ َْو ي
ٌ اب أَل
َ فَْليَ ْح َذر الذ
«De som motsetter seg sendebudets befaling, bør frykte at en
prøvelse vil ramme dem, eller at en smertelig pine vil ramme
dem.»II
•• َاع هللا
َ الر ُس
َّ َم ْن يُ ِط ِع
َ َول فََق ْد أَط
«Den som adlyder sendebudet, han har i sannhet adlydt Gud.»III

•• ُقُ ْل إِن ُكنتُ ْم ُِتبُّو َن هللاَ فَاتَّبِعُ ِون ُْيبِْب ُك ُم هللا

Si: «Hvis dere elsker Gud, så adlyd meg og Gud vil elske dere!»IV

ِ
ِ َّات َت ِري ِمن َتتِها ْالَنـهار خالِ ِد
ك الْ َف ْوُز الْ َع ِظ ُيم
ْ ٍ َوَمن يُ ِط ِع هللاَ َوَر ُسولَهُ يُ ْد ِخ ْلهُ َجن
َ ين ف َيها َو َذل
َ َ ُ َْ َ ْ

«De som adlyder Gud og sendebudet, skal Han føre inn i
paradishager som det flyter elver under, i dem skal de være i all
evighet. Det er den store seieren.»V

ِ َن هـ َذا ِصر
•• ك ْم َعن َسبِيلِ ِه
ُ ِالسبُ َل فَتَ َفَّر َق ب
ُّ اطي ُم ْستَ ِق ًيما فَاتَّبِعُوهُ َوالَ تَتَّبِعُوا
َ َ َّ َوأ
«Dette er Min rette vei – følg den! Følg ikke andre veier, for de
vil skille dere fra Guds vei.»VI

I
II
III
IV
V
VI

Koranen 59:7.
Koranen 24:63.
Koranen 4:80.
Koranen 3:31.
Koranen 4:13.
Koranen 6:153.
XX

Innledning

Svake ḥadīth-er
Ḥadīth-ene klassifiseres i forskjellige kategorier, slik som: autentisk,
akseptabel, svak, avvist, oppdiktet. Mange har en tendens til å kritisere
svake beretninger mer enn nødvendig og forsøker å senke beretningenes
status til lavere enn svak, enda det ikke er et faktum.
Al-Ghomārī framhevet prinsippet om at de ḥadīth-lærde og
skriftlærde generelt ikke var strenge og tok det lettere når det gjaldt
handlinger som angikk det fortrinnlige og overlegne med hensyn til
religiøse ritualer basert på svake beretninger, hvis det var gjengitt
gjennom mangfoldige overleverte beretninger etter de tidligere
generasjonene som var kjent hos de senere generasjonene.
Aḥmad konstaterte: «Når vi gjengir om det lovlige og ulovlige er
vi strenge, men når vi gjengir om fortrinnlige handlinger og lignende, er
vi milde.»I
Al-Ḥākim fortalte at han hørte Zakariyyā Yaḥyá ibn Moḥammad
al-ʻAnbarī si: «Jeg hørte Abō al-Ḥasan Moḥammad ibn Isḥāq ibn
Ibrāhīm al-Ḥanẓalī si: 'Min far (Isḥāq ibn Rāhawayh) gjenga etter ʻAbdor-Raḥmān ibn Mahdī: «Når vi gjengir etter profeten s om det lovlige
og ulovlige og lover generelt, er vi strenge vedrørende beretterkjeder
og kritiske til berettere. Men når vi gjengir om fortrinnlige/overlegne
handlinger, Guds belønning og straff (advarsel), det tillatte og skuddbønner,
er vi milde vedrørende beretterkjedene.»'»II
An-Nawawī kommenterte: «De skriftlærde blant ḥadīth- og
rettslærde, og andre utenom dem, sa: 'Det er tillatt å anvende en svak
beretning vedrørende handlinger som er foretrukne og fortrinnlige, for å
vekke interesse (for dem) eller advare mot (det som er ondt) så lenge den
beretningen ikke er oppdiktet. Når det gjelder lover som det lovlige og
det ulovlige, handelstransaksjoner, giftermål, skilsmisse og annet utenom
det, kan man ikke benytte seg av noe annet enn autentisk eller akseptabel
beretning […]'»III
Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Al-Qaul al-mosaddad fī aż-żabb ʻan
al-mosnad lil-imām Aḥmad (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1981), 11.
II
Al-Ḥākim Moḥammad ibn ʻAbdillāh an-Nīsābōrī, Al-Mostadrak ʻala-ṣ-ṣaḥīḥayn,
red. av Moṣṭafá ʻAbd-ol-Qādir ʻAṭā (Beirut: Dār al-kotob al-ʻilmiyyah, 1990),
1:666#1801.
III
Yaḥyá ibn Sharaf an-Nawawī, Al-Ażkār, red. av ‘Abd-ol-Qādir al-Arnā’ōṭ (Beirut:
Dār al-fikr liṭ-ṭibā‘ah wan-nashr wat-tauzīʻ, 1994), 8.
I
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Målet med å be skuddbønn
Det har blitt redegjort for leserne hva målet med å be skuddbønn er,
og hvilken betydning skuddbønn har for de troende. En praksis som de
troende har utført og majoriteten er enige om, kan ikke erklæres som en
kjettersk handling. For å stemple en praksis som ikke-islamsk, må den
som er imot praksisen, framlegge et tydelig bevis som forbyr den.
Skuddbønn er ingen begrenset handling, og det finnes ingen
forbud mot å heve hendene under eller stryke hendene over ansiktet etter
skuddbønn. Skuddbønn bes når en tjener er ydmyk overfor Herren Gud
og erkjenner sine mangler og sin svakhet og vet at det er kun Herren
som kan hjelpe og bønnhøre. Skuddbønn trøster den troende og gir den
troende håp. Denne styrken og dette håpet gjør at den troende er sterk
nok til å møte de største vanskene i livet.
Fjellhamar, 24.09.2020
Abo Mahi Yasir Hussain

XXII

Å heve hendene i skuddbønn

Å heve hendene i skuddbønn

Al-Ghomārī drøftet at det er folk som fornekter det å heve hendene i
skuddbønn generelt og spesifikt etter tidebønnen. De baserer sitt
standpunkt på det som er blitt berettet i de to autentiske ḥadīthsamlingene til al-Bokhārī og Moslim:

ٍ ِس ب ِن مال
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم الَ يَْرفَ ُع يَ َديِْه ِف َش ْي ٍء ِم ْن ُد َعائِِه إَِّل ِف
َ َ ق،ك
ُّ ِ « َكا َن الن:ال
َ َّب
َ ْ ِ ََع ْن أَن
ِ ِ ِ
».اض إِبْطَْي ِه
ُ َ وَإِنَّهُ يَْرفَ ُع َحتَّى يَُرى بَي،ْال ْست ْس َقاء
Det berettes etter vår mester Anas ibn Mālik g at han berettet:
«Profeten s pleide ikke å løfte hendene i noen som helst skuddbønn
utenom under istisqā’I. Da hevet profeten s hendene slik at man kunne
se armhulenes skinnende hvitfarge.»II
Det er viktig å vite at denne beretningen motstrider mange
autentiske beretninger som de ḥadīth-lærde enstemmig er enige om. De
beretningene har blitt gjengitt av mange ḥadīth-lærde.
Ash-Shāfiʻī belyste at betydningen er at hendene ikke ble hevet
så høyt at de var høyere enn hodet og armhulenes skinnende hvitfarge
ble synlig, utenom under istisqā’-skuddbønnen. For ellers er det jo
bekreftet å heve hendene i alle skuddbønner.III
An-Nawawī kommenterte at denne beretningen kan gi inntrykk
av at det som framkommer av beretningen, det er at profeten s ikke
hevet hendene utenom under istisqā’-skuddbønnen. Men det er ikke
tilfellet! Det er bevist at profeten s hevet hendene i skuddbønn ved
mange anledninger utenom istisqā’-skuddbønnen. An-Nawawī fortsatte
med å forklare at beretningen kan bety at profeten s ikke hevet hendene
så høyt ved andre anledninger som under istisqā’-skuddbønnen. Eller at
det kunne bety: «Jeg så ikke profeten s heve hendene», men andre så
profeten s gjøre det.IV
 – استسقاءdet er en bønn som forrettes for å søke om regn fra Gud. Etter istisqā’bønnen er det sonnah å be en skuddbønn, og det er den det refereres til i beretningen.
II
Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 2:32#1031; Moslim ibn al-Ḥajjāj an-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ
Moslim, red. av Moḥammad Fo’ād ʻAbd-ol-Bāqī (Beirut: Dār iḥyā’ at-torāth al-ʻarabī,
uten dato), 2:612#895.
III
Moḥammad ibn Khalfah al-Obbī, Ikmāl ikmāl al-moʻlim (Beirut: Dār al-kotob
al-ʻilmiyyah, 1910), 3:45.
IV
Yaḥyā ibn Sharaf an-Nawawī, Al-Minhāj fī sharḥ ṣaḥīḥ Moslim ibn al-Ḥajjāj, 2.
utg. (Beirut: Dār iḥyā’ at-torāth al-ʻarabī, 1972), 6:190.
I
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Al-ʻAsqalānī kommenterte at det er tydelig i beretningen at den
avviser å heve hendene i enhver skuddbønn, men det motstrider
bekreftede beretninger som viser til å heve hendene utenom istisqā’skuddbønnen. Noen skriftlærde valgte å gi fortrinn til de andre beretningene
og mente at vår mester Anas g ikke hadde sett de andre gangene da
hendene ble hevet under skuddbønn, og det at han ikke så, gjør det ikke
nødvendig for andre å følge denne beretningen. Andre skriftlærde valgte
å fortolke det ved å kombinere begge formene og at negasjonen
vedrørende det å heve hendene, gjelder det å løfte og strekke ut hendene
opp til ansiktet på denne forsterkede måten slik at armhulene blir
synlige. Disse skriftlærde valgte å mene at denne måten er spesifikk for
istisqā’-skuddbønnen.I
Abō Ghoddah oppsummerte ved å understreke at det generelt er
tillatt å heve hendene når man skal be om noe fra Gud, og at det ikke
er noen begrensning med tanke på tid eller spesifikk hendelse. Dette
er bevist gjennom beretninger. Det er også foretrukket å heve hendene
under de skuddbønnene som generelt ble overlevert etter profeten s, for
det er spesifikt berettet at profeten s hevet hendene under dem. Det er
skuddbønner som: istisqā’, når profeten s så Kaba, ved høyden aṣ-Ṣafā,
når satanpilarene steines, på Arafat-sletten.
Men når det gjelder andre skuddbønner som har blitt overlevert
etter profeten s, er det ikke ansett som foretrukket å heve hendene
under dem. Det gjelder spesifikt disse skuddbønnene: om morgenen, om
kvelden, når solen gryr, når man legger seg eller våkner, før man spiser,
eller etter å ha spist. Tillatelsen til å kunne heve hendene under disse
skuddbønnene gjelder fortsatt, for den er generell under skuddbønn fordi
det ikke har blitt nektet i loven.
Når det gjelder żikr-formularene generelt, finner man ikke bevis
på at det har blitt tillatt å heve hendene under dem.
Ibn at-Tīn gjenga etter ʻAbdollāh ibn ʻOmar ibn Ghānim
at han gjenga etter Mālik at å heve hendene i skuddbønn ikke er i
henhold til det de rettslærde har sagt. I al-Modawwanah står det at Mālik
hevet hendene, men håndflatene hans pekte nedover mot bakken, og
håndbakene (oversiden av hånden) pekte opp mot ansiktet hans. Ibn alQāsim la til: «Hvis noen ønsker å heve hendene, så er det slik det skal
Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Fatḥ al-bārī sharḥ ṣaḥīḥ al-Bokhārī 		
(Beirut: Dār al-maʻrifah, 1959), 2:517.
I
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gjøres slik som Mālik gjorde.» Ibn al-Qāsim mente at dette gjaldt både
under istisqā’-skuddbønnen og skuddbønner generelt.I

َّ  يعين،عن أنس أن النيب صلَّى هللا عليه وسلم كان يستسقي هكذا
وج َعل بُطوهنما
َ ومد يديه
.بياض إبطيه
مما يلي
ُ  حىت ر،األرض
َ أيت
َ
Det berettes etter vår mester Anas g: «Profeten s ba istisqā’skuddbønnen på den måten at profeten s strakte ut hendene og lot
håndflatene peke nedover mot bakken slik at jeg så armhulenes
skinnende hvitfarge.»II
Noen skriftlærde har også vist til at vår mester Ibn ʻOmar g
mislikte at man hevet hendene under skuddbønn. Men det har blitt
bevist at det som er autentisk om ham, er det motsatte. Yaḥyá ibn Saʻīd
al-Anṣārī gjenga etter al-Qāsim: «Jeg så Ibn ʻOmar heve hendene til
skuldrene i skuddbønn.»III
Når vi har sett og forstått at det å heve hendene i skuddbønn
etter tidebønn er en sak som kritiseres, er det viktig for oss å klargjøre
befalingen om å heve hendene i skuddbønn generelt og spesifikt etter
tidebønnen.

Å heve hendene generelt under skuddbønn
Vi fordyper oss i emnet ved å se på noen beretninger som beviser det å
heve hendene generelt under skuddbønn:

ِْ  «رفْع ْالَي ِدي ِمن:ال النَِّب صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم
ٍ َِع ْن َعلِ ِي بْ ِن أَِب طَال
ال
َ َال ْستِ َكانَِة الَِّت ق
ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُّ َ َ ق... :ب
َ
ّ
ِِ ِ
».}ضَّرعُو َن
ا
م
ف
{
:
ل
ج
و
َ
َّ
َ َاستَ َكانُوا لَرّب ْم َوَما يَت
ْ َ
َ َ هللاُ َعَّز
Mālik ibn Anas al-Madanī, Al-Modawwanah al-kobrá (Beirut: Dār al-kotob alʻilmiyyah, 1994), 1:165.
II
As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:372–373#1171.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretterkjeden som autentisk. Han refererte til at
Moslim (#895, #896), an-Nasāʼī (#1440), Aḥmad (#12903) og Ibn Ḥibbān
(#877) også gjenga dette i sine ḥadīth-samlinger. Al-Arnā’ōṭ viste også til det
an-Nawawī kommenterte om at en gruppe blant de skriftlærde belyste at det er
sonnah å heve hendene i alle skuddbønner for å få fjernet plager som tørke og
annet, og da hever man hendene ved å la håndbakene peke oppover mot himmelen. Men når man ellers ber om noe for å oppnå det, lar man håndflatene
peke oppover mot himmelen. De bygget sitt standpunkt på denne beretningen.
III
Moḥammad ibn ʻAbdillāh az-Zarkashī, Al-Azhiyah fī aḥkām al-adʻiyah, red. av
Maḥmōd al-Ḥaddād al-Miṣrī (Kairo: Dār al-forqān, 1987), 112.
I
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Det berettes etter vår velynder ʻAlī ibn Abī Ṭālib k: «Profeten s
sa: 'Det å heve hendene er en del av underkastelse som Gud den
Allmektige og Allmajestetiske sier: «De var ikke Herren underkastede
og heller ikke bønnfalte de!»I'»II

 «إِ َّن هللاَ َحيِ ٌّي َك ِرميٌ يَ ْستَ ْحيِي إِ َذا َرفَ َع:ال
ِ ِ َع ِن الن،َع ْن َس ْل َما َن الْ َفا ِرِس ِّي
َ َ ق،صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ َّب
ّ
ِ ْ َالر ُجل إِلَْي ِه يَ َديِْه أَ ْن يَرَّد ُهَا ِص ْفرا َخائِبَت
».ي
ً
ُ
ُ َّ

Det berettes etter vår mester Salmān al-Fārisī g, etter profeten
s at Hans Høyhet s sa: «Sannelig, Gud er ærbar og sjenerøs. Når en
person løfter hendene opp mot Ham, ville Gud kjent Seg ille ved om
Han lot de to hendene vende tilbake tomhendte og avviste.»III

، «إذا سألتُ ُم هللا:رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم قال
َ  مث العويف أن،عن مالك بن يسار السكوين
ِ ُفاسألُوه بِبط
».ون أ ُك ِّف ُكم وال تسألوه بظهورها
ُ

Det gjengis etter as-Sakōnī og al-ʻAufī at Guds sendebud s sa:
«Når dere ber om noe fra Gud, så be fra Ham ved håndflatene deres og
ikke be Ham om noe ved håndbakene.»IV
Betydningen er å la håndflatene peke oppover og håndbakene
nedover slik som muslimer flest ber skuddbønn.

Koranen 23:76.
An-Nīsābōrī, Al-Mostadrak ʻala-ṣ-ṣaḥīḥayn, 2:586#3981; Aḥmad ibn al-Ḥosayn
al-Bayhaqī, As-Sonan al-kobrá, red. av Moḥammad ʻAbd-ol-Qādir ʻAṭā (Beirut: Dār
al-kotob al-ʻilmiyyah, 2003), 2:110#2527.
• Aż-Żahabī kritiserte denne beretningen gjengitt av al-Ḥākim: En av beretterne
i beretterkjeden er Isrā’īl ibn Ḥātim, han gjenga merkelige beretninger og var
ikke til å stole på. Den andre beretteren, Aṣbagh ibn Nobātah, var en shīʻah og
avvist med hensyn til ḥadīth-er, ifølge an-Nasāʼī.
• Abō Ghoddah kommenterte at al-Ghomārī har gjengitt denne og lignende
beretninger for å føre saken videre om emnet og for å vise til flere beretninger
som er gjengitt om emnet. Men vi setter vår lit til de autentiske og akseptable
beretningene som er gjengitt om emnet, med tanke på å bekrefte og etablere
saken.
III
At-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī, 5:556#3556; As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:609–
610#1488; Al-Qazwīnī, Sonan Ibn Mājah, 5:33#3865.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte denne beretningen som autentisk.
IV
As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:608#1486.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningen som autentisk basert på andre overleveringer, men anmerket at denne spesifikke beretterkjeden er akseptabel.
I
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 َم ْن نَظََر ِف،الُ ُد َر
ْ «ل تَ ْستُُروا
َ عبد هللا بن عباس أن
َ :رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم قال
ُ حدثين
ِ
ِ
ِ
ِ
 فإذا فرغتُم، َول تسألوه بظُ ُهورها، َسلُوا هللا ببُطُون أ ُك ّف ُكم،كتاب أخيه بغري إذنه فإمنا يَْنظُُر يف النّار
».وجوه ُكم
َ فام َس ُحوا هبا
ْ

Det berettes etter vår mester ʻAbdollāh ibn ʻAbbās k at Guds
sendebud k sa: «Dekk ikke til veggene. Den som ser på brevet til
sin bror uten hans tillatelse, ser helvetes ild. Be skuddbønn til Gud
med håndflatene og ikke med håndbakene. Når dere er ferdig med
skuddbønnen, stryk håndflatene over ansiktet.»I

ِ  «ما رفَع قَوم أَ ُكفَّهم إِ َل:هللا صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم
ِ ُ ال رس
هللا
َ ََع ْن َس ْل َما َن َر ِض َي هللاُ َعْنهُ ق
ُ َ َ َ ق:ال
ْ ُ ٌ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ول
ِ
».ض َع ِف أَيْ ِدي ِه ُم الَّ ِذي َسأَلُوا
َ َ إَِّل َكا َن َحقًّا َعلَى هللا أَ ْن ي،َعزَّ َو َج َّل يَ ْسأَلُونَهُ َشْيئًا

Det berettes etter vår mester Salmān g at han berettet: «Guds
sendebud s sa: 'Når et folk hever håndflatene opp mot Gud den
Allmektige og Allmajestetiske og ber Ham om noe, får de rett hos Gud
på at Han gir i deres hender det de ber om.'»II

ِ ُ ال رس
ِ  «إِ َذا دعوت هللا فَ ْادع بِب:هللا صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم
ٍ ََّعن ابْ ِن َعب
 َوَل،ك
َ َ ق،اس
َ اط ِن َكفَّْي
َ ُ َ َ َْ َ
ُ َ َ َ ق:ال
َ َ َ ْ َ ُ َ ول
ِ
».ك
َ ت فَ ْام َس ْح بِِ َما َو ْج َه
َ  فَِإ َذا فََر ْغ،تَ ْدعُ بِظُ ُهوِرهَا

Det berettes etter vår mester Ibn ʻAbbās k at han berettet: «Guds
sendebud s sa: 'Når du ber skuddbønn til Gud, så be med håndflatene
og ikke med håndbakene. Når du er ferdig, så stryk håndflatene over
ansiktet.'»III

As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:607#1485.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningens beretterkjede som svak. For det er uklart
hvem som gjenga etter Moḥammad ibn Kaʻb al-Qoraẓī.
II
Solaymān ibn Aḥmad ibn Ayyōb aṭ-Ṭabarānī, Al-Mo‘jam al-kabīr, red. av Ḥamdī
‘Abd-ol-Majīd as-Salafī (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, uten dato), 6:254#6142.
• Abō Ghoddah viste til at al-Haythamī anmerket i Majmaʻ az-zawā’id (10:169)
at beretterne i beretterkjeden er autentiske.
III
Al-Qazwīnī, Sonan Ibn Mājah, 2:254#1181.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningens beretterkjede som veldig svak på grunn
av at Ṣāliḥ ibn Ḥassān al-Anṣārī i berettekjeden er avvist med hensyn til
ḥadīth-er.
• Abō Ghoddah viste til at as-Soyōṭī refererte til al-ʻAsqalānī i Faḍḍ al-wiʻā’
(74#31) at ifølge ham er denne beretningen akseptabel.
I
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ِ
ِ
ِ
ِ
شر
َّ ّعن عائشة رضي هللا عنها أَن ََّها رأت الن
َ يب
ٌ َ «إَّنا أَان ب:صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَدعو رافعا يَديه يَقول
ِِ
ِ  أَيُّـما ر،فَال تُعاقِب ِن
».ني آ َذيْتُهُ أ َْو َشتَ ْمتُهُ فَ َل تُعاقِْب ِن فِيه
َ جل من الْ ُمؤمن
ْ
ٌ َ َ

Det berettes etter vår mor ʻĀ’ishah j at hun så profeten s be
skuddbønn med hendene hevet: «Jeg er et menneske, straff meg ikke!
Hvilken enn person jeg sårer eller vanærer av de troende, så straff meg
ikke for det.»I

ِ ُ  « َكا َن رس:ال
ِ ِ
ِ
،ُّع ِاء
َ َي ق
ُّ  َع ِن،َع ْن َم ْع َم ٍر
َ ص ْد ِرِه ِف الد
َ صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَْرفَ ُع يَ َديْه عْن َد
َ ول هللا
َُ
ِّ الزْه ِر
».ُُثَّ يَْ َس ُح بِِ َما َو ْج َهه

Det gjengis etter az-Zohrī at han gjenga: «Guds sendebud s
pleide å heve hendene til brystet i skuddbønn, og etter det strøk Hans
Høyhet s hendene over ansiktet.»II
Al-Ghomārī belyste at disse beretningene var av morsal III-beretninger, men det er viktig å vite at morsal er et gyldig bevis ifølge
Mālik ibn Anas og Aḥmad ibn Ḥanbal – det er kjent etter dem. Det er
det også etter Abō Ḥanīfah og en gruppe andre skriftlærde, faktisk
kommenterte Ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī at det var konsensus blant tābiʻōnIV
om å akseptere morsal-beretninger, og det ble ikke gjengitt etter dem
at slike beretninger ble avvist av dem. Aṭ-Ṭabarī mente at ingen av
imamene avviste dem heller etter tābiʻōn fram til 200-tallet etter hijrah
(800-tallet e.Kr.).V

ِ
ِ
».اض إِبْطَْي ِه
َ ََوق
ُّ ِ«د َعا الن
َ :وسى
ُ ْصلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َوَرفَ َع يَ َديْه َوَرأَي
َ َت بَي
َ َّب
َ ال أَبُو ُم

Moḥammad ibn Ismāʻīl al-Bokhārī, Al-Adab al-mofrad, red. av Moḥammad Fo’ād
ʻAbd-ol-Bāqī, 3. utg. (Beirut: Dār al-bashā’ir al-islāmiyyah, 1989), 215#613.
• Abō Ghoddah refererte til at al-ʻAsqalānī klassifiserte denne beretningen som
autentisk basert på andre overleveringer i Fatḥ al-bārī (11:142).
II
ʻAbd-or-Razzāq ibn Hammām aṣ-Ṣanʻānī, Al-Moṣannaf, red. av Ḥabīb-or-Raḥmān
al-Aʻẓamī, 2. utg. (Sør-Afrika: Al-Majlis al-ʻilmī, 1970), 2:247#3234.
• Abō Ghoddah klassifiserte beretningen som autentisk.
III
 – مرسلer en beretning som mangler et ledd (beretter) i enden av beretningen. Det
vil si at en beretter hopper over en tābi‘ī eller en følgesvenn, og beretter direkte etter
profeten s. Majoriteten mener at en slik beretning er svak.
IV
 – تابعونfølgesvennenes disipler.
V
Khalīl ibn Kaykaldī al-ʻAlā’ī, Jāmiʻ at-taḥṣīl fī aḥkām al-marāsīl, red. av Ḥamdī
ʻAbd-ol-Majīd as-Salafī, 2. utg. (Beirut: ʻĀlam al-kotob, 1986), 34, 66.
I
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Vår mester Abō Mōsá al-Ashʻarī g berettet: «Profeten s ba
skuddbønn og hevet hendene slik at jeg så armhulenes skinnende 		
hvitfarge.»I

ُ «اللَّ ُه َّم إِِّن أَبَْرأ:ال
َ صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَ َدهُ فََق
َ َ ق،) َع ْن أَبِ ِيه (ابْ ِن عُ َمَر،َع ْن َس ٍِال
ُّ ِ فََرفَ َع الن... :ال
َ َّب
ِ إِلَي
ِ َْ» َمَّرت.صنَ َع َخالِ ٌد
.ي
َْ
َ ك مَّا
Det berettes etter vår mester Ibn ʻOmar k at han berettet:
«Profeten s hevet hendene og ba: 'Gud, jeg har ingen skyld i det Khālid
har gjort!' to ganger.»II

َ

ِ
ِ ِ
ِ
:ال
َ َصلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ق
َ  قَد َم الطَُّفْي ُل بْ ُن َع ْم ٍرو َعلَى َر ُسول هللا:َُع ْن أَِب ُهَريَْرَة َرض َي هللاُ َعْنه
ِ ُ  فَاست ْقبل رس،الل علَيـها
ِ َ ي رس
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ْ َت َوأَب
ْص
َ  إِ َّن َد ْو ًسا قَ ْد َع،ول هللا
َ ول هللا
ُ َ َ َ َ ْ َْ َ ََّ ُت فَ ْادع
َُ َ
ِ ْ «اللَّه َّم اه ِد دوسا وأ:ال
ِ الْ ِقبلَةَ ورفَع ي َدي
ِ
َ
».ت بِِ ْم
ق
ف
،
م
ه
ي
ل
ع
و
ع
د
ي
َّه
ن
أ
َّاس
ن
ال
ن
ظ
ف
،
ه
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
ْ َ َ ََ ْ
ْ َْ ُ َُ ُ
َ ً َْ ْ ُ

Det berettes etter vår mester Abō Horayrah g: «Aṭ-Ṭofayl ibn
ʻAmr kom til Guds sendebud s og sa: 'Kjære Guds sendebud! Folket
Daus har vært ulydige og fornektet, nedkall Guds forbannelse over dem!'
Guds sendebud s vendte seg mot bønneretningen og hevet hendene.
Folk trodde at Guds sendebud s skulle nedkalle forbannelse over dem,
men Hans Høyhet s ba: 'Gud, rettled folket Daus og bring dem til oss.'»III

ِ ُ  خرج رس:عن عائِشةَ أَنَّها قَالَت
ٍ
ِ
ت بَِر َيرةَ ِف أَثَِرِه
َ صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َذ
ُ ات لَْيلَة فَأ َْر َس ْل
َ ول هللا
ُ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
،ف
ر
ص
ن
ا
ث
،
ه
ي
د
ي
ع
ف
ر
ث
ع
ي
ق
ب
ل
ا
ن
َد
أ
ف
ف
ق
و
ف
د
ق
ر
غ
ل
ا
ع
ي
ق
ْ
ْ
ِ
ِ
َّ
َّ
ُ
ُ
َ ََ ْ
َ َب فَ َسل
َ َ ََ َ ْ َ
ْ ََ َ ََ
َ َْ
َك َْن َو ب
ُ لتَْنظَُر أَيْ َن يَ ْذ َه
ِ َ  «ي رس:فَرجعت ب ِريرةُ فَأَخْبرتِْن فَلَ َّما أَصبحت سأَلْته فَُق ْلت
ِ
ت إِ َل
ُ ْ «بُعث:ت اللَّيـْلَةَ؟» قَ َال
َ ول هللا أَيْ َن َخَر ْج
ُ َ َ ُ ُُ َ ُ ْ َْ
ََ َ َ ْ َ َ َ
ِ ِ
».ُصلِّ َي َعلَْي ِه ْم
َ أ َْه ِل الْبَقي ِع ل

Det berettes etter vår mor ʻĀ’ishah j at hun berettet: «Guds
sendebud s dro ut en natt. Jeg sendte Barīrah etter Hans Høyhet s for
å se hvor Hans Høyhet s skulle. Guds sendebud s gikk videre mot
al-Baqīʻ-gravlunden og stilte seg nær den, så hevet Guds sendebud s
hendene. Så gikk Hans Høyhet s derfra. Barīrah kom tilbake og fortalte
I
II
III

Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 4:190#3565.
Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 5:160#4339.
Al-Bokhārī, Al-Adab al-mofrad, 214#611; Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 8:84#6397.
• Abō Ghoddah klassifiserte beretningen i Al-Adab al-Mofrad som autentisk.
• I Ṣaḥīḥ al-Bokhārī er den gjengitt uten ordene «Guds sendebud s vendte seg
mot bønneretningen og hevet hendene.»
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meg det. Om morgenen spurte jeg Guds sendebud s, jeg sa: 'Kjære
Guds sendebud, hvor gikk De hen om natten?' Guds sendebud s svarte:
'Jeg ble sendt til folket (de døde) i al-Baqīʻ-gravlunden for å be for
dem.'»I

ِ ِ ِ
ِ  بينَما أ ََن أَرِمي ِب:ال
 إِ ِذ،صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َّ َع ْن َعْب ِد
ْ
َ َس ُهمي ِف َحيَاة َر ُسول هللا
ْ
َ َْ َ َ ق،َالر ْحَ ِن بْ ِن َسَُرة
ِ ِ ِ «لَنْظُر َّن إِ َل ما َي ُد
ِ
َّم
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ِف
ُ ْ َ
ُ  َوقُْل، فَنَبَ ْذتُُه َّن،س
َ ث لَر ُسول هللا
ْ انْ َك َس َفت الش
َ َ :ت
ُ
ِ ِ
ِ َّم
 َح َّت ُجلِّ َي َع ِن، َويـَُهلِّ ُل، َوَْي َم ُد،ُ َويُ َكِّب،ت إِلَْي ِه َوُه َو َرافِ ٌع يَ َديِْه يَ ْدعُو
ُ  فَانْتـََهْي،س الْيَ ْوَم
ْ انْك َساف الش
ِ
ِ ْ َ ورَك َع رْك َعت،ي
ِ ْ الش
».ي
َ َ َ َْ فََقَرأَ ُس َورت،َّمس

Det berettes etter vår mester ʻAbd-or-Raḥmān ibn Samorah g
at han berettet: «På tiden til Guds sendebud s drev jeg en dag og skjøt
piler, da en solformørkelse fant sted, jeg kastet fra meg pilene og sa: 'Jeg
må se hva Guds sendebud s gjør under solformørkelsen i dag.' Jeg kom
fram til Guds sendebud s, og Hans Høyhet s stod med hendene hevet
og ba skuddbønn og framsa Guds storhet og lovpriste Gud og framsa
Guds enhet helt til solformørkelsen tok slutt. Da resiterte Guds sendebud
s to kapitler fra Koranen og forrettet to bønneenheter.»II

ِِ
ِ َ  فَلَ َّما فَر...« :ال
ِ  فَع َل علَي ِه ح َّت نَظَر إِ َل الْبي،الص َفا
 َوَرفَ َع يَ َديِْه،ت
َ َ ق،ََع ْن أَِب ُهَريَْرة
َْ
َ َ ْ َ َ َّ غ م ْن طََوافه أَتَى
َ
».فَ َج َع َل َْي َم ُد هللاَ َويَ ْدعُو ِبَا َشاءَ أَ ْن يَ ْدعُ َو

Det berettes etter vår mester Abō Horayrah g: «[…] Da profeten s
var ferdig med å sirkulere rundt det hellige huset, gikk Hans Hellighet s
til aṣ-Ṣafā og steg opp på den til Hans Hellighet s så det hellige huset
(Kaba). Profeten s hevet hendene og lovpriste Gud og ba om det Hans
Hellighet s ville be om.»III

ِ  تَ َل قَوَل:َن النَِّب صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم
ِ عن عب ِد
ِ هللا بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع
:هللا َعَّز َو َج َّل ِف إِبَْر ِاه َيم
َْ ْ َ
ْ
َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َّ  أ،اص
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
:الس َل ُم
َ َ َوق،ََضلَْل َن َكث ًيرا م َن النَّاس فَ َم ْن تَب َعن فَإنَّهُ م ّن} ْاليَة
َّ يسى َعلَْيه
ْ َّه َّن أ
ِّ {ر
ُ ب إن
َ
َ ال ع
Moḥammad ibn Ismāʻīl al-Bokhārī, Kitāb rafʻ al-yadayn fī aṣ-ṣalāh, red. av Badīʻod-dīn ar-Rāshidī (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1996), 141#155.
• Ar-Rāshidī refererte til at al-ʻAsqalānī autentiserte beretningen i Fatḥ al-bārī
(11:142).
II
An-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Moslim, 2:629#913; As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd,
2:396#1195.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningens beretterkjede som autentisk.
III
An-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Moslim, 3:1407#1780.
I
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ِ
ِ
ِ
«الله َّم أ َُّم ِت
ْ ت الْ َع ِز ُيز
َ َ فََرفَ َع يَ َديِْه َوق،}الَ ِك ُيم
َ اد َك َوإِ ْن تَ ْغف ْر َلُْم فَِإن
ُ َ{إِ ْن تَُع ّذبْ ُه ْم فَِإن َُّه ْم عب
َ َّْك أَن
ُ :ال
ٍ
«ي ِج ِْب
»يك؟
َ  فََق، َوبَ َكى،»أ َُّم ِت
َ  فَ َس ْلهُ َما يُْب ِك،ك أ َْعلَ ُم
َ ُّ َوَرب،ب إِ َل ُمَ َّمد
َ :ال هللاُ َعَّز َو َج َّل
ْ يل ا ْذ َه
ُ
ِ
ِ
ِ
فَأ ََتهُ ِج ِْب
، َوُه َو أ َْعلَ ُم،ال
َ َصلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم بَا ق
ُ َخبََرهُ َر ُس
َّ يل َعلَْي ِه
َّ الص َلةُ َو
ْ  فَ َسأَلَهُ فَأ،الس َل ُم
َ ول هللا
ُ
ٍ
ِ ِ َ :ُال هللا
». َوَل نَ ُسوءُ َك،ك
َ فََق
َ ِيك ِف أ َُّمت
َ  إِ َّن َسنُْر ِض: فَُق ْل،ب إِ َل ُمَ َّمد
ْ  ا ْذ َه،يل
ُ «ي ج ْب
Det berettes etter vår mester ʻAbdollāh ibn ʻAmr ibn al-ʻĀṣ g at
profeten s resiterte Guds – den Allmektiges og Allmajestetiskes – ord
om Abraham e: «Herre, de har forvillet mange mennesker, men den
som følger meg, tilhører meg!»I, og Jesus – fred være med ham – sa:
«Hvis Du straffer dem, så er de Dine tjenere og hvis Du tilgir dem, er Du
i sannhet den Allmektige, Allvise.»II Da hevet profeten s hendene og
ba: «Gud, mitt muslimske samfunn, mitt muslimske samfunn!» og gråt.
Gud den Allmektige og Allmajestetiske sa: «Gabriel, dra av sted til
Moḥammad, enda Din Herre har fullstendig visshet om det, men spør
ham: 'Hva får deg til å gråte?'» Gabriel – måtte Guds velsignelser og fred
være med ham – kom til Guds sendebud s og spurte. Guds sendebud s
opplyste ham om det Hans Høyhet s ba om, enda Gud hadde fullstendig
visshet om det. Da sa Gud: «Gabriel, dra av sted til Moḥammad og si:
'Sannelig, Vi skal gjøre deg tilfreds vedrørende ditt muslimske samfunn,
og Vi kommer ikke til å gjøre deg trist.'»III

ِ ِ
ِ  « ُكْن:ال أُسامةُ بن زي ٍد
ٍ
ِ
ِ
ت
ْ َ فَ َمال، فََرفَ َع يَ َديْه يَ ْدعُو،صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم بِ َعَرفَات
َ ت َرد
ُ
َْ ُ ْ َ َ َ َق
َ يف َر ُسول هللا
ِ
ِ
ِْ  «فَتَنَاوَل:ال
».ُخَرى
َ َ» ق. فَ َس َق َط ِخطَ ُام َها،ُبِِه َنقَتُه
ْ الطَ َام بِِ ْح َدى يَ َديْه َوُه َو َراف ٌع يَ َدهُ ْال
َ

Vår mester Osāmah ibn Zayd k berettet: «Jeg satt bak Guds
sendebud s på ridedyret ved Arafat. Guds sendebud s hevet hendene
og ba skuddbønn. Da begynte kamelhoppen å lene seg bort, og Hans
Høyhet s mistet tømmene.» Vår mester Osāmah g fortsatte: «Guds
sendebud s tok tak i tømmene med den ene hånden og holdt den andre
hånden hevet.»IV

Koranen 14:36.
Koranen 5:118.
III
An-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Moslim, 1:191#202.
IV
Aḥmad ibn Shoʻayb an-Nasāʼī, As-Sonan al-kobrá, red. av Shoʻayb ibn Moḥarram
al-Arnā’ōṭ og Ḥasan ‘Abd-ol-Mon‘im Shalabī (Beirut: Mo’assasah ar-risālah, 2001),
4:158#3993; Aḥmad ibn Moḥammad ibn Ḥanbal ash-Shaybānī, Mosnad al-imām
Aḥmad ibn Ḥanbal, red. av Shoʻayb ibn Moḥarram al-Arnā’ōṭ (Beirut: Mo’assasah arrisālah, 2001), 36:146#21821.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningen som autentisk.
I

II
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ِ ُ  « َكا َن رس:ال
ِ
ِ
ٍ ََّو َع ِن ابْ ِن َعب
 َو َجثَا،استَ ْقبَلَ َها بَِو ْج ِه ِه
َ َاس ق
ْ اج
ْ يح
َ ول هللا
ٌ ت ِر
َ صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم إ َذا َه
َُ
ِ
ِّ ك ِم ْن َخ ِْي َه ِذ ِه
ك
ِ الر
َ َ َوق، َوَم َّد يَ َديِْه،َعلَى ُرْكبَتَْي ِه
َ َُسأَل
َ ِ َوأَعُوذُ ب،ت بِِه
ْ َ َو َخ ِْي َما أ ُْرسل،يح
ْ  اللَّ ُه َّم إِِّن أ:ال
ِ َ و َش ِر ما أُرِسل،ِمن َش ِرها
 َوَل َْت َع ْل َها،اج َع ْل َها ِرَي ًحا
ْ ْ َ ّ َ َّ ْ
ْ  اللَّ ُه َّم، َوَل َْت َع ْل َها َع َذ ًاب،ًاج َع ْل َها َر ْحَة
ْ  اللَّ ُه َّم،ت بِه
».ِرحيًا

Det berettes etter vår mester Ibn ʻAbbās k at han berettet: «Når
en vind begynte å blåse, vendte Guds sendebud s seg med ansiktet mot
den og knelte og strakte ut hendene og ba: 'Gud, jeg ber Deg om det
gode i denne blåsende vinden og det gode som den har blitt sendt med.
Jeg tar vern hos Deg mot dens ondskap og det onde som den har blitt
sendt med. Gud, gjør den til nåde og ikke til pine! Gud, gjør den til
nådespredende vinder og ikke til en stormvind som ødelegger.'»I

ِ باط ِن كفيه
ِ ِرسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم ي ْدعو هكذا ب
».وظاه ِرمها
َ أيت
ُ َ
ُ  «ر:عن أنس بن مالك قال
Det berettes etter vår mester Anas ibn Mālik g at han berettet:
«Jeg så Guds sendebud s be skuddbønn på denne måten: Med
håndflatene og håndbakene.»II

Å heve hendene spesifikt etter tidebønn
Å heve hendene spesifikt etter tidebønn og ḥadīth-er om skuddbønn er
to deler av samme emne. Derfor ser vi på et bevis under denne delen og
framlegger flere under den neste.

ِ َ َن رس
:ال
َ  َوُه َو ُم ْستَ ْقبَ ٌل الْ ِقْبلَةَ فََق،صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َرفَ َع يَ َدهُ بَ ْع َد َما َسلَّ َم
َ ول هللا
ُ َ َّ  أ:َع ْن أَِب ُهَريَْر َة
ِ
ِ ِ ِّ«اللَّه َّم خل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ ض َع َفةَ الْمسلم
ين َل
َ ص الْ َول
َ  َو،وسلَمة بْ َن ه َش ٍام
َ ُ
َ َّ َو َعي،يد بْ َن الْ َوليد
َ ،َاش بْ َن أَِب َربِ َيعة
ُْ
َ ني الذ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
».يَ ْستَ ِطيعُو َن حيلَةً َوَل يـَْهتَ ُدو َن َسب ًيل م ْن أَيْدي الْ ُكفَّار
I

II

Aṭ-Ṭabarānī, Al-Mo‘jam al-kabīr, 11:213#11533.
• Al-Haythamī anmerket at i denne beretningens beretterkjede er Ḥosayn ibn
Qays ar-Raḥabī Abō ʻAlī al-Wāsiṭī, som var kjent ved tittelen Ḥanash. Han
var en forkastet beretter, men Ḥoṣayn ibn Nomayr erklærte ham som troverdig, og resten av beretterne i beretterkjeden er autentiske berettere. ʻAlī
ibn Abī Bakr ibn Solaymān al-Haythamī, Majmaʻ az-zawā’id wa manbaʻ
al-fawā’id, red. av Ḥosām-od-dīn al-Qodsī (Kairo: Maktabah al-qodsī, 1994),
10:135–136#17126.
As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:609#1487.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte denne beretningen som autentisk basert på andre
overleveringer, men han kritiserte denne spesifikke beretningens beretterkjede
for å være svak.
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Det berettes etter vår mester Abō Horayrah g at Guds sendebud
s hevet hendene etter taslīmI idet Hans Høyhet s fortsatt satt vendt mot
bønneretningen og ba: «Gud, befri al-Walīd ibn al-Walīd, ʻAyyāsh ibn
Abī Rabīʻah og Salamah ibn Hishām og de svake muslimene som ikke
makter å komme seg unna eller finne en utvei fra de vantros grep!»
Ibn Kathīr kommenterte at denne beretningen har støtte i
al-Bokhārīs autentiske ḥadīth-samling,II men gjengitt ved en annen
beretterkjede.III
Aṭ-Ṭabarī gjenga en lignende beretning med noen ekstra ord:
«[…] Guds sendebud s ba etter å ha forrettet middagstidebønnen
[…].»IV
Abō Ghoddah kastet lys over kritikken vedrørende den
ovennevnte beretningen. Ifølge ham var den kritiserte beretteren ʻAlī
ibn Zayd (Zayd ibn Jodʻān). Ḥadīth-lærde kritiserte ham for hans
hukommelse. Men al-Bokhārī gjenga etter ham i al-Adab al-mofrad,
mens Moslim, Abō Dāwōd, at-Tirmiżī, an-Nasāʼī og Ibn Mājah gjenga
etter ham i sine ḥadīth-samlinger. Ibn ʻAdī førte en lang diskusjon om
ham og konkluderte med at ʻAlī ibn Zayd var en troverdig beretter, men
han påpekte enkelte beretninger etter ham som ikke kunne bli godtatt.
Ibn ʻAdī la til at han ikke hadde sett noen av de ḥadīth-lærde fra Basra
nekte å gjengi etter ham. Beretningene etter ham ble skrevet ned til tross
for hans svakhet.V Al-ʻIjlī presiserte at det ikke er noe i veien med ham,
 – تسليمdet er når den troende er ferdig med å be og vender ansiktet til høyre og venstre for å fullføre en bønn ved å framsi fredshilsenen.
II
Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 1:160#804, 2:26#1006, 4:44#2932, 4:150#3386,
6:38#4560, 6:48#4598, 8:44#6200, 8:84#6393.
• Det er flere beretninger som viser til at profeten s gjorde dette ved flere
anledninger.
III
Ismāʻīl ibn ʻOmar ibn Kathīr ad-Dimashqī, Tafsīr al-Qor’ān al-ʻaẓīm, red. av Sāmī
ibn Moḥammad Salāmah, 2. utg. (Riyadh: Dār ṭaybah lin-nashr wat-tauzīʻ, 1999),
2:390.
• Salāmah var uenig og erklærte beretningene gjengitt av Ibn Kathīr og aṭṬabarī som svake, basert på svake berettere i beretterkjeden.
IV
Moḥammad ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī, Jāmiʻ al-bayān fī ta’wīl al-Qor’ān, red. av Aḥmad
Moḥammad Shākir (Beirut: Mo’assasah ar-risālah, 2000), 9:110.
• Shākir anmerket at beretterkjeden som aṭ-Ṭabarī gjenga ved, var svak, men
han refererte til det Ibn Kathīr kommenterte, at beretningen er støttet av
autentiske beretninger.
V
ʻAbdollāh ibn ʻAdī al-Jorjānī, Al-Kāmil fī ḍoʻafā’ ar-rijāl, red. av ʻĀdil Aḥmad
ʻAbd-ol-Maujōd og ʻAlī Moḥammad Moʻawwaḍ (Beirut: Al-Kotob al-ʻilmiyyah,
1997), 6:344.
I
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og beretningene etter ham blir skrevet ned, men han er ikke en sterk
beretter. Yaʻqōb ibn Shaybah sa at han er en pålitelig og troverdig
beretter.I Berettere med hans status kan benyttes når det finnes andre
beretninger som støtter det de gjengir, og det også med hensyn til
beretninger som angår det fortrinnlige og overlegne.

		

Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Tahżīb at-tahżīb (Hyderabad: Maṭba‘ah
dā’irah al-ma‘ārif an-niẓāmiyyah, 1908), 7:323.
• Abō Ghoddah har vist til disse to ḥadīth-lærde, men i kilden han refererer til,
er det viktig å påpeke at det er langt flere som har kritisert ʻAlī ibn Zayd for å
være svak.

I
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Ḥadīth-er om skuddbønn etter tidebønn
I denne delen skal vi se på flere bevis som styrker både argumentet i
overskriften og den sistnevnte underoverskriften.

ِ َ َ ق،َعن أَِب أُمامة
ِ الصلَو
َّ َ «ج ْو
ِِ
ات
َْ ُّع ِاء أ
َ ََس ُع؟ ق
َ يل َي َر ُس
ُّ  أ:ول ِهللا
َ َي الد
َ :ال
ََ
َْ
َ َّ  َوُدبَُر،ف اللْي ِل اآلخر
َ  ق:ال
ِ الْمكْتوب
».ت
َُ َ

Det berettes etter vår mester Abō Omāmah al-Bāhilī g: «Det
ble spurt: 'Kjære Guds sendebud, hvilken skuddbønnI er den mest
hørteII?' Hans Høyhet s svarte: 'Den midtre delen av den siste delen av
natten og etter de pålagte tidebønnene.'» At-Tirmiżī klassifiserte
beretningen som akseptabel.III
ʻAbd-ol-Ḥaqq ad-Dihlawī kommenterte: «Det er tydelig ifølge
denne setningen at betydningen til profetens s ord 'etter de pålagte
tidebønnene' er at skuddbønn kommer rett etter de pålagte
bønneenhetene.»IV

ِ
».صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَ ْدعُو يف دبر صالته
ُّ ِ « َكا َن الن:َُع ْن كاتب املغرية َرض َي هللاُ َعْنه
َ َّب

Det gjengis etter vår mester al-Moghīrah ibn Shoʻbah g at		
profeten s pleide å be skuddbønn etter hver tidebønn.V

ِ ُ  َكا َن رس:ال
ِِ ف ِمن
ِ
:ال
َ َاستـَ ْغ َفَر ثََل ًث َوق
َ َ ق،َع ْن ثَْوَب َن
ْ ص َلته
َ ْ إِ َذا ان،صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ْ َ صَر
َ ول هللا
َُ
Ordet skuddbønn ( – دعاءdoʻā’ ) omfatter alle former for skuddbønn, slik som det
man vanligvis ber om for å få oppfylt av Gud, de skuddbønnene som profeten s lærte
de troende, og lignende.
II
Den tiden Herren bønnhører mest.
III
Aḥmad ibn Shoʻayb an-Nasāʼī, ʻAmal al-yaum wal-laylah, red. av Kauthar al-Barnī
(Beirut: Dār al-qiblah lith-thaqāfah al-islāmiyyah, uten dato), 186#108; Moḥammad
ibn ʻĪsá at-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī, red. av Shoʻayb ibn Moḥarram al-Arnā’ōṭ (Beirut:
Dār ar-risālah al-ʻālamiyyah, 1975), 6:104–105#3806.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningen som autentisk, men ikke ordene «og
etter de pålagte tidebønnene». Det er et brudd i beretterkjeden som gjør at
beretterkjeden er svak, for ʻAbd-or-Raḥmān ibn Sābiṭ hørte ikke beretninger
etter vår mester Omāmah g.
• Abō Ghoddah har godtatt at-Tirmiżīs klassifisering av beretningen.
IV
ʻAbd-ol-Ḥaqq ad-Dihlawī, Ashi‘‘ah al-lom‘āt fī sharḥ al-mishkāh (uten sted, utgiver og dato), 4:457.
V
Moḥammad ibn Ismāʻīl al-Bokhārī, At-Tārīkh al-kabīr, red. av Hāshim an-Nadwī
(Hyderabad: Dā’irah al-maʻārif al-ʻothmāniyyah, uten dato), 6:80#1772.
I
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ِ َ َال ْكرِام» ق
ِ ِ  فَُق ْل:يد
ِ ِ ْ ت َذا
ف
َّ ك
َّ ت
ُ ال الْ َول
َ الس َل ُم َوِمْن
َ  َكْي:ت ل ْل َْوَزاع ِّي
ُ
َ  تَبَ َارْك،الس َل ُم
َ ْ«اللّ ُه َّم أَن
َ ْ الََلل َو
ِ
ِ
ِ
».ََستـَ ْغف ُر هللا
ُ  تَُق:ال
َ َْال ْستِ ْغ َف ُار؟ ق
ْ  أ،ََستـَ ْغف ُر هللا
ْ  أ،ََستـَ ْغف ُر هللا
ْ  «أ:ول

Det berettes etter vår mester Thaubān g, som berettet: «Da Guds
sendebud s ble ferdig med å forrette tidebønnen, ba Hans Høyhet s
Gud om tilgivelse tre ganger, og så ba Hans Høyhet s: 'Gud, Du er
freden og fra Deg kommer freden. Velsignet er Du, Herren over all
majestet og ære.'» Al-Auzāʻī, som var en av beretterne av denne
beretningen, ble spurt: «Hva var måten å be om tilgivelse på?» Han
svarte: «Du sier: 'Jeg ber om Guds tilgivelse, jeg ber om Guds tilgivelse,
jeg ber om Guds tilgivelse.'»I
Det er viktig å vite at det å be om tilgivelse også er en form for
skuddbønn, for man ber jo om å bli tilgitt av Gud.
Neste beretning er gjengitt på litt forskjellige måter, men
budskapet i beretningene var det profeten s sa etter å ha fullført
tidebønnen. Følgende tekst er fra al-Bokhārīs autentiske ḥadīth-samling:

ٍ ول ِف دب ِر ُك ِل
ِ
َّ أ
يك
َ  «الَ إِلَهَ إَِّل هللاُ َو ْح َدهُ الَ َش ِر:صالَة َمكْتُوبٍَة
َّ َِن الن
َ ّ ُ ُ ُ صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َكا َن يَ ُق
َ َّب
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 َوالَ ُم ْعط َي ل َما،ت
ْ ُ َولَه،ك
ُ  لَهُ الْ ُم ْل،ُلَه
َ  اللَّ ُه َّم الَ َمان َع ل َما أ َْعطَْي، َوُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْيء قَد ٌير،الَ ْم ُد
ِ ْ والَ يْن َفع َذا ال،منـعت
».ُّـجد
َ ـج ّد ِمْن
َ ْك ال
َ
ُ َ َ َ َْ َ

Det berettes etter vår mester al-Moghīrah ibn Shoʻbah g at han
berettet: «Sannelig, Guds sendebud s ba etter å ha forrettet hver pålagt
tidebønnen: 'Ingen er tilbedelsesverdig unntatt Gud som er Én, og ingen
er Ham likestilt. Hans er herredømmet og for Ham alene er all lovprisning
og Han evner alt. Gud, ingen kan hindre det Du skjenker, og ingen kan
skjenke det Du hindrer. Den rikes rikdom gagner ikke ham mot Deg!'»II
Dette var profeten Moḥammads s praksis etter hver tidebønn
som hadde sonnah-bønneenheter etter eller ikke.

An-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Moslim, 1:414#135.
Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 1:168#844, 8:126#6615, 9:95#7292; An-Nīsābōrī,
Ṣaḥīḥ Moslim, 1:414#137, 1:415#138; Aḥmad ibn Shoʻayb an-Nasāʼī, Sonan an-Nasāʼī,
red. av ʻAbd-ol-Fattāḥ Abō Ghoddah, 2. utg. (Aleppo: Maktab al-maṭbōʻāt al-islāmiyyah, 1986), 3:70#1341, 3:71#1342; As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:619#1505.

I
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ِ ٍ  ِف دب ِر ُك ِل:ول
َ َق
ُ  يَ ُق،الزبَِْي
ُّ  َكا َن ابْ ُن:ال
َ ني يُ َسلِّ ُم
َ «ل إِلَهَ إَِّل هللاُ َو ْح َدهُ َل َش ِر
َ ص َلة ح
ُ لَه،ُيك لَه
َ ّ ُُ
ِ  َل حوَل وَل قَُّوةَ إَِّل ِب،الم ُد وهو علَى ُك ِل شي ٍء قَ ِدير
َّ َوَل نَْعبُ ُد إِل،ُ َل إِلَهَ إَِّل هللا،هلل
ُ الْ ُم ْل
ٌ ْ َ ّ َ َ ُ َ ْ َْ ُك َولَه
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
».ين َولَ ْو َك ِرَه الْ َكاف ُرو َن
ْ ُ َولَهُ الثَّنَاء،ض ُل
ْ  لَهُ النّ ْع َمةُ َولَهُ الْ َف،ُإِ َّيه
َ  َل إِلَهَ إَِّل هللاُ مُْلص،الَ َس ُن
َ ني لَهُ ال ّد
ِ
ِ ُ  « َكا َن رس:ال
ٍ
ِِ
ِ
».ص َلة
َ ََوق
َ صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَُهلّ ُل ب َّن ُدبَُر ُك ِّل
َ ول هللا
َُ

Det gjengis at vår mester ʻAbdollāh ibn az-Zobayr k pleide å
framsi etter hver tidebønn etter å ha framsagt fredshilsenen: «Ingen er
tilbedelsesverdig unntatt Gud som er Én, og ingen er Ham likestilt. Hans
er herredømmet, og for Ham alene er all lovprisning, og Han evner alt.
All evne og kraft kommer bare gjennom Gud. Vi tilber kun Ham. Hans
er gunst og velvilje, og for Ham er den vakreste lovpris. Ingen er
tilbedelsesverdig unntatt Gud, og vi vier vår tro og religion til Ham i all
oppriktighet, selv om de vantro skulle hate det.» Vår mester Ibn azZobayr k sa: «Guds sendebud s framsa Guds enhet ved disse ordene
etter hver tidebønn.»I

ِ ِ ِ َّ َن رفْع
ِ ٍ ََّن ابن عب
َّاس ِم َن الْ َمكْتُوبَِة
ُ ص ِر
ْ  أ،اس َرض َي هللاُ َعنـْ ُه َما
َ َ ْ َّ أ
َ  ِبل ّذ ْك ِر ح،الص ْوت
َ ني يَْن
َ َ َّ  «أ:َُخبََره
ُ ف الن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ٍ َّال ابْ ُن َعب
ِ
ك إ َذا
َ َ» َوق.صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم
َ صَرفُوا ب َذل
ُ  « ُكْن:اس
َ ْت أ َْعلَ ُم إ َذا ان
َ َّب
ِّ َكِا َن َعلَى َع ْهد الن
».َُس ْعتُه

Det berettes etter vår mester Ibn ʻAbbās k: «Sannelig, det å heve
stemmen med å utføre żikrII når folk var ferdige med de obligatoriske
tidebønnene, var en vane på profetens s tid.» Vår mester Ibn ʻAbbās k
fortsatte: «Jeg pleide å vite at folk hadde fullført tidebønnen ved den żikr
da jeg hørte den.»III

ِ ِ ِ ف انِْقضاء
ٍ ََّع ِن ابْ ِن َعب
».صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم إَِّل ِبلتَّ ْكبِ ِري
َ َ ق،اس
َ ص َلة َر ُسول هللا
َ َ َ ُ «ما ُكنَّا ن َْع ِر
َ :ال

Det berettes etter vår mester Ibn ʻAbbās k: «Vi visste ikke om at
Guds sendebuds s tidebønn var ferdig, uten å ha hørt takbīr IV.»V
An-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Moslim, 1:415#139; An-Nasāʼī, Sonan an-Nasāʼī, 3:70#1340.
Żikr ( )ذكرvil i utgangspunktet si det å komme Gud i hu ved å tenke på, nevne,
lovprise, lovsynge, tilbe Ham, resitere Koranen, og lignende. I beretningen her menes
det å nevne/lovprise Herren Gud høyt.
III
Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 1:168#841; An-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Moslim, 1:410#122;
As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:244#1003.
IV
 – تكبيرå framsi Guds storhet.
V
An-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Moslim, 1:410#583.
I
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ِ َ  إِ َّن رس:ول
ِ  َكا َن سع ٌد يـعلِّم بنِ ِيه هؤالَِء الْ َكلِم:ال
صلَّى
ُ ات َك َما يـَُعلِّ ُم الْ ُم َعلِّ ُم الْغِْل َما َن الْ ِكتَابَةَ َويَُق
َ َق
ُ َ َ ُ َُ ْ َ
َ ول هللا
َُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ك أَ ْن أ َُرَّد إ َل
َّ هللاُ َعلَْيه َو َسل َم َكا َن يَتَ َع َّوذُ منـْ ُه َّن ُدبَُر
َ  «الل ُه َّم إ ّن أَعُوذُ ب:الصالَة
َ  َوأَعُوذُ ب،ـج ْب
ُ ْك م َن ال
ِ
ِ
ِ
ُّ ك ِم ْن فِْتنَ ِة
».ك م ْن َع َذاب الْ َق ِْب
َ  َوأَعُوذُ ب،الدنْيَا
َ ِ َوأَعُوذُ ب،أ َْرَذ ِل الْعُ ُم ِر

Vår mester Saʻd ibn Abī Waqqāṣ g lærte barna sine følgende ord
slik en lærer lærer barn å skrive. Han berettet: «Guds sendebud s søkte
Guds vern etter hver tidebønn ved disse ordene: 'Gud, jeg tar vern hos Deg
mot feighet. Jeg tar vern hos Deg mot å bli vendt til en alder svekket av
alderdom. Jeg tar vern hos Deg mot verdens prøvelser. Jeg tar vern hos
Deg mot gravens pine.'»I

ِ ِ
ٍ ِعن عم ِي ب ِن سع
َح ُد ُك ْم ِم َن
ُ الص َل ِة ُثَّ يَ ُق
َ َ ق،يد
َّ َّش ُّه َد ِف
َ  «إِ َذا فََر:ول
َ  يـَُعلّ ُمنَا الت، َكا َن َعْب ُد هللا:ال
َغأ
َ ْ َُْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ك
َّ َّش ُّه ِد ِف
َ الت
َ َُسأَل
َ  َوأَعُوذُ ب،ت مْنهُ َوَما َلْ أ َْعلَ ْم
ُ ـخ ْي ُكلّه َما َعل ْم
َ ْك م َن ال
ْ  الل ُه َّم إ ّن أ:الص َلة فَْليَ ُق ْل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
،الصالُو َن
َّ اد َك
َ َُسأَل
َ َك م ْن َخ ْي َما َسأَل
ُ َك مْنهُ عب
ُ م َن الشَّّر ُكلّه َما َعل ْم
ْ  الل ُه َّم إ ّن أ،ت مْنهُ َوَما َلْ أ َْعلَ ْم
ِ الص
ِ ِ
ِ َ ِوأَعوذُ ب
ُّ  َربَّنَا آتِنَا ِف،الُو َن
الدنْيَا َح َسنَةً َوِف ْال ِخَرِة َح َسنَةً َوقِنَا
َّ اد َك
ُ َك م ْن َشِّر َما َعا َذ مْنهُ عب
َُ
 َوآتِنَا َما َو َع ْدتَنَا َعلَى، َربَّنَا إِنَّنَا َآمنَّا فَا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبـَنَا َوَك ِّف ْر َعنَّا َسيِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَا َم َع ْالَبَْرا ِر،اب النَّا ِر
َ َع َذ
ِ
ِ
ِ
».ف الْ ِم َيع َاد
َ ك َوَل ُتْ ِزَن يـَْوَم الْقيَ َام ِة إِن
َ ُر ُسل
ُ َّك َل ُتْل

Det gjengis etter ʻOmayr ibn Saʻīd at han fortalte: «ʻAbdollāh ibn
Masʻōd g lærte oss tashahhod II under tidebønnen og sa: 'Når en av dere
er ferdig med å framsi tashahhod under tidebønnen, bør vedkommende
si: «Gud, jeg ber Deg om alt det gode som jeg vet om, og det jeg ikke vet
om. Jeg tar Ditt vern mot alt det onde som jeg vet om, og det jeg ikke vet
om. Gud, jeg ber Deg om det gode som Dine rettskafne tjenere ba Deg
om. Jeg tar Ditt vern mot det onde som Dine rettskafne tjenere søkte
vern mot. Vår Herre, gi oss det gode i det dennesidige og det gode i det
hinsidige og bevar oss mot ilden. Vår Herre, vi har antatt troen, derfor
tilgi oss våre synder og utvisk våre forbrytelser og la oss dø med de
fromme og gi oss det Du lovet oss ved Dine sendebud. Vanær oss ikke
på oppstandelsens dag! Sannelig, Du bryter ikke Ditt løfte.»'»III
Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 4:23#2822.
 – تشهدvi kaller den det fordi den inneholder trosbekjennelsen. Ordet stammer fra
verbalsubstantivet «det å framsi trosbekjennelsen (تشهدا
ّ – tashahhodan)». Tashahhod
brukes også for sittestillingen på slutten av en bønn. Ordene som skal framsies etter,
kan tolkes som både under tidebønnen og etter tidebønnen. Siden diskusjonen angår
etter tidebønnen, er det det argumentet legger vekt på.
III
Abō Bakr ibn Abī Shaybah al-‘Absī, Al-Kitāb al-moṣannaf fil-aḥādīth wal-āthār,
red. av Kamāl Yōsof al-Ḥōt (Riyadh: Maktabah ar-roshd, 1988), 1:264#3025.
I
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ِ رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم أخذ
ِ ُ «اي معاذ:بيده وقال
ِ وهللا إين
َّ :عن معاذ بن جبل
».ألحبُّك
َ أن
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 اللّ ُه َّم أَع ِّن َعلَى ذ ْكرَك َو ُش ْكرَك َو ُح ْس ِن:ُوصيك اي معاذ ال تَ َد َع َّن ف ُدبُر ُك ِّل صالة تقول
َ  «أ:فقال
».ك
َ ِِعبَ َادت

Det berettes etter vår mester Moʻāż ibn Jabal g at Guds sendebud
s tok hånden hans og sa: «Moʻāż, ved Gud, jeg elsker deg!» Så sa Hans
Høyhet s: «Jeg råder deg ettertrykkelig, Moʻāż! Gå ikke glipp av å be
følgende skuddbønn etter hver tidebønn: 'Gud, hjelp meg i å komme Deg
i hu, være Deg takknemlig og tilbe Deg på den vakreste måten!'»I

ِ َ ص ِر
ِ ِ ٍ ِ ِ َّ َع ْن َعْب ِد
ن
َ َ«م ْن ق
َ َصلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم أَنَّهُ ق
َ ال قَْب َل أَ ْن يَْن
َ َّب
َ :ال
ِّ  َعن الن،الر ْحَنِ بْن َغْنم
َِ ِْف َويَث
ِ ِر ْجلَهُ ِمن ص َلة الْم ْغ ِر
 بِيَده،الَ ْم ُد
ْ ُك َولَه
ُّ  َو،ب
ُ  لَهُ الْ ُم ْل،ُيك لَه
َ  َو ْح َدهُ َل َش ِر،ُ َل إِلَهَ إَِّل هللا:الصْب ِح
َ َ ْ
ٍ َاح َد ٍة ع ْشر حسن
ٍ  وهو علَى ُك ِل َشي ٍء قَ ِدير ع ْشر مَّر، ُييِي وُيِيت،الير
ِ  ُكتِب لَه بِ ُك ِل و،ات
،ات
َ َ َ ٌ ْ ّ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َْْ
َّ ُ َ
ََ ُ َ
ِ ٍ
ٍ  وَكانَت ِحرزا ِمن ُك ِل مكْر،ات
ٍ
ِ
ِ و ِحرًزا ِمن الشَّيطَان،وه
ْ ََوُمي
ْ َ ْ َ ُ َ ّ ْ ً ْ ْ َ  َوُرف َع لَهُ َع ْش ُر َد َر َج،ت َعْنهُ َع ْش ُر َسيِّئَات
ِ
ٍ ْ وَلْ َِي َّل لِ َذن،الرِجي ِم
ِ ض ِل الن
:ول
ُ  يَ ُق،ُضلُه
َّ
ِّ ب يُ ْد ِرُكهُ إَِّل
ُ  إَِّل َر ُج ًل يَ ْف،َّاس َع َم ًل
َ ْ َوَكا َن م ْن أَف،الش ْرَك
َ
ِ
».ال
َ َض َل مَّا ق
َ ْأَف

Det berettes etter vår mester ʻAbd-or-Raḥmān ibn Ghanm g,
etter profeten s at Hans Hellighet s sa: «Den som framsier følgende 10
ganger etter solnedgangstidebønnen og daggrytidebønnen før han går sin
vei etter tidebønnen: 'Ingen er tilbedelsesverdig unntatt Gud som er Én,
og ingen er Ham likestilt. Hans er herredømmet, og for Ham alene er all
lovprisning. Det gode er i Hans hånd. Han er Den som gir liv og lar dø
– Han evner alt.' For den personen blir det skrevet ned 10 gode handlinger
for hver gang han framsier det, og 10 onde handlinger blir visket ut for
ham, og han stiger 10 grader. Dette blir som en amulett for ham mot alt
det skadelige og som en amulett mot Satan den forviste. Den eneste
synden som kan omringe ham etter det, er flerguderi. Den personen vil
være den mest overlegne av alle når det kommer til gode handlinger,
utenom den personen som sier dette mer og bedre enn ham.»II

An-Nasāʼī, As-Sonan al-kobrá, 9:47#9857; as-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:630–
631#1522.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningens beretterkjede som autentisk.
II
Ash-Shaybānī, Mosnad al-imām Aḥmad ibn Ḥanbal, 29:512#17990.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningen som akseptabel basert på andre overleveringer, men kritiserte denne spesifikke beretterkjeden for å være svak.
I
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I neste beretning har as-Sindī, som opprinnelig skrev om emnet,
satt sammen ord fra to beretninger:

»... :ت فَ ُق ْل
َ ََوق
َ صلَّْي
َ  إِ َذا،«ي ُمَ َّم ُد
َ :ال
ِ
ِ ْك فِعل ال
ِ ِب الْمساك
 وَإِ َذا، َوأَ ْن تَ ْغ ِفَر ِل َوتَْر َحَِن،ني
َ َ ْ َ َُسأَل
ْ «اللَّ ُه َّم إِِّن أ
َ َ َّ  َو ُح،ـخ ْ َيات َوتَْرَك الْ ُمْن َكَرات
ٍ
ِ أَرد
ٍ
».ك
َّ ك َو ُح
َّ ك َو ُح
َ ِّب َع َم ٍل يَُقِّربُِن إِ َل ُحب
َ ُّب َم ْن ُِيب
َ َّك ُحب
َ َُسأَل
َ َْ
ْ  َوأ،ت فْتنَةً ِف قَْوم فَتَ َوفَِّن َغْي َر َم ْفتُون
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
».وها
م
ل
ع
ت
و
ا
وه
س
ر
اد
ف
ق
ح
ا
َّه
ن
إ
«
:
م
ل
س
و
ه
ي
ل
ع
هللا
ى
ل
ص
هللا
ول
س
ر
ُ
َ ََوق
ٌّ
َ
َ ُ ََ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
ُ َ ال
Det gjengis etter ʻAbd-or-Raḥmān ibn ʻĀ’ish etter noen av
profetens s følgesvenner, etter våre mestere Moʻāż ibn Jabal og Ibn
ʻAbbās l, etter profeten Moḥammad s: «Sannelig, Gud den Høyeste
sa: 'Kjære Moḥammad, når du har forrettet tidebønnen, så framsi:I «Gud,
jeg ber Deg om evnen til å utføre gode handlinger og gi slipp på onde
handlinger, kjærlighet til de trengende, og at Du tilgir og viser meg nåde.
Hvis du bestemmer Deg for å prøve Dine tjenere, så ta min sjel til Deg
uten at jeg blir satt på prøve. Gud, jeg ber Deg om evnen til å elske Deg
og de som elsker Deg, og evnen til å elske handlinger som fører meg
nærmere Din kjærlighet.»'» Guds sendebud s sa: «Disse ordene er
sanne, lær dem og lær dem videre.»II

ِ ِ
ِ
ِ  ما دنَو:ال
 إَِّل،ص َل ٍة َمكْتُوبٍَة َوَل تَطَُّوٍع
ُ ْ َ َ َ َ ق،ََع ْن أَِب أ َُم َامة
َ صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ِف ُدبُِر
َ ت م ْن َر ُسول هللا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع َم ِال
ُ َِس ْعتُهُ يَ ُق
ْ صال ِح ْال
ْ  َو، اللَّ ُه َّم أَنْع ْش ِن،ي ُكلَّ َها
َ  َو ْاهدِن ل،اجبُْرنِي
َ  «اللَّ ُه َّم ا ْغف ْر ِل ذُنُ ِوب َو َخطَ َاي:ول
ِِ ِ إِنَّه َل يـه ِدي ل،و ْالَخ َل ِق
».ت
ُ ص ِر
ْ َ
َ ْف َسيِّئـََها إَِّل أَن
ْ َ َوَل ي،صال َها
َْ ُ
َ
I

II

At-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī, 5:442–443#3514.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretterkjeden som svak, for Abō Qilābah hørte ikke
beretninger etter vår mester Ibn ʻAbbās k, og beretterkjeden innebærer
iḍṭirāb ( – إضطرابforvirring).
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte også beretning 5:444–445#3516 som svak i Sonan atTirmiżī. Den beretningen inneholder den samme skuddbønnen.
• At-Tirmiżī klassifiserte beretningen (5:444–445#3516) som en akseptabel og
autentisk beretning.
• Abō Ghoddah refererte også til at al-Haythamī gjenga den i Majmaʻ az-		
zawā’id (7:176#11737), og kommenterte at Aḥmad gjenga den, og at dens
berettere er troverdige.
• Al-Albānī klassifiserte den som autentisk. Moḥammad Nāṣir-od-dīn al-Albānī,
Ṣaḥīḥ sonan at-Tirmiżī (Riyadh: Maktabah al-ma‘ārif lin-nashr wat-tauzīʻ,
1998), 3:318–319#3235.
Ash-Shaybānī, Mosnad al-imām Aḥmad ibn Ḥanbal, 36:422–423#22109.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte den også som svak.
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Det berettes etter vår mester Abō Omāmah g at han berettet:
«Det jeg hørte av Guds sendebud s om det som angår det man gjør etter
de pålagte tidebønnene og ikke de supplerende (frivillige) bønnene, er at
Hans Høyhet s sa: 'Gud, tilgi meg alle mine synder og forbrytelser.
Gud, styrk meg, forbedre min sak og rettled meg til rettskafne handlinger
og moral. Det er bare Du som rettleder til de rettskafne handlingene og
fjerner de onde handlingene.'»I
Det er mange skuddbønner og bønneformularer etter de pålagte
tidebønnene og supplerende bønner generelt som har blitt berettet. Det
finnes også beretninger som legger vekt på skuddbønn etter bønn og
bestrider det å unnlate å be en skuddbønn etter bønn generelt.

ِ ُ ال رس
ِ
ِ َِع ِن الْمطَّل
«ص َلةُ اللَّْي ِل َمثـَْن
َ َ ق- َاعة
َ  يَ ْع ِن ابْ َن أَِب َوَد- ب
َ :صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ول هللا
ُ َ َ َ ق:ال
ُ
ِ فَمن َل ي ْفعل َذل، اللَّه َّم ا ْغ ِفر ِل:ول
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
ت
ع
ك
ر
ل
ك
ف
د
ه
ش
ت
و
ك
ق
ت
و
،
ع
ن
ق
ت
و
ن
ك
س
ت
و
س
اء
ب
ت
و
،
َ َْ َْ َْ
ْ ُ ُ َُ َ ُ ُْ َ ُ َ ْ ََ َ ُ َ ََ َ ْ ََ َْ ّ ُ ُ َّ َ َ َ ،َمثـَْن
ِ
».اج
ٌ فَ ِه َي خ َد

Det berettes etter al-Moṭṭalib ibn Abī Wadāʻah g at han berettet:
«Guds sendebud s sa: 'Nattebønnen er to, og to bønneenheter og
tashahhod framsies i hver andre bønneenhet av den. Etter den, si din nød
og vis til at du er maktesløs og hev dine hender og be: «Gud, tilgi meg!»
Den som ikke gjør slik, har forrettet en ufullkommen bønn.'»II
Beretningen tyder på at man skal heve hendene i skuddbønn etter
å ha fullført nattebønnen. Siden ordene er tydelige om å heve hendene, er
det et bevis på at det er etter nattebønnen og ikke direkte etter tashahhod, for
det er ikke en del av bønnen eller tidebønnen å heve hendene der.

Aḥmad ibn Moḥammad ibn as-Sonnī ad-Daynawarī, ʻAmal al-yaum wal-laylah, red.
av Kauthar al-Barnī (Beirut: Dār al-Arqam ibn Abī al-Arqam, 1998), 89–90#116.
• Al-Barnī har klassifisert beretningen som svak, men også vist til at 		
al-Haythamī gjenga den i Majmaʻ az-zawā’id etter våre mestere Abō Ayyōb
og Ibn ʻOmar l, og al-Haythamī kommenterte at aṭ-Ṭabarānī gjenga den, og
dens beretterkjede var god.
II
Al-Qazwīnī, Sonan Ibn Mājah, 2:351–352#1325; As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd,
2:466–467#1296.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte samtlige versjoner av beretningen som svake.
• Abō Ghoddah har derimot referert til at at-Tirmiżī (1:238) gjenga den etter
vår mester al-Faḍl ibn ʻAbbās k. Videre viser han til følgende skriftlærdes
utdypning av beretterkjeden: aṭ-Ṭaḥāwī i Sharḥ moshkil al-āthār (2:24–26),
al-Monżirī i at-Targhīb wat-tarhīb (1:348–349), Shākir i hans redaksjon av
Mosnad Aḥmad (3:229–231) og Jāmiʻ at-Tirmiżī (2:225–227) og at-Thānwī
(Ẓafar Aḥmad al-‘Othmānī) i Iʻlā’ as-sonan (3:165–166). Alle disse skriftlærdes forskning konkluderer med at denne beretningen er akseptabel og
gyldig med hensyn til en handling.
I
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Ibn Khozaymah kommenterte etter å ha gjengitt denne beretningen i sin
autentiske ḥadīth-samling: «I denne beretningen er det tolkning av det
som nevnes om å heve hendene for å si: 'Gud, Gud …' Det å heve
hendene under tashahhod før taslīm (fredshilsenen) er ikke en praktisert
sonnah under bønnen generelt. Dette indikerer at befalingen om å heve
hendene og skuddbønn dreier seg om etter taslīm i nattebønnens to
bønneenheter.»I

مثل هذه
: صلّى بنا إمام لنا يكىن أاب ِرمثَةَ فقال: قال,عن األزرق ب ِن قيس
ُ
َ  أو- صليت هذه الصالة
ِ
 وكان أبو بكر وعمر يقومان يف الصف الْ ُم َقدَّم عن:النيب صلى هللا عليه وسلم قال
ّ  مع- الصالة
 فصلى نىب هللا صلى هللا عليه وسلم مث سلم َعن،الصالة
َ  وكان رجل قد َش ِه َد التكبريَة األوىل من،ميينه
ِ
ِ ِ
الرجل الذي
َ ميينه
َ وعن يساره حىت رأينا
َ - نفسه
َ  يعين- َانفتل كانفتال أيب رْمثة
ُِ فقام
َ  مث،بياض خدَّيْه
ِ
ِ
ِ
،س
َّ ، فأخذ بَنكبه،فوثب إليه عُ َمر
ُ أدرك معه التكبرية األوىل من الصالة
َ ،يشفع
ْ  اجل: مث قال،فهزه
ِ
ِ
ْ ِفإنه مل يَهل
ُصره
َ َ فرفع النيب صلى هللا عليه وسلم ب،أهل الكتاب إال أهنم مل يكن بني صلواتم فصل
ُ ك
».بك اي ابن اخلطاب
:فقال
َ «أصاب هللا
َ

Det berettes etter vår mester Abō Rimthah g at han berettet:
«Jeg forrettet en slik tidebønn sammen med profeten s.» Han fortsatte
med at våre mestere Abō Bakr og ʻOmar k stod i den første raden til
høyre for ham. Det var en mann der som innledet tidebønnen fra den
første takbīr. Guds profet s forrettet ferdig tidebønnen og framsa
fredshilsenen ved å vende ansiktet til høyre og venstre slik at vi
(følgesvennene) så den skinnende hvitfargen i profetens s kinn. Så
vendte profeten s seg bort slik som vår mester Abō Rimthah g vendte
bort. Da stod mannen som hadde vært der med ham siden den første
takbīr i tidebønnen, opp for å forrette en ny bønn. Vår mester ʻOmar g
skyndte seg å stå opp og gå mot ham. Han tok tak i skulderen til mannen
og ristet ham. Så sa han: «Sitt! Det eneste som tilintetgjorde skriftens
folk, var at de ikke hadde noe opphold mellom tidebønnene sine.»
Profeten s løftet blikket og sa: «Al-Khaṭṭābs sønn, Gud lar sannheten
komme fram ved deg!»II
Oppholdet mellom tidebønnene betyr skuddbønner og żikr, som
er anbefalt før man innleder en ny bønn.
Moḥammad ibn Isḥāq ibn Khozaymah an-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Ibn Khozaymah, red. av
Moḥammad Moṣṭafá al-Aʻẓamī (Beirut: Al-Maktab al-islāmī, uten dato), 2:220#1212.
II
As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:246–247#1007.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningen som autentisk basert på andre overleveringer, men kritiserte denne spesifikke beretterkjeden for å være svak.
I
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ِ  فَِإ َذا فَر ْغت ِمن ص َلتِك فَانْصب أ:ُاس وقَتَادة
ُّع ِاء
َ َت) ق
َ َ ٍ َّال ابْ ُن َعب
َ َي َبل ْغ ِف الد
َ  (فَِإذا فََر ْغ:قَْولُهُ تََع َال
ْ ْ َ َ َ ْ َ َ
.ك
َ َاجت
َ َو َس ْلهُ َح

Gudsordene «Når du er ferdig» ble tolket slik av vår mester Ibn
ʻAbbās og Qatādah l: «Når du er ferdig med å forrette tidebønnen, så
'anstreng deg ytterligere', det vil si gjør ditt ytterste i å be skuddbønn og
be om det du trenger.»I

ِ ُ ال رس
ِ
ِ
ص َل ٍة
َ ََع ْن أَِب أ َُم َامةَ ق
َ «م ْن قََرأَ آيَةَ الْ ُك ْرس ِّي ِف ُدبُِر ُك ِّل
َ ول هللا
َ :صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم
ُ َ َ َ ق:ال
ِ ْ ول
ِ مكْتُوب ٍة َل يـمنـعه ِمن ُدخ
».وت
َ َُالَنَّة إَِّل أَ ْن ي
ُ ْ ُ َْ ْ َ ْ َ َ

Det berettes etter vår mester Abō Omāmah g at han berettet:
«Guds sendebud s sa: 'Den som resiterer troneverset etter hver pålagte
tidebønn, kan bare døden (jordelivet) hindre i å gå inn i paradiset.'»II
As-Sindī fortsatte etter å ha gjengitt disse ovennevnte beretningene
at de beretningene bekrefter og beviser at det er sonnah (profetisk
tradisjon) å be skuddbønn etter de pålagte tidebønnene.
Så diskuterte as-Sindī problemstillingen som også ble diskutert
av ʻAbd-ol-Ḥaqq ad-Dihlawī i hans redaksjon av aṣ-Ṣirāṭ al-mostaqīm,
der ad-Dihlawī kommenterte: «Når det gjelder det som har blitt kjent i
både arabiske og ikke-arabiske land (på hans tid), at både imamen og de
som ber bak imamen, ber samlet en felles skuddbønn etter å ha framsagt
fredshilsenen (avsluttet tidebønnen). Imamen leder også skuddbønnen,
og de som har bedt under hans ledelse, sier 'amen'. Det stammer ikke
fra den profetiske rettledningen, og det har heller ikke blitt nevnt i en
eneste ḥadīth. Det er en kjettersk handling som blir ansett som en god
handling.»
As-Sindī valgte å svare på det ad-Dihlawī kommenterte, ved å

Moḥammad ibn Aḥmad al-Qorṭobī, Al-Jāmiʻ li aḥkām al-Qor’ān, red. av Aḥmad
al-Bordōnī og Ibrāhīm Aṭfīsh, 2. utg. (Kairo: Dār al-kotob al-miṣriyyah, 1964), 20:108.
II
Solaymān ibn Aḥmad ibn Ayyōb aṭ-Ṭabarānī, Al-Mo‘jam al-ausaṭ, red. av Ṭāriq
ibn ‘Auḍillāh ibn Moḥammad og ‘Abd-ol-Moḥsin ibn Ibrāhīm al-Ḥosaynī (Kairo: Dār
al-Ḥaramayn, 1995), 8:92#8068; An-Nasāʼī, As-Sonan al-kobrá, 9:44#9848.
• Shalabī kommenterte at av de seks autentiske ḥadīth-samlingene er det bare
an-Nasāʼī som har gjengitt denne beretningen.
• Abō Ghoddah refererte til at Ibn Ḥibbān gjenga den i Kitāb aṣ-ṣalāh, og
autentiserte beretningen. Slik gjenga også al-Monżirī den i at-Targhīb wat-tarhīb
(2:453), der kommenterte al-Monżirī at an-Nasāʼī og aṭ-Ṭabarānī gjenga
denne beretningen ved flere beretterkjeder, og den ene er autentisk. Han
påpekte også at Abō al-Ḥasan al-Mofaḍḍal kommenterte at beretningen
oppfylte al-Bokhārīs krav.
I
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dele opp svaret:
1) Den skriftlærde Fatḥ Moḥammad ibn ʻĪsá ash-Shaṭṭārī
kommenterte i Bi-fotōḥ al-aurād at ad-Dihlawī valgte å
karakterisere det som kjettersk, for han fant ikke en beretning
som omtalte saken i de seks autentiske ḥadīth-samlingene eller
andre ḥadīth-samlinger som nevnte samlet skuddbønn etter
tidebønn ifølge overleveringer som handler om skuddbønn.
2) Hvis ad-Dihlawī mener at det ikke finnes grunnlag for bevis
gjennom profetisk tradisjon for å be skuddbønn etter tidebønn,
og derfor er det en kjettersk handling, så er det ingen tvil om at
hans utsagn er feil. Hans utsagn ble tilbakevist ved alt det vi har
diskutert fram til nå ved profetiske tradisjoner som beviser at
skuddbønn etter de pålagte tidebønnene er en del av den profetiske
tradisjonen for skuddbønn.
3) Hvis ad-Dihlawī mener at det er kjettersk å be skuddbønn i
denne formen ved å heve hendene, og at imamen leder
skuddbønnen og de som ber under hans ledelse sier 'amen,
amen', så er også det feil. For det å heve hendene i skuddbønn
er profetisk tradisjon for skuddbønn. Det å stryke hendene over
ansiktet etter skuddbønn er også profetisk tradisjon for
skuddbønn. Å si 'amen, amen' av de som hører skuddbønnen, er
også islamsk tradisjon for skuddbønn. Men disse handlingene er
foretrukne profetiske tradisjoner (mostaḥab)I og ikke vektlagte/
emfatiske (moʼakkadah)II.
Aa-Sindī konkluderte med at hvis det er en handling som er
basert på profetisk tradisjon eller overleveringer som danner islamsk
tradisjon, kan det ikke kalles kjetteri.III Når det gjelder det å heve
hendene i skuddbønn, er det profetisk tradisjon under skuddbønn, og det
er bekreftet ved profetiske beretninger.
Vi skal nå se på noen beretninger som viser til det å heve hendene
i skuddbønn:
 – مستحبdet foretrukne: Det som profeten s gjorde noen ganger og lot være å gjøre
andre ganger.
II
 – مؤّكدةden praksisen til profeten Mohammad s som ble forrettet hele livet. Det kan
tolkes som vektlagt eller emfatisk sonnah.
III
Abō Ghoddah la til at hvis en person krever av andre at de absolutt skal be
skuddbønn på den måten og kritiserer andre for å ikke gjøre det, er det feil og kan ikke
følges.
I
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ِ
ِ
ِ ِالسائ
َّ  «أ، َع ْن أَبِ ِيه،يد
َّ َع ِن
َ ب بْ ِن يَِز
َّ َِن الن
ُصلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َكا َن إِ َذا َد َعا فََرفَ َع يَ َديْه َم َس َح َو ْج َهه
َ َّب
».بِيَ َديِْه

As-Sā’ib ibn Yazīd berettet etter sin far: «Profeten s løftet
hendene under skuddbønn og strøk dem over ansiktet (etter
skuddbønn).»I

ِ هللا صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم إِ َذا رفَع يدي ِه ِف الد
ِ ُ  « َكا َن رس:ال
ِ َّـخط
َ َ ق،اب
َ
َ َْع ْن عُ َمَر بْ ِن ال
ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ول
ْ َل،ُّعاء
َُ
».ُيَ ُحطَّ ُه َما َح َّت يَْ َس َح بِِ َما َو ْج َهه

Det berettes etter vår mester ʻOmar ibn al-Khaṭṭāb g: «Da Guds
sendebud s løftet hendene i skuddbønn, senket ikke Hans Hellighet s
dem før å ha strøket dem over ansiktet.»II

ِْ  و،ك أَو َْنومها
ِ
صبَ ٍع
ال
َ ْترفع يَ َدي
ْ ِشري إب
ْ َ ك َح ْذ َو َمنكبَْي
َ  أن: «املسألة:عن ابن عباس قال
ُ
َ ُ أن ت:ستغفار
ِْ  و،احد ٍة
».ً أن متَُّد يديك مجيعا:ال
ُ البْتِ َه
َ و

Det berettes etter vår mester Ibn ʻAbbās k at han sa: «Når du ber
om noe (skuddbønn), hever du hendene i høyde med skuldrene. Når du
ber om tilgivelse, peker du med en finger. Når du bønnfaller, strekker du
ut begge hendene.»III
As-Sindī fortsatte med å argumentere for at det å si «amen, amen»
er profetisk tradisjon under skuddbønn, og at det er bekreftet ved ḥadīther. Han viste da til autentiske beretninger gjengitt av ḥadīth-samlere som
al-Bokhārī, Moslim, Abō Dāwōd og an-Nasāʼī.
Abō Ghoddah kommenterte at det sistnevnte som as-Sindī
diskuterer, er basert på to former for ta’mīnIV. Den ene er å si «amen»

Aṭ-Ṭabarānī, Al-Mo‘jam al-kabīr, 22:241#631; As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd,
2:611#1492.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretterkjeden som svak.
II
At-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī, 6:15–16#3683.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretterkjeden som svak. Han understreket at Ḥammād ibn ʻĪsá, som er i denne beretningens beretterkjede, er en svak beretter, og
mer eller mindre alle ḥadīth-lærde har erklært ham som svak, utenom Ibn
Maʻīn.
III
As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:610#1489.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretterkjeden som en autentisk mauqōf ()موقوف
beretterkjede. Det er den beretningen hvis beretterkjede stopper på en følgesvenn.
IV
 – تأمينdet å si «amen ( – آمينāmīn)».
I
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etter åpningskapittelet ( )سورة الفاتحةi Koranen i tidebønnen, denne formen
er spesifikk. Mens den andre formen er den en hører under hvilken som
helst skuddbønn, den er generell. Abō Ghoddah mente at as-Sindī har
klart å blande dem i argumentene sine. Han fortsatte med at den første
formen, som er etter åpningskapittelet, er den al-Bokhārī og Moslim og
andre ḥadīth-lærde har gjengitt:

ِ َ َن رس
ِ
ِ
ِْ  «إِ َذا أ ََّمن:ال
َ َصلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ق
ُ فَِإنَّهُ َم ْن َوافَ َق َتْمينُه،ال َم ُام فَأ َّمنُوا
َ ول هللا
ُ َ َّ َع ْن أَِب ُهَريَْرةَ أ
َ
ِ ِ ِ
ِ
».َّم ِم ْن َذنْبِ ِه
َ َتْم
َ  غُفَر لَهُ َما تََقد،ني الْ َم َلئ َكة

Det berettes etter vår mester Abō Horayrah g at Guds sendebud
s sa: «Når imamen sier 'amen', så si 'amen' dere også. Sannelig, den
som sier 'amen' samtidig som englene sier 'amen', blir tilgitt sine tidligere
synder.»I
I alle fall kan det være at as-Sindī ikke er enig i den tolkningen
Abō Ghoddah framsatte, om at «amen» etter åpningskapittelet er spesifikt,
for det er jo tross alt en skuddbønn det også.
Videre mente as-Sindī at det er etikette av skuddbønn at den som
ber den, stryker over ansiktet med hendene etter å ha bedt skuddbønnen
ferdig. Der viste han til ḥadīth-samlingene til Abō Dāwōd, at-Tirmiżī,
Ibn Mājah, Ibn Ḥibbān og al-Ḥākim.
Abō Ghoddah påpekte at Ibn Ḥibbān ikke har gjengitt en ḥadīth
vedrørende det as-Sindī mente.
As-Sindī la også til et interessant argument vedrørende
skuddbønn. Han gjenga følgende:

ِ َّ ِ «قَ ْد أ ُِجيبت دعوتُ ُكما فَاست ِقيما وال تَتَّبِعا ِّن سب:ال
وسى
َ َق
َ  فَ َذ َكَر الد،»ين َل يـَْعلَ ُمو َن
َ ُّعاءَ َع ْن ُم
َ يل الذ
َ َ َ َ َ َْ َ َْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ  َوم ْن سيَاق الْ َك َلم َما يَ ُد ُّل َعلَى أ،َُو ْح َده
		 : ل َق ْوله تـََع َال، فَنََزَل َمْن ِزلَةَ َم ْن َد َعا،َن َه ُارو َن َّأمن
ٍ
ِ
ِ
َّ ك َعلَى أ
... َُن َم ْن َّأمن َعلَى ُد َعاء فَ َكأََّنَا قَالَه
َ  فَ َد َّل َذل،}ت َد ْع َوتُ ُك َما
ْ َ{قَ ْد أُجيب

Gud sa: «Sannelig, begge deres skuddbønn er blitt oppfylt, vær
dere begge stø, og følg ikke slikes vei som ikke eier kunnskap.»II Ibn
Kathīr utdypet at skuddbønnen som nevnes, ble bedt av bare profeten
Moses e, men samtalens kontekst beviser at profeten Aron e sa «amen».
Derfor kom han på lik grad som den som ba skuddbønnen, basert på Gud
den Høyestes ord: «Sannelig, begge deres skuddbønn er blitt oppfylt […]».
I
II

An-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Moslim, 1:306#410; Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 1:156#780.
Koranen 10:89.
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Det beviser at den som sier «amen» etter en skuddbønn, er som den som
ber skuddbønnen.I
Dette er i utgangspunktet et vektig poeng framsatt av as-Sindī.

I

Ibn Kathīr ad-Dimashqī, Tafsīr al-Qor’ān al-ʻaẓīm 1:146–147.
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Skuddbønn etter tidebønn før			
sonnah-bønn

Det er tillatt å be skuddbønn etter de pålagte tidebønnnene før sonnahbønneneI, faktisk er det mer overlegent enn å gjøre det etter sonnahbønnene og nawāfilII. Det har nå blitt gjort klart at å be skuddbønn
etter de pålagte tidebønnene er en tradisjon som er foretrukket. Det vi
skal fokusere på nå, er om det er mislikt/frarådd ( – مكروهmakrōh) å be
skuddbønn før sonnah-bønnene.
De beretningene som vi har sett på til nå, beviser alle at profetens
s vane var å be skuddbønn rett etter å ha framsagt fredshilsenen (– تسليم
taslīm), det vil si rett etter å ha fullført de pålagte bønneenhetene (فرائض
– farā’iḍ) i tidebønnen før sonnah-bønnene. Vi så flere beretninger som
viser til det: «Da profeten s framsa fredshilsenen», «etter å ha fullført
tidebønnen», «etter hver pålagt tidebønn».
Det er mange følgesvenner som berettet at de hørte profeten
Moḥammad s be skuddbønn rett etter de pålagte bønneenhetene. Det er
også kjent at profeten Moḥammads s generelle vane og tradisjon var å
forrette sonnah-bønnene og de supplerende bønnene hjemme og ikke i
moskeen. Det er derfor følgesvennene hørte disse skuddbønnene rett
etter de pålagte tidebønnene før Hans Høyhet s gikk hjem. Det er det
som virker mest logisk og tydelig i dette tilfellet.
Det er beretninger som beviser at profeten s forrettet sonnahbønnene og de supplerende bønnene hjemme:

ِ  سألت عائشة عن صالة: قال،عن عبد هللا ابن َش ِقيق
،التطوع
ُّ رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم من
ُ
 مث يرجع إىل بييت فيصلّي، مث خير ُج فيصلّي ابلناس،قبل الظُّهر أربعاً يف بييت
َ  «كان يُصلّي:فقالت
ِ
 مث، وكان يصلي هبم العشاء،يرجع إىل بييت فيصلي ركعتني
ُ  مث، وكان يصلّي ابلناس املغرب،ركعتني
َّ تسع ركعات
ً وكان يُصلّي ليالً طويال،فيهن الْ ِو ُتر
َ  وكان يُصلّي من الليل،يدخل بييت فيصلّي ركعتني
 وإذا قرأ وهو قاعد َرَكع وسجد،كع وسجد وهو قائم
َ  فإذا قرأ وهو قائم ر،ً وليالً طويالً جالسا،ًقائما
». مث خيرج فيُصلّي ابلناس صالةَ الفجر، صلَّى ركعتني،الفجر
ُ  وكان إذا طلع،وهو قاعد
Med sonnah-bønnene ( )السنن الرواتبmenes det her de bønneenhetene som er ansett
som vektlagt sonnah etter de pålagte tidebønnene, slik som etter middagstidebønnen
()صالة الظهر, solnedgangstidebønnen ( )صالة المغربog aftentidebønnen ()صالة العشاء.
II
Nafl / flt. nawāfil (نوافل/ )نفلvil si supplerende eller frivillig bønn som den troende ber
for å komme enda nærmere Herren Gud.
I
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Det gjengis etter ʻAbdollāh ibn Shaqīq at han fortalte: «Jeg spurte
ʻĀ’ishah om Guds sendebuds s supplerende bønnI. Hun sa: 'Hans Høyhet s forrettet fire bønneenheter i mitt værelse før middagstidebønnen, så
gikk Hans Høyhet s ut til folket og ledet dem i tidebønnen. Etter det
vendte Hans Høyhet s tilbake til mitt værelse og ba to bønneenheter.
Hans Høyhet s ledet folk i solnedgangstidebønnen, så vendte Hans
Høyhet s inn i mitt værelse og forrettet to bønneenheter. Hans Høyhet
s ledet folk i aftentidebønnen, så kom Hans Høyhet s inn til mitt værelse
og forrettet to bønneenheter. Hans Høyhet s forrettet ni bønneenheter i
løpet av natten, og witr-bønnenII var av dem. Hans Høyhet s forrettet
bønn lenge stående og lenge sittende om natten. Hvis Hans Høyhet s
resiterte Koranen stående, så bøyde Hans Høyhet s seg framover i rokōʻ III,
og så knelte Hans Høyhet s med ansiktet ned fra det å være stående.
Hvis Hans Høyhet s resiterte Koranen sittende, så bøyde Hans Høyhet
s seg framover i rokōʻ, og så knelte Hans Høyhet s med ansiktet ned
fra det å være sittende. Da dagen grydde, forrettet profeten s to bønneenheter, og så gikk Hans Høyhet s ut og ledet folk i daggrytidebønnen.'»IV

ٍ
ِ َ  «سأَلْت رس:ال
ِ ِ ِِ
ِ
الص َلةُ ِف بَْي ِت
َّ ض ُل؟
َ ْ أَُّيَا أَف:صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ول هللا
ُ َ ُ َ َ َ ق،َع ْن َع ّمه َعْبد هللا بْ ِن َس ْعد
ِ  فَ َلَ ْن أ، «أََل تَرى إِ َل بي ِت ما أَقْربه ِمن الْمس ِج ِد:ال
ب
َ َالص َلةُ ِف الْ َم ْس ِج ِد؟» ق
َّ أَ ِو
ُّ َح
ُ َ َ َ َْ
َ
َ ُصلّ َي ِف بَْي ِت أ
َْ
َ
ِِ
ِ ل ِمن أَ ْن أ
ِ
».ًص َلةً َمكْتُوبَة
َ  إَِّل أَ ْن تَ ُكو َن،ُصلّ َي ِف الْ َم ْسجد
َ
ْ ََّ إ

Det berettes etter vår mester ʻAbdollāh ibn Saʻd al-Anṣārī g at
han berettet: «Jeg spurte Guds sendebud s: 'Hva er best, bønn hjemme
eller bønn i moskeen?' Guds sendebud s sa: 'Ser du da ikke hvor nær
hjemmet mitt moskeen er! Men likevel liker jeg bedre å forrette bønnen

Med supplerende menes det både sonnah-bønnene og de supplerende bønnene
ellers – det er tydelig, for det framkommer av beretningens ord.
II
 – صالة الوترdet er den bønnen som bes på slutten av aftentidebønnen. Disse bønnenhetene
bes i oddetall.
III
 – ركوعdet er stillingen under bønnen der den troende bøyer seg framover ved å holde
på knærne.
IV
As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:438#1251; An-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Moslim,
1:504#730; Ash-Shaybānī, Mosnad al-imām Aḥmad ibn Ḥanbal, 40:18–19#24018.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte denne beretningen som autentisk basert på Moslims
krav.
I
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hjemme enn i moskeen, utenom de pålagte tidebønnene.'»I

ِِِ
ِ
ٍ ِعن َزي ِد ب ِن َثب
ِ
َّ
َّ  أ:ت
ول
ُ صلَّى َر ُس
َّ َِن الن
ْ ْ َْ
َ َ ف،صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم اتَ َذ ُح ْجَرًة ِف الْ َم ْسجد م ْن َحص ٍري
َ َّب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
، فَظَنُّوا أَنَّهُ قَ ْد َن َم،ًص ْوتَهُ لَيـْلَة
ْ ال َح َّت
َ  ُثَّ فََق ُدوا،س
َ هللا
َصلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم ف َيها لَي
ٌ اجتَ َم َع إلَْيه َن
َ
ِ
ِ
ِ ِ  «ما ز َال بِ ُكم الَّ ِذي رأَيت ِمن:ال
يت أَ ْن
ُ فَ َج َع َل بـَْع
َ َ َ  فََق،ض ُه ْم يَتَنَ ْحنَ ُح ليَ ْخ ُر َج إِلَْي ِه ْم
ُ  َح َّت َخش،صنيع ُك ْم
َ ْ ُ َْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ َ َ ف،ب َعلَْي ُك ْم َما قُ ْمتُ ْم به
صالَة الْ َم ْرء ِف
َ ْ فَإ َّن أَف،َّاس ِف بُيُوت ُك ْم
َ ض َل
َ  َولَ ْو ُكت،ب َعلَْي ُك ْم
َ َيُكْت
ُ صلوا أَيـَُّها الن
».َالصالََة الْ َمكْتُوبَة
َّ بَْيتِ ِه إَِّل

Det berettes etter vår mester Zayd ibn Thābit g at profeten s
var i et værelse av matter av daddelpalmeblader i moskeen. Guds sendebud
s forrettet bønn der i noen netter til følgesvennene begynte å samle seg
bak Hans Hellighet s. Men så hørte de ikke Hans Hellighets s stemme
den ene natten. Følgesvennene trodde Hans Hellighet s hadde lagt seg.
Noen av dem begynte å kremte slik at profeten s skulle komme ut til
dem. Da sa profeten s: «Dere fortsatte å gjøre det jeg så dere gjøre, slik
at jeg fryktet at det skulle bli pålagt for dere, og hvis det hadde blitt pålagt
for dere, ville dere ikke ha fortsatt å forrette den. Folk, forrett bønnen
hjemme! Sannelig, den beste bønnen for en person er hjemme, utenom
de pålagte tidebønnene.»II

ِ
َّ جرَة
،مغرب
أن النّيب صلَّى هللا عليه وسلم أتى
َ
َ ْ فصلَّى فيه ال،مسجد بَِن َعْبد ْالَ ْش َهل
َ ُعن َك ْعب بن ع
». «هذه صالةُ البيوت: فقال،ض ْوا صالتَ ُهم رآهم يُ َسبِّ ُحو َن بعدها
َ َفَلَ َّما ق

Det berettes etter vår mester Kaʻb ibn ʻOjrah g at profeten s
kom til moskeen til Banō ʻAbd-il-Ashhal. Hans Høyhet s forrettet
solnedgangstidebønnen der. Da folk var ferdig med å forrette tidebønnen, så
profeten s dem forrette de supplerende bønnene etter den. Da sa profeten
s: «Dette er bønnen som skal forrettes hjemme.»III
Moḥammad ibn ʻĪsá at-Tirmiżī, Ash-Shamā’il al-Moḥammadiyyah, red. av Sayyid
ibn ʻAbbās al-Jolaymī (Mekka: Al-Maktabah at-tijāriyyah, 1993), 1:245#298; Al-Qazwīnī, Sonan Ibn Mājah, 2:391#1378.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningens berettere som autentiske utenom ʻAbdor-Raḥmān ibn Mahdī.
II
An-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Moslim, 1:539#781; Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 9:95#7290.
III
At-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī, 2:500#604; An-Nasāʼī, Sonan an-Nasāʼī, 3:198#1600;
As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:472#1300.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte denne beretningen som akseptabel basert på andre
overleveringer, men kritiserte denne spesifikke beretterkjeden for å være svak.
Men han klassifiserte en lignende beretning med en annen beretterkjede som
akseptabel i Mosnad al-imām Aḥmad ibn Ḥanbal, 39:35#23623.
I
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Disse beretningene beviser at profeten s forrettet både sonnahbønnene og de supplerende bønnene hjemme. Den første beretningen
vi diskuterte når det gjaldt dette, beviser dette tydelig. De andre
beretningene beviser at profeten s ikke lot være å praktisere det som
Hans Hellighet s likte best, og det var som mest overlegent og best
med hensyn til tilbedelse. Dermed kan det fastslås at profeten s ba
skuddbønner og gjorde andre former for tilbedelse, slik som å prise Gud
og framsi Hans storhet, før Hans Hellighet s gikk hjem for å forrette
sonnah-bønnene og de supplerende bønnene. Det er slik følgesvennene
hørte skuddbønnene og de andre formene for tilbedelse, og de bevarte
dem for å lære dem videre.
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Å stryke hendene over ansiktet etter
skuddbønn

Å stryke hendene over ansiktet etter skuddbønn er også en praksis 		
muslimene alltid har utført. Vi skal nå se litt nærmere på det, om det
stammer fra sonnah eller ikke.

ِ
ِ
ِ ِالسائ
َّ  «أ، َع ْن أَبِ ِيه،يد
َّ َع ِن
َ ب بْ ِن يَِز
َّ َِن الن
ُصلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َكا َن إِ َذا َد َعا فََرفَ َع يَ َديْه َم َس َح َو ْج َهه
َ َّب
».بِيَ َديِْه

As-Sā’ib ibn Yazīd berettet etter sin far: «Profeten s løftet hendene
under skuddbønn og strøk dem over ansiktet (etter skuddbønn).»I
Denne beretningen er omstridt. Vi ser at al-Arnā’ōṭ har klassifisert
dens beretterkjede som svak på grunn av at Ḥafṣ ibn Hāshim ibn ʻOtbah.
Al-Arnā’ōṭ anmerket at Ibn Lahīʻah egentlig het ʻAbdollāh, og Yazīd var
Ibn Saʻīd al-Kindī. Han nevnte også at denne beretningen ble gjengitt
av Aḥmad i Al-Mosnad (#17943) og al-Bayhaqī i Ad-Daʻawāt (#184)
gjennom den samme overføringen etter Qotaybah ibn Saʻīd.II
I beretningen gjengitt av Aḥmad har det blitt kommentert av
ʻAbdollāh ibn Aḥmad at ḥadīth-lærde var uenige med Qotaybah i denne
beretningens beretterkjede. ʻAbdollāh mente at Qotaybah tok feil. De
ḥadīth-lærde mente at beretningen ble gjengitt etter Khallād ibn as-Sā’ib,
etter sin far, og ikke som beretterkjeden lyder: … etter as-Sā’ib ibn Yazīd,
etter sin far.
Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningens beretterkjede som svak på
grunn av at Ḥafṣ ibn Hāshim ibn ʻOtbah var ukjent, og på grunn av at
Ibn Lahīʻahs hukommelse var dårlig. To andre lignende beretninger ble
også gjengitt i Aḥmads ḥadīth-samling, men med noe forskjell i teksten.
Der står det at profeten s holdt håndflatene ved ansiktet under
skuddbønn (#16563, #16564). Al-Arnā’ōṭ klassifiserte dem også med
svake beretterkjeder på grunn av Ibn Lahīʻah og at det var brudd etter
sisteleddet, men utenom det var beretterne pålitelige. Al-Arnā’ōṭ belyste
at det å stryke hendene over ansiktet er gjengitt av at-Tirmiżī (#3386),
Aṭ-Ṭabarānī, Al-Mo‘jam al-kabīr, 22:241#631; As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd,
2:611#1492.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretterkjeden som svak.
II
As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:611#1492.
I
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aṭ-Ṭabarānī i Ad-Doʻā’ (#212) og al-Ḥākim (1:536) etter vår mester ʻOmar
ibn al-Khaṭṭāb g. Det samme har Abō Dāwōd (#1485), Ibn Mājah
(#1181, #3866), Ibn Naṣr i Mokhtaṣar qiyām al-layl (327) og al-Ḥākim
(1:536) etter vår mester Ibn ʻAbbās. Men beretningenes beretterkjeder er
svake.
Abō Dāwōd kommenterte: «Denne beretningen ble gjengitt gjennom
forskjellige overleveringer etter Moḥammad ibn Kaʻb, men alle var
skrøpelige. Denne overleveringen (#1485) er den beste av dem, men den
er også svak.»
An-Nawawī kommenterte i Al-Ażkār (492) at det er svakhet i alle
beretterkjedene i disse beretningene. Når det gjaldt det den ḥadīth-lærde
ʻAbd-ol-Ḥaqq sa om den første beretningen, at det er en autentisk
beretning, så finnes ikke det at beretningen er autentisk i de troverdige
kopiene av at-Tirmiżī. Derimot anmerket at-Tirmiżī: «Det er en fremmed
()غريبI beretning.»
Det som støtter denne påstanden, er at da al-Mizzī gjenga den
beretningen i Toḥfah al-ashrāf (8:58–59), nevnte han ikke ordene
«autentisk» i at-Tirmiżīs kommentar.II
Men det er vesentlig å få med seg at an-Nawawī skrev at blant
etikette av skuddbønn er det å heve hendene og stryke hendene over
ansiktet etter at man er ferdig med å be skuddbønn.III
Al-Arnā’ōṭ førte en lang diskusjon vedrørende Ibn Lahīʻah i sin
redaksjon av Al-ʻAwāṣim wal-qawāṣim fī aż-żabb ʻan sonnah Abī alQāsim, der han refererte til det blant andre aż-Żahabī skrev om Ibn
Lahīʻah, at han var en dommer, en imam og den største ḥadīth-lærde i
Egypt på sin tid sammen med al-Layth. Han hadde æren av å møte og
lære fra 72 tābiʻōn (følgesvennenes disipler). Han var en troverdig
beretter. Bøkene hans brant opp i år 69 etter hijrah (688 e.Kr.), og hans
hukommelse ble dårlig. De autentiske ḥadīth-beretterne holdt seg unna
beretningene hans. Moslim gjenga etter ham der hans ord var støttet av
andre. Det blir utdypet at de ḥadīth-lærde var uenige om ham. Yaḥyá ibn
Gharīb ()غريب: Fremmed. Det vil si den beretningen som har blitt berettet gjennom
én beretterkjede, altså berettet én av følgesvennene den beretningen, og én person
berettet etter den følgesvennen, og slik fortsetter beretterkjeden. Men det finnes også en
annen form, der flere kan berette etter den som beretter etter en følgesvenn.
II
Ash-Shaybānī, Mosnad al-imām Aḥmad ibn Ḥanbal, 29:462–463#17943.
III
Yaḥyā ibn Sharaf an-Nawawī, Al-Majmōʻ sharḥ al-mohażżab (Beirut: Dār al-fikr,
uten dato), 4:655–656.
I

32

Å stryke hendene over ansiktet etter skuddbønn

Maʻīn, al-Jauzajānī, Abō Zorʻah, Abō Ḥātim, ad-Dāraqoṭnī, an-Nasā�ī og
at-Tirmiżī mente at han var svak og ikke troverdig. Men ad-Dāraqoṭnī
godtok det som ble berettet etter ham av Ibn al-Mobārak, Ibn Wahb og
al-Moqrī.
Noen ḥadīth-lærde autentiserte det som ble gjengitt av ham, før
bøkene hans brant opp, og de mente at man kan handle ifølge de
beretningene. Aḥmad mente at Ibn Lahīʻah i Egypt var enestående, at han
hadde mange beretninger og var en autentisert beretter. Ath-Thaurī sa at
Ibn Lahīʻah hadde grunnprinsippene, mens de andre ḥadīth-lærde hadde
vitenskapsgrenene som bygget på dem. Abō aṭ-Ṭāhir as-Sarḥ opplyste
om at han hørte Ibn Wahb si: «Ved Gud! ʻAbdollāh ibn Lahīʻah den
troverdige og rettskafne berettet for meg.» Abō aṭ-Ṭāhir la til at han aldri
hadde hørt Ibn Wahb sverge på den måten før.
Ibn Ḥibbān gransket beretningene etter Ibn Lahīʻah gjengitt av
både de tidligere og senere ḥadīth-lærde. Han så en blanding av gode
og svake beretninger i de beretningene som de senere ḥadīth-lærde
gjenga etter ham, mens mange av beretningene gjengitt av de tidligere
ḥadīth-lærde, ikke hadde noen rot. Han skjulte defektene i beretninger
etter svake berettere og de som han selv mente var troverdige berettere.
Derfor knyttes noen oppdiktede beretninger til ham.
Aż-Żahabī kommenterte at Ibn Lahīʻah uten tvil var en stor ḥadīthlærd i Egypt, men han la lite vekt på fagkompetansen til beretterne, derfor
endte han opp med å gjengi avviste beretninger, og de ḥadīth-lærde
kritiserte ham for det og protesterte. Noen ḥadīth-eksperter gjenga etter
ham når det gjaldt historie, askese og krig, men ikke om grunnprinsipper.
Det er også noen ḥadīth-lærde som overdriver når det gjelder hans
svakhet. Det bør ikke være årsaken til at han blir forkastet og ansett som
en verdiløs beretter, men de avviste beretningene må unngås.I
Al-Ghomārī påpekte at Abō Dāwōd var taus vedrørende
beretningen (#1492), og i den var ʻAbdollāh ibn Lahīʻah i beretterkjeden.
Abō Ghoddah førte videre denne diskusjonen ved å utdype at det
rettferdigste utsagnet om Ibn Lahīʻah er det Ibn ʻAdī presiserte:
«Beretningene etter ham er akseptable til tross for de som har blitt
Moḥammad ibn Ibrāhīm al-Yamānī, Al-ʻAwāṣim wal-qawāṣim fī aż-żabb ʻan sonnah Abī al-Qāsim, red. av Shoʻayb ibn Moḥarram al-Arnā’ōṭ, 2. utg. (Beirut:
Mo’assasah ar-risālah, 1992), 6:179–181.
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bemerket som svake etter ham. Han er akseptabel innenfor ḥadīth, og
beretninger etter ham blir skrevet ned. Blant annet gjenga al-Auzāʻī, athThaurī, Mālik, Shoʻbah, Ibn al-Mobārak og al-Layth etter ham.» Dette er
nevnt i Siyar aʻlām an-nobalāʼI og i Al-ʻAwāṣim wal-qawāṣim fī aż-żabb
ʻan sonnah Abī al-QāsimII.
ʻAbd-ol-Ghanī ibn Saʻīd al-Azdī kommenterte at når Ibn alMobārak, Ibn Wahb og al-Moqrī gjengir etter ibn Lahīʻah, da er den
beretningen autentisk. As-Sājī og andre ḥadīth-lærde sa det samme. Det
står i Tahżīb at-tahżīb.III
Abō Ghoddah konstaterte at i Siyar aʻlām an-nobalā’ står det at
det gjengis etter Abō Dāwōd at han sa om Qotaybah ibn Saʻīd –
beretteren av beretningen som diskuteres: «Vi pleide ikke å skrive ned
beretninger etter Ibn Lahīʻah, med mindre de var fra bøkene til nevøen
hans, og heller ikke bøkene til Ibn Wahb, med mindre det var beretninger
etter al-Aʻraj.»
Jaʻfar al-Firyābī sa: «Jeg hørte en av våre ḥadīth-lærde nevne at
han hørte Qotaybah si: 'Aḥmad ibn Ḥanbal sa til meg: «Beretningene dine
etter Ibn Lahīʻah er autentiske.» Vi pleide å skrive ned det som var fra
boken til Ibn Wahb, så hørte vi det fra Ibn Lahīʻah.'»
Yaʻqōb al-Fasawī hørte Aḥmad ibn Ṣāliḥ aṭ-Ṭabarī si at Ibn
Lahīʻah hadde autentiske beretninger. Han dikterte beretningene for folk,
og folk skrev ned beretningene. De som verifiserte beretningene, anså
dem som akseptable og autentiske. Han pleide å ha de som verifiserte, til
stede. Det var folk der som skrev ned, men de verifiserte ikke, og heller
ikke autentiserte de. Andre folk var der som tilskuere, og noen var der
for å høre sammen med andre. Etter denne tiden skrev han ikke flere
bøker, og heller ikke ble det sett en bok samlet av ham. De som da ønsket å
høre beretninger av ham, gikk til dem som hadde skrevet dem ned ved å
ha hørt ham. Det fantes både autentiske ḥadīth-er etter ham og ikkeverifiserte ḥadīth-er, og de sistnevnte inneholdt mange defekte
beretninger.IV
Det mest tungtveiende synspunktet ifølge al-ʻAsqalānī, var at
læremesteren til Ibn Lahīʻah i denne beretningen var Ḥabbān ibn Wāsiʻ
Moḥammad ibn Aḥmad ibn ʻOthmān aż-Żahabī, Siyar aʻlām an-nobalāʼ, red. av
Shoʻayb ibn Moḥarram al-Arnā’ōṭ (Beirut: Mo’assasah ar-risālah, 1985), 8:11–12.
II
Al-Yamānī, Al-ʻAwāṣim wal-qawāṣim fī aż-żabb ʻan sonnah Abī al-Qāsim, 6:179.
III
Al-ʻAsqalānī, Tahżīb at-tahżīb, 5:378.
IV
Aż-Żahabī, Siyar aʻlām an-nobalāʼ, 8:16–18.
I
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i tillegg til Ḥafṣ ibn Hāshim. Ḥabbān ibn Wāsiʻ ble ansett som troverdig
av Ibn Ḥibbān.I
Med andre ord gikk Abō Ghoddah god for denne beretningen og
anså beretteren som troverdig nok.
Mahdī al-Istānbōlī anmerket at når det gjelder Ibn Lahīʻah, er det
en lang sak som krever en detaljert studie. Han mente at Ibn Lahīʻah
blandet beretninger og beretterkjeder på sine eldre dager, derfor anså han
at den som hørte beretninger etter Ibn Lahīʻah før det, hørte akseptable
beretninger. Beretningene etter at han begynte å blande, var svake.II
Den andre beretningen som ble diskutert, er som følger:

ِ ُ  « َكا َن رس:ال
ِ
ِ
ِ َّـخط
 َلْ َيُطَّ ُه َما،ُّع ِاء
َ َ ق،اب
َ صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم إِ َذا َرفَ َع يَ َديْه ِف الد
َ َْع ْن عُ َمَر بْ ِن ال
َ ول هللا
َُ
».َُح َّت يَْ َس َح بِِ َما َو ْج َهه
Det berettes etter vår mester ʻOmar ibn al-Khaṭṭāb g: «Da Guds
sendebud s løftet hendene i skuddbønn, senket ikke Hans Hellighet s
dem før å ha strøket dem over ansiktet.»III
Al-Ghomārī framla sitt synspunkt om denne beretningen med å
opplyse om at at-Tirmiżī kommenterte at denne beretningen er autentisk
og fremmed ()صحيح غريبIV, og han kjente ikke til den beretningen utenom
gjennom beretningen etter Ḥammād ibn ʻĪsā, og han var alene om den
beretningen. Han berettet ikke mange beretninger, men folk gjenga etter
ham. Ḥanẓalah ibn Abī Sofyān var en troverdig beretter, og Yaḥyá ibn
Saʻīd al-Qaṭṭān erklærte ham som troverdig.
Al-ʻAsqalānī, Tahżīb at-tahżīb, 2:420–421, 2:171.
Moḥammad ibn ʻAbdillāh Abō Bakr ibn al-ʻArabī al-Ishbīlī, Al-ʻAwāṣim min
al-qawāṣim, red. av Moḥibb-od-dīn al-Khaṭīb og Maḥmōd Mahdī al-Istānbōlī, 2. utg.
(Beirut: Dār al-jīl, 1987), 57.
III
At-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī, 6:15–16#3683.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretterkjeden som svak. Han understreket at Ḥammād ibn ʻĪsá, som er i denne beretningens beretterkjede, er en svak beretter, og
mer eller mindre alle ḥadīth-lærde har erklært ham svak, utenom Ibn Maʻīn.
IV
Nōr-od-dīn ʻItr forklarte denne terminologien anvendt av at-Tirmiżī. Han kommenterte at de skriftlærde har diskutert anmerkningene til at-Tirmiżī vidt og bredt. Hvis
en beretning har blitt berettet gjennom én beretterkjede og den når graden autentisk,
klassifiserte at-Tirmiżī den som autentisk og fremmed. ʻOthmān ibn ʻAbd-ir-Raḥmān
Ibn aṣ-Ṣalāḥ ash-Shahrazōrī, ʻOlōm al-ḥadīth, red. av Nōr-od-dīn ʻItr (Damaskus: Dār
al-fikr, 1986), 39.
I
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Al-Ghomārī nevnte at an-Nawawī anmerket i Al-Ażkār I at det er
svakhet i alle beretterkjedene i disse beretningene. Når det gjaldt det den
ḥadīth-lærde ʻAbd-ol-Ḥaqq sa om beretningen, at det er en autentisk
beretning, så finnes ikke det at beretningen er autentisk i de troverdige
kopiene av at-Tirmiżī. Derimot anmerket at-Tirmiżī: «Det er en fremmed
( )غريبberetning.» Al-Ghomārī var uenig og la til at han hadde en kopi av
at-Tirmiżī, og i den stod det «autentisk og fremmed».
•

•
•

Abō Ghoddah nevnte et par av de kopiene og et funn til:
Sonan at-Tirmiżī, red. av Moḥammad Shākir, M. Fo’ād ʻAbdol-Bāqī og Ibrāhīm ʻAṭwah ʻAwaḍ, 2. utg. (Kairo: Sharikah
maktabah wa maṭbaʻah Moṣṭafá al-Bābī al-Ḥalabī, 1977),
5:463–464#3389.
○ Leserne må være obs på at i den elektroniske utgaven i det
digitale biblioteket al-Maktabah ash-shāmilah som de fleste
islamforskere bruker, finnes også denne versjonen, men den
inneholder ikke disse ordene som al-Ghomārī viser til, men i
den opprinnelige trykte utgaven finner man disse ordene.
Sonan at-Tirmiżī, red. av Moḥammad ibn ʻAbdillāh Abō Bakr ibn
al-ʻArabī al-Ishbīlī og ʻĀriḍah al-aḥważī (Beirut: Dār al-kotob
al-ʻilmiyyah, uten dato), 12:275–276.
Al-Qorṭobī nevnte også i sin koraneksegese at at-Tirmiżī kommenterte at denne beretningen er autentisk og fremmed.II

Abō Ghoddah førte diskusjonen videre ved å utdype at hvis man
sier seg tilfreds med at bare ordet «fremmed ( »)غريبhar blitt brukt, og
mener at det er det mer tungtveiende i dette tilfellet, må man også se det
som er innlysende. Det er at at-Tirmiżī ikke avviste beretningen basert
på dens fremmedhet/svakhet, og han kritiserte heller ikke beretteren
(Ḥammād ibn ʻĪsá) som alene hadde gjengitt den, ved å anmerke at det
er noe ved denne beretteren. Derimot forsterket han beretteren ved å si
«[…] men folk gjenga etter ham.»

I
II

An-Nawawī, Al-Ażkār, 398–399.
Al-Qorṭobī, Al-Jāmiʻ li aḥkām al-Qor’ān, 7:225.
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Abō Ghoddah presiserte også at Ibn Maʻīn sa om denne Ḥammād
ibn ʻĪsá: «En troverdig ḥadīth-læremester.»I
Al-Ghomārī refererte til at noen ḥadīth-eksperter autentiserte
beretningen gjengitt av at-Tirmiżī. Når det gjaldt kritikken mot ham, var
det på grunn av at det eksisterte avviste beretninger blant hans
beretninger. Det er en defekt som peker mot hans dårlige hukommelse
og likegyldighet, men ikke en defekt som peker mot hans troverdighet.
Den aktuelle beretningen som vi diskuterer, ble bekreftet og støttet av
al-ʻAsqalānī basert på andre overleveringer som hadde lignende betydning
eller tekst. Al-ʻAsqalānī diskuterte disse beretningene om å heve
hendene i skuddbønn og avslutte med å stryke hendene over ansiktet.
Han konkluderte med følgende: «Disse beretningene beviser til sammen
at denne beretningen er akseptabel.»II
Abō Ghoddah hadde det standpunkt at den beretningen som
støttet og beviste autentiseringen til beretningen som blir diskutert, var:

ِ ِ ِ
ِ ْ َاحت
».ي َعلَى الْ َو ْج ِه
َ َب ق
ُّ ت ابْ َن عُ َمَر َوابْ َن
ُ ْ«رأَي
َ  يُد َيران ِب َّلر،الزبـَِْي يَ ْدعُ َوان
ٌ َع ْن أَِب نَُعْي ٍم َوُه َو َوْه
َ :ال

Det gjengis etter Abō Noʻaym, som egentlig het Wahb, at han
gjenga: «Jeg så Ibn ʻOmar og Ibn az-Zobayr be skuddbønn, og de strøk
håndflatene over ansiktet.»III
Al-Albānī har kritisert denne beretningen for å være svak. Han
bygget argumentet sitt på at Moḥammad ibn Folayḥ og hans far Folayḥ

Al-ʻAsqalānī, Tahżīb at-tahżīb, 3:19.
• Ḥammād ibn ʻĪsá ble også kritisert av de ḥadīth-lærde. Abō Ḥātim sa at han
var en svak beretter. Al-Ājorrī gjenga etter Abō Dāwōd at Ḥammād ibn ʻĪsá
gjengir svake beretninger som mostrider de som er mer autentiske enn dem.
Al-Ḥākim og an-Naqqāsh fortalte at Ḥammād ibn ʻĪsá gjenga oppdiktede
beretninger etter Ibn Jorayj og Jaʻfar aṣ-Ṣādiq. Ad-Dāraqoṭnī erklærte ham
som svak. Ibn Ḥibbān anmerket at han gjenga beretninger der beretterkjeden
eller beretningens tekst var forandret etter Ibn Jorayj og ʻAbd-ol-ʻAzīz ibn
ʻOmar ibn ʻAbd-il-ʻAzīz, han anså denne handlingen som en vane og mente at
man ikke kunne argumentere ved ham. Ibn Mākōlā erklærte beretningene etter
Ḥammād ibn ʻĪsá som svake.
II
Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar Al-ʻAsqalānī, Bolōgh al-marām min adillah al-aḥkām,
red. av Samīr ibn Amīn az-Zohayrī, 3. utg. (Riyadh: Dār aṭlas lin-nashr wat-tauzīʻ,
2000), 2:227–228.
III
Al-Bokhārī, Al-Adab al-mofrad, 214#609.
I
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ibn Solaymān begge to var svake berettere.I Andre skriftlærde som
støtter dette argumentet, legger også vekt på at beretningens tekst ikke
gir noen tydelig indikasjon på om det var under skuddbønnen de strøk
over ansiktet eller etter skuddbønnen.
Her må det også legges vekt på at al-Bokhārī i sin autentiske
ḥadīth-samling – som er erklært som den mest autentiske ḥadīthsamlingen av muslimer generelt – gjenga 14 beretningerII som inneholder
«min far berettet for meg/oss» i beretterkjeden. Med «min far» menes
det Folayḥ ibn Solaymān og med «meg/oss» menes det Moḥammad ibn
Folayḥ og andre.
Folayḥ ibn Solaymān het egentlig ʻAbd-ol-Malik, men han ble
mer kjent ved tittelen, og med tiden ble navnet ukjent. Han ble født på
slutten av tiden til profetens s følgesvenner. Det er både store ḥadīthlæremestere som han har gjengitt etter, og de har gjengitt etter ham.
Mange ḥadīth-lærde har kritisert ham for å være svak. Flere av dem
baserer kritikken på det Ibn Maʻīn sa om Folayḥ. As-Sājī anmerket:
«Han tar feil til tider, selv om han er av de sannferdige.»
Ibn ʻAdī bemerket angående kritikken: «Jeg mener at det ikke
er noe i veien med ham, for al-Bokhārī stolte på ham i sine autentiske
beretninger. Han har troverdige beretninger.»
Ad-Dāraqoṭnī kommenterte at det var uenighet vedrørende
Folayḥ, men han anså ikke at det var noe i veien med ham.
En av grunnen til at han ble kritisert, var at han gjenga direkte
etter følgesvennene, det vil si at han hoppet over et ledd.III
Abō Ghoddah påpekte også at al-Bokhārī brukte beretningene med
disse to beretterne i dem. Al-ʻAsqalānī understreket at al-Bokhārī og de
ḥadīth-lærde som kompilerte sonan-samlingerIV, gjenga etter Folayḥ.
Moslim gjenga kun én beretning etter ham. Al-ʻAsqalānī nevnte også at
Ibn Maʻīn, an-Nasāʼī og Abō Dāwōd erklærte Folayḥ som svak,
Moḥammad Nāṣir-od-dīn al-Albānī, Ḍaʻīf al-adab al-mofrad, 4. utg (Saudi-Arabia:
Maktabah ad-dalīl, 1998), 61#94.
II
Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 1:21#59, 3:114#2378, 4:16#2790, 4:17#2793,
4:114#3229, 4:119#3254, 6:116#4781, 6:124#4805, 7:82#5457, 7:115#5644,
8:61#6272, 8:99#6468, 8:121#6587, 9:125#7423.
III
Aż-Żahabī, Siyar aʻlām an-nobalāʼ, 7:351–355.
IV
Det vil si samlinger som er bygget opp på kapitler og kategorier som er knyttet til
fiqh ( – فقهrettslære) i islam. I slike samlinger begrenser ikke en kompilator seg til kun
autentiske beretninger.
I
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mens as-Sājī mente at han var av de sannferdige, selv om han begikk feil
til tider. Det ble også opplyst om at ad-Dāraqoṭnī og Ibn ʻAdī gikk god
for Folayḥ. Etter å ha ført denne diskusjonen konkluderte al-ʻAsqalānī
med at al-Bokhārī ikke stolte på Folayḥ slik som han stolte på Mālik og
Ibn ʻOyaynah og andre ḥadīth-lærde lik dem. De fleste beretningene som
al-Bokhārī gjenga med Folayḥ i beretterkjeden, handlet om meritter og
noen om beretninger som får hjertet til å smelte.
Al-ʻAsqalānī diskuterte også Moḥammd ibn Folayḥ, der han
nevnte at Ibn Abī Ḥātim gjenga etter sin far at Ibn Maʻīn kritiserte
Moḥammad ibn Folayḥ, så Ibn Abī Ḥātim spurte sin far om hva han mente,
og faren sa at han ikke så noe i veien med Moḥammad ibn Folayḥ, men
han anså ham ikke som en sterk beretter. Ad-Dāraqoṭnī erklærte ham som
troverdig.I
Ifølge Abō Ghoddah var det nok at al-Bokhārī gjenga beretninger
etter dem i sin autentiske ḥadīth-samling, og at al-ʻAsqalānī gikk god for
dem ved å ikke kritisere dem eller stemple dem som upålitelige berettere.
Denne beretningen løfter handlingen gjengitt i de andre beretningene, til
å bli en godtatt og tillatt handling.
Beretningens betydning er tydelig at de strøk håndflatene over
ansiktene. Når strøk de hendene over ansiktet? Det var etter å ha hevet
dem, for al-Bokhārī kalte kapittelet der denne beretningen ble gjengitt,
for «kapittelet om å heve hendene i skuddbønn (»)ابب رفع األيدي يف الدعاء.
Al-Bokhārī beviste med beretningen at det er tillatt å heve hendene i
skuddbønn. Alle de andre beretningene vi har sett på, nevner at det å
stryke over ansiktet med håndflatene, ble utført etter skuddbønnen. Og i
den aktuelle beretningen som diskuteres, nevnes det også at skuddbønn
ble bedt, og de strøk med hendene over ansiktet. Dette indikerer samme
handling som de andre beretningene, altså ba man skuddbønn først, så
strøk man med hendene over ansiktet for å avslutte skuddbønnen.
Nå som det er bevist gjennom beretninger og valget til de ḥadīthlærde, er det essensielt at vi ser på hva lovskolene sier om å stryke		
hendene over ansiktet etter å ha bedt en skuddbønn.
Ḥanafī-lærde mener at det er autentisk og korrekt. I fatwáleksikonet Al-Fatāwá al-hindiyyah er det kommentert: «Det sies at det å
stryke over ansiktet med hendene har ingen rot, men mange av våre
læremestere anser det som en rosverdig handling, det er det som er
I

Al-ʻAsqalānī, Fatḥ al-bārī sharḥ ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 1:435, 1:441–442.
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korrekt og autentisk. Det finnes beretninger om det.»
Shāfiʻī-lærde støtter seg til at det er tillatt, og har skrevet om at det er
en foretrukket handling, og påpekt at det skal utføres i skuddbønn utenom
under tidebønnen. Al-Khaṭṭābī understreket at noen av lovekspertene mente
at det bare er den uvitende som ikke stryker med hendene over ansiktet
etter skuddbønn. Mest sannsynlig var ikke den personen klar over de
beretningene.
Ifølge et standpunkt av Ḥanbalī-lærde og Mālikī-lærde skal den
som ber skuddbønn utenom under tidebønn, stryke hendene over ansiktet
etter å ha bedt ferdig skuddbønnen. Det finnes også et standpunkt som
mener at det ikke skal gjøres.I
Ibn Qodāmah framhevet at det måtte tas hensyn til profetens s
ord: «Når du ber skuddbønn til Gud, så be med håndflatene og ikke med
håndbakene. Når du er ferdig, så stryk håndflatene over ansiktet.» Han
refererte til at Abō Dāwōd og Ibn Mājah gjenga dette. Ibn Qodāmah la
vekt på at det var av følgesvennenes handling. Når det gjelder skuddbønnen kjent som qonōt ()قنوت, gjenga han etter Aḥmad at det ikke skulle
strykes over ansiktet etter den. For den skuddbønnen er en del av
witr-bønnen, og under witr-bønnen stryker man ikke hendene over
ansiktet slik som ved alle de andre skuddbønnene under tidebønn og
supplerende bønn. Men det er et annet standpunkt som hevder at det er
foretrukket å gjøre det etter qonōt.II
Å si at handlingen å stryke hendene over ansiktet ikke stammer
fra sonnah, er svært urettferdig. Vi har sett mange beretninger som både
har blitt erklært svake og blitt godtatt av ḥadīth-lærde. Gjennom flere
generasjoner siden profeten Moḥammads s tid har dette vært en tradisjon
blant majoriteten av muslimer. Det kan fint konkluderes med at å stryke
med hendene over ansiktet har rot i sonnah og er en foretrukket islamsk
tradisjon.

Wizārah al-auqāf wash-sho’ōn al-islāmiyyah – al-Kowayt, Al-Mausōʻah al-fiqhiyyah
al-kowaytiyyah, 2. utg. (Kuwait: Dār as-salāsil, 2006), 42:366–367, 45:267.
II
ʻAbdollāh ibn Aḥmad ibn Moḥammad ibn Qodāmah al-Maqdisī, Al-Moghnī 		
(Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), 2:113–114.
I
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I denne delen av boken vil vi se på noen protester som de som kritiserer
praksisen å heve hendene i skuddbønn og stryke dem over ansiktet for å
fullføre skuddbønnen, bruker mot andre muslimer generelt.

Protest 1 – beretningen i Ṣaḥīḥ Moslim
Hvis beretningen i Ṣaḥīḥ Moslim blir brukt som en protest:

ِ
ت
ُ صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم إِ َذا َسلَّ َم َلْ َي ْقعُ ْد إَِّل ِم ْق َد َار َما يَُق
ْ َ قَال،ََع ْن َعائ َشة
ُّ ِ َكا َن الن:ت
َ ْ «اللّ ُه َّم أَن:ول
َ َّب
ِْ الََل ِل و
».ال ْكَرِام
َّ ك
َّ
َ الس َل ُم َوِمْن
َ  تَبَ َارْك،الس َل ُم
َ ْ ت َذا

Det berettes etter vår mor ʻĀ’ishah j at hun berettet: «Da
profeten s pleide å framsi fredshilsenen (fullføre tidebønnen), satt
Hans Høyhet s bare så lenge man klarer å framsi: 'Gud, Du er freden,
og freden kommer fra Deg. Full av velsignelse er Du, Herren over all
majestet og ære.'»I
As-Sindī kommenterte at han hadde fire svar angående dette:
1) Denne beretningens beretterkjede er svak. Den bygger på tre
personer:
a) Abō Khālid al-Aḥmar, han heter egentlig Solaymān ibn
Ḥayyān al-Azdī al-Kōfī. Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī
kommenterte om ham i Tahżīb at-tahżībII at Abō Bakr
al-Bazzār anmerket i Kitāb as-sonnan at de ḥadīth-lærde
er enige om at Abō Khālid ikke var en som hadde
memorert ḥadīth-er med beretterkjeder og tekster. Han
gjenga beretninger etter al-Aʻmash og noen andre, men
han har ikke fått støtte i disse beretningene. Ibn Maʻīn
anmerket at Abō Khālid var troverdig, men ikke en
autoritet. Abō Hāshim ar-Rifāʻī anmerket at Abō Khalid
egentlig var troverdig, men på grunn av at hans minne var
dårlig, kom han med mange feil.
b) Abō Moʻāwiyah aḍ-Ḍarīr, han heter egentlig Moḥammad
ibn Khāzim at-Tamīmī (han var deres allierte eller
frigjorte slave) al-Kōfī. Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī kommenterte
I
II

An-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Moslim, 1:414#592.
Al-ʻAsqalānī, Tahżīb at-tahżīb, 4:182.
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i Tahżīb at-tahżībI at ʻAbdollāh ibn Aḥmad hørte sin far si
at de beretningene som Abō Moʻāwiyah aḍ-Ḍarīr gjenga,
var defekte beretninger som inneholdt forvirring, utenom
de han gjenga etter al-Aʻmash. Han memorerte ikke
beretningenes tekst og beretterkjede godt nok. Ibn Maʻīn
anmerket at Abō Moʻāwiyah gjenga beretninger som var
monkar II etter ʻAbdollāh ibn ʻOmar. Abō Dāwōd anmerket
at han var av morji’ahIII. En annen gang anmerket han at
han var lederen av morji’ah i Kufa. Ibn Khirāsh anmerket
at når han gjenga etter al-Aʻmash, var han troverdig.
Beretninger utenom det var defekte med forvirring. Abō
Zorʻah anmerket at Abō Moʻāwiyah anså morji’ahideologien som korrekt. Abō Zorʻah ble spurt om Abō
Moʻāwiyah kalte til den ideologien, han svarte ja.		
Al-ʻAsqalānī, Tahżīb at-tahżīb, 9:137–139.
 – حديث منكرdet er en beretning der beretterens ord strider mot en mer pålitelig
beretters ord. Det er også en beretning som ingen kjenner ordene til, utenom den ene
enkeltberetningens ord, og ingen godtar eller er enig med den.
III
 – المرجئةordet morji’ah stammer fra irjā’ ()إرجاء, som betyr (a) å utsette, la noe være
til en senere tid, (b) å ha håp, å være håpefull. Denne gruppen kjent som morji’ah
mente at når noen begikk en stor/grov synd på jorden, skulle det være opp til Gud å
dømme i det kommende livet om de skulle til helvete eller paradiset.
Til å begynne med var bakgrunnen for navnet at de som skal ha godtatt at vår
velynder ʻAlīs g kalifat ble utsatt til å være det fjerde, og de som godtok dette, ble
kjent som morji’ah. Med andre ord hadde de motsatt holdning av shīʻah-muslimene,
som mente/mener at vår velynder ʻAlī g skulle være den første kalifen.
Da sekten khawārij ( – خوارجrenegatene (de frafalne/overløperne)) begynte å
dømme folk som vantro for grove synder, valgte de skriftlærde å ikke gjøre det og lot
den saken være opp til Gud. Siden de skriftlærde utsatte dommen, ble de kalt morji’ah.
De som kom etter de tidligere, kom med tolkninger som ikke hadde blitt
tolket av andre før dem. De mente at troen er å erkjenne det med tungen, bekrefte det
med hjertet, å være forvisset og anerkjenne troen. Men så lenge man trodde, var ikke
syndene skadelige, og at troen og handlinger ikke hadde noe med hverandre å gjøre.
De som kom etter dem, fortsatte med å hevde at troen var knyttet til hjertet,
derfor forble troen bevart selv om man sa syndige eller vantro ord med tungen eller
begikk handlinger som å tilbe avgudsstatuer eller korset, som de kristne. En person som
var muslim, men trodde på treenigheten og døde i den tilstanden, ville bli ansett som
troende og få gå inn i paradiset. Det var etter den tiden morji’ah ble kjennetegnet på de
som var villfarne. For syndens dør ble åpnet av dem, og folk kunne fritt synde uten å
mene at troen ble påvirket av det.
I
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•

As-Sindī la til at det er kjent at denne beretningen ikke
har blitt gjengitt av Abō Moʻāwiyah etter al-Aʻmash,
faktisk gjenga han den etter ʻĀṣim al-Aḥwal, derfor er
denne beretningen defekt med forvirring.
c) ʻĀṣim ibn Solaymān al-Aḥwal Abō ʻAbd-ir-Raḥmān alBaṣrī. Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī kommenterte i Tahżīb attahżībI at ʻAlī ibn al-Madīnī gjenga etter Yaḥyá ibn Saʻīd
al-Qaṭṭān at ʻĀṣim al-Aḥwal ikke var en ḥadīth-lærd som
hadde memorert beretninger og beretterkjeder. Ibn Idrīs
anmerket at han ikke gjenga noe som helst etter ʻĀṣim
al-Aḥwal. Wohayb lot være å gjengi etter ham, for han
fornektet deler av ʻĀṣims biografi.
2) Ordene i beretningen viser til at profeten s ikke satt lenger enn
tiden det tar å framsi det, men beretningen nevner ikke noe om
å lese/framsi mer enn det. Det kan være at profeten s satt så
lenge som det er nevnt i beretningen, og utførte resten av żikrformularene stående.
3) Denne beretningen motstrider alle de andre beretningene som har
blitt berettet med hensyn til skuddbønn og żikr-formularene etter
de pålagte tidebønnene. De beretningene forekommer både i alBokhārīs og Moslims autentsike ḥadīth-samlinger. 			
De beretningene som forekommer i begge de autentiske ḥadīthsamlingene, er mer autoritative og autentiske enn de som bare
forekommer i Moslims ḥadīth-samling.
4) Ordene til vår mor ʻĀ’ishah j om at det var like lenge som å
framsi den skuddbønnen, betyr ikke «eksakt like lenge», men
«omtrent like lenge». Det vil ikke si at det ikke var mulig å framsi
de andre skuddbønnene som også har blitt gjengitt i autentiske
beretninger.
Hvis noen protesterer ved å si at det har kommet meninger i
fiqh -bøker som viser til at det er frarådd å be skuddbønn mellom de
pålagte tidebønnene og sonnah-bønnene, ser man i utgangspunktet i de
meningene at det er opp til tilbederen om vedkommende vil forrette
sonnah-bønn rett etter de pålagte tidebønnene eller ikke. En annen
II

Al-ʻAsqalānī, Tahżīb at-tahżīb, 5:43.
 – فقهdet vil i utgangspunktet si religionsforståelse, men det tolkes som islamsk
rettslære om både verdslige og religiøse saker.

I
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mening er at det å forrette sonnah-bønn er overlegent det å be skuddbønn.
Det som er tydelig i disse meningene, er at det ikke er frarådd,
men at noen skriftlærde har valgt å prioritere sonnah-bønnene etter de
pålagte tidebønnene framfor skuddbønn. Det vil si at det er en uenighet
og ikke noe som er frarådd. Argumentene som har blitt framsatt som
bevis, gjør vårt standpunkt tydelig.
Hovedredaktøren av kompilasjonen, Salmān ibn ʻAbd-il-Fattāḥ
Abō Ghoddah, kommenterte at as-Sindīs påstand om at beretningen
var svak, ikke var en etablert forskning gjort av ham. Han var av den
oppfatning og holdning at man ikke skal kritisere de to autentiske
ḥadīth-samlingene til al-Bokhārī og Moslim.
Al-Ghomārī fortsatte å diskutere denne protesten ved å kommentere
at protesten er usann og avvist. Etter å ha erklært det for det, gikk han
inn på noen meninger om saken. Det var noen skriftlærde som mente at
handlingen å sitte så lenge som bare å rekke den ene skuddbønnen nevnt
i beretningen, betyr at profeten s ikke fortsatte å sitte i samme stilling
som før, og under fredshilsenen (taslīm) som blir framsagt, og etter
fredshilsenen satt ikke profeten s mer enn det som har blitt nevnt, før
Hans Hellighet s vendte seg mot følgesvennene.
Ibn Qayyim al-Jauziyyah mente at da profeten Moḥammad s
var ferdig med å forrette tidebønnen, ba Hans Hellighet s om tilgivelse
fra Gud tre ganger og ba: «Gud, Du er freden og fra Deg kommer freden.
Velsignet er Du, Herren over all majestet og ære.» Profeten s satt ikke
vendt mot bønneretningen lenger enn å ha bedt dette. Profeten s skyndte
seg heller med å snu seg mot de som ba bak profeten s. Profeten s
kunne vende seg mot høyre eller venstre.I

ِ
ٍ َعن َسُرةَ بْ ِن جْن َد
».صالَةً أَقْبَ َل َعلَْينَا بَِو ْج ِه ِه
َ َ ق،ب
ُّ ِ « َكا َن الن:ال
َ صلَّى
َ صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم إِ َذا
َ َّب
ُ
َ ْ

Det berettes etter vår mester Samorah ibn Jondab g at han
berettet: «Profeten s pleide å vende ansiktet mot oss etter å ha forrettet
ferdig tidebønnen.»II

Moḥammad ibn Abī Bakr ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zād al-maʻād fī hady khayr
al-ʻibād, 27. utg. (Kuwait: Maktabah al-manār al-islāmiyyah, 1994), 1:285.
II
Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 1:168#845.
I
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Mest sannsynlig vendte profeten s ansiktet mot følgesvennene
og ba skuddbønn etter tidebønnen. Det styrkes ved følgende beretning:

ِ ِ
ِ
،َحبَْبنَا أَ ْن نَ ُكو َن َع ْن َيِينِ ِه
َ َ ق،ع ِن الْبََر ِاء
َ صلَّْينَا َخ ْل
ْ  أ،صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ف َر ُسول هللا
َ  « ُكنَّا إِ َذا:ال
ِ ِ  ر:ول
ِ
».ث أ َْو َْت َم ُع ِعبَ َاد َك
َ َ ق،يُْقبِ ُل َعلَْينَا بَِو ْج ِه ِه
ُ ك يَ ْو َم تَبـَْع
َ َب ق ِن َع َذاب
ّ َ ُ  فَ َسم ْعتُهُ يَ ُق:ال

Det berettes etter vår mester al-Barā’g at han berettet: «Da
vi forrettet tidebønnen bak Guds sendebud s, elsket vi mest å være til
høyre for Guds sendebud s, for da vendte Hans Høyhet s ansiktet mot
oss. Jeg hørte Guds sendebud s be: 'Herre, bevar meg mot Din pine
på den dagen da Du skal la Dine tjenere gjenoppstå eller samle Dine
tjenere.'»I
Ibn Qayyim al-Jauziyyah hadde en merkelig anmerkning om
emnet. Han hevdet at det å være vendt mot bønneretningen eller mot
de som ber bak en imam etter tidebønnen, og be skuddbønn, egentlig
ikke er ifølge profetens s rettledning, og det har heller ikke blitt
berettet etter profeten s ved en autentisk eller akseptabel beretterkjede.
Noen folk har gjort denne handlingen til en spesifikk handling som må
utføres etter daggrytidebønnen og ettermiddagstidebønnen. Men dette
gjorde verken profeten s eller kalifene etter profeten s og heller ikke
veiledet profeten s det muslimske samfunnet om å gjøre det. Denne
handlingen er bare noe som har blitt ansett som en god handling basert
på de skriftlærdes overveielse av de som har ment det. Når det gjelder de
generelle skuddbønnene som er knyttet til tidebønnen, så ba profeten s
dem under tidebønnen og ikke etter, og Hans Høyhet s ba om å be dem
under tidebønnen. Det er det som er korrekt og passelig for den bedende,
for den bedende er rettet mot Herren idet han samtaler med Ham. Når
den bedende framsier fredshilsenen (taslīm), avbrytes samtalen, og den
nærheten tar slutt. Hvordan skal Herren bare la den bedendes bønn være
mens den bedende sier det som tynger ham, og han er så nær Herren.
Ibn Qayyim al-Jauziyyah stilte seg undrende til at når den bedende er
rettet mot Gud, så skal han avslutte tidebønnen og så be skuddbønn. Men
Ibn Qayyim al-Jauziyyah mente at de żikr-formularene som det har blitt
gjengitt om, at de skal utføres etter tidebønnen, er foretrukket å utføre
etter, og det å sende velsignelser over profeten s etter å ha utført żikrformularene ferdig, og så kan man be skuddbønn om det man vil. Slik vil
den bedendes skuddbønn være etter denne andre tilbedelsen, som er żikr.
I

An-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Moslim, 1:492#709.
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Ved dette fastslo han at det ikke var rett etter tidebønnen disse
skuddbønnene skulle bes. Han framsatte en ḥadīth for å forsterke
argumentet:I

ٍ
ِِ  َِسع النَِّب صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم رج ًل ي ْدعو ِف:ول
ِ
ص ِّل َعلَى
َ َأَنَّهُ َس َع ف
ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُّ َ ُ  يَُق،ضالَةَ بْ َن عُبَْيد
َ ُص َلته فَلَ ْم ي
َ
ِ
:ال لَهُ أ َْو لِغَ ِْيِه
ِ ِالن
َ  ُثَّ َد َعاهُ فََق،»«ع ِج َل َه َذا
َ  فََق،صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ُّ ِال الن
َ :صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ َّب
َ َّب
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ ُ ُثَّ لْي،َح ُد ُك ْم فَْليَْب َدأْ بِتَ ْح ِميد هللا َوالثَّنَاء َعلَْي ِه
ِ
ُ ُثَّ لْيَ ْدع،صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ َّب
َ «إِ َذا
َ صلَّى أ
ِّ ص ّل َعلَى الن
».َبـَْع ُد ِبَا َشاء

Det ble hørt etter vår mester Faḍālah ibn ʻObayd g at han
berettet: «Profeten s hørte en mann be skuddbønn under bønnen, men
han sendte ikke velsignelser over profeten s. Profeten s sa: 'Denne
personen var for rask!' Hans Høyhet s kalte på den personen og sa til
ham eller til en annen: 'Når en av dere forretter bønnen, så begynn med å
lovprise og rose Gud og så sende velsignelser over profeten s, etter det
kan man be om det man vil.'»II
An-Nawawī var ikke av den samme oppfatningen som Ibn
Qayyim al-Jauziyyah. Han forklarte at uten noen uenighet er det
foretrukket å be skuddbønn og utføre żikr-formularene etter hver
tidebønn for en imam, en som ber bak en imam, eller en som ber alene.
Når det gjaldt å lage daggrytidebønnen og ettermiddagstidebønnen
som to spesifikke tidebønner for skuddbønner og żikr-formularer, så
var det ikke basert på noe grunnlag, ifølge an-Nawawī. Han var av den
oppfatning at det foretrukne er at en imam skal vende seg mot de som
ber bak ham, og be skuddbønn.III
Abō Ghoddah mente at det var merkelig av Ibn Qayyim al-		
Jauziyyah å mene det han mente, for Han hevdet noe, men hadde intet
tekstuelt bevis som konkret beviste det han mente. Det Abō Ghoddah
la mest vekt på, var at Ibn Qayyim al-Jauziyyah fornektet at det å be
skuddbønn etter tidebønn er foretrukket til tross for alle ḥadīth-ene
som finnes. Når det gjelder beretningen som Ibn Qayyim al-Jauziyyah
brukte som et motargument, handler den om å lære de troende om det å be
skuddbønn under tidebønnen også. I samme ḥadīth-samlingen til at-Tirmiżī
ser man en annen beretning som utgjør bakgrunnen for at profeten s
I

II
III

At-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī, 6:89#3784.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningens beretterkjede som autentisk.
Al-Jauziyyah, Zād al-maʻād fī hady khayr al-ʻibād, 1:249–250.
An-Nawawī, Al-Majmōʻ sharḥ al-mohażżab, 3:488.
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snakket til den personen (følgesvennen) som var for rask.

ٍ
ِ ُ  بينا رس:ال
ِ
ِ
:ال
َ صلَّى فََق
َ ََع ْن ف
َ َصلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَاع ٌد إِ ْذ َد َخ َل َر ُج ٌل ف
َ ول هللا
ُ َ ََْ َ َ ق،ضالَةَ بْ ِن عُبَْيد
ِ  «ع ِج ْلت أَيُّها الْم:هللا صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم
ِ
ِ ُ ال رس
ت
َ صلَّْي
َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ول
َ  إِ َذا،صلّي
ُ َ َ  فََق،اللَّ ُه َّم ا ْغف ْر ِل َو ْار َحِْن
ِ َ ِ ُثَّ صلَّى رجل آخر بـع َد َذل:ال
ِ ِ ْ َفََقع ْدت ف
َ َ» ق.ُص ِّل َعلَ َّي ُثَّ ْادعُه
َ َ
َْ ُ َ ٌ ُ َ َ
َ  َو،ُاحَد هللاَ بَا ُه َو أ َْهلُه
َك فَ َحم َد هللا
ِ «أَيُّها الْمصل:ال لَه النَِّب صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم
ِ
َّ
َّ
ِ
».ب
ت
ع
اد
ي
ق
ف
م
ل
س
و
ه
ي
ل
ع
هللا
ى
ل
ص
َّب
ن
ال
ى
ل
ع
ُ
ِ
َ
ّ
َ
َ
َ صلَّى
َ َو
ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُّ ُ ََ َ َ َ ْ َ ُ َ ّ

Det berettes etter vår mester Faḍālah ibn ʻObayd g at han
berettet: «Mens Guds sendebud s satt, kom en mann inn og forrettet
bønn. Mannen ba: 'Gud, tilgi meg og vis meg nåde.' Guds sendebud s
sa: 'Du bedende, du var for rask! Når du forretter bønn og setter deg, så
lovpris Gud med det Han fortjener, og send velsignelser over meg, og så
ber du skuddbønn.'» Beretteren fortsatte: «Så kom en annen mann og
forrettet bønn etter det. Han lovpriste Gud og sendte velsignelser over
profeten s. Profeten s sa til ham: 'Du bedende, be skuddbønn, og du
vil bli bønnhørt.'»I
Ordene «setter deg» i beretningen betyr den siste sittestillingen
( )الجلسة األخيرةunder tidebønn eller supplerende bønn. Med «lovpris Gud»
menes det tashahhod-formularen, noe som ikke er skjult eller vanskelig
å forstå, mente Abō Ghoddah. I «Boken om det å forglemme segII» under
bønnen i Sonan an-Nasāʼī, kompilerte An-Nasāʼī et kapittel basert på
denne beretningen og ga det overskriften «Kapittelet om å forherlige
Gud og sende velsignelser over profeten s under bønnenIII». Med
«under» menes det i og i løpet av. Hvis denne beretningen skulle være et
bevis på skuddbønn etter tidebønn, ville det ha vært et tilleggsbevis for
skuddbønn etter tidebønn også. Når det gjelder det å lovprise Gud først
og sende velsignelser over profeten s for så å be en skuddbønn, så er
det generelt en del av skuddbønnens etikette, om det skulle være under,
etter tidebønnen eller generelt når som helst. Det beviser at det Ibn
Qayyim al-Jauziyyah påstod, ikke er understøttet av et bevis som
forsterker hans motargument og protest. Det betyr at beretningen ikke
fornekter at det er en foretrukket tradisjon å be skuddbønn etter tidebønn
eller supplerende bønn, og heller ikke at det er en foretrukket tradisjon å
I

II
III

At-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī, 6:88–89#3783.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningen som autentisk.
كتاب السهو.
ابب التمجيد والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصالة.
47

Å heve hendene i skuddbønn etter tidebønn

be skuddbønn etter żikr-formularene, selv om det sistnevnte er generelt
tillatt.
Al-ʻAsqalānī var heller ikke enig i synspunktet til Ibn Qayyim
al-Jauziyyah. Han anmerket at det som ble påstått av Ibn Qayyim alJauziyyah, var avvist. Han var tydelig på at det ikke menes før man
avslutter tidebønnen, men ifølge de skriftlærdes konsensus at det var
etter fredshilsenen (taslīm). Al-ʻAsqalānī framla bevis:I

ِ رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم أخذ
ِ ُ «اي معاذ:بيده وقال
ِ وهللا إين
َّ :عن معاذ بن جبل
».ألحبُّك
َ أن
ِ
ٍ
ِ
 اللّ ُه َّم أَع ِّن َعلَى ذ ْك ِرَك َو ُش ْك ِرَك َو ُح ْس ِن:ُوصيك اي معاذ ال تَ َد َع َّن ِف ُدبُِر ُك ِّل صالة تقول
َ  «أ:فقال
».ك
َ ِِعبَ َادت

Det berettes etter vår mester Moʻāż ibn Jabal g at Guds sendebud
s tok hans hånd og sa: «Moʻāż, ved Gud, jeg elsker deg!» Så sa Hans
Høyhet s: «Jeg råder deg ettertrykkelig, Moʻāż! Gå ikke glipp av å be
følgende skuddbønn etter hver tidebønn: 'Gud, hjelp meg i å komme Deg
i hu, være Deg takknemlig og tilbe Deg på den vakreste måten!'»II

ِ َّ ول ِف دب ِر
،ك ِم َن الْ ُك ْف ِر َوالْ َف ْق ِر
َ َ ق،ََع ْن ُم ْسلِِم بْ ِن أَِب بَكَْرة
َ ِ «اللَّ ُه َّم إِِّن أَعُوذُ ب:الص َلة
ُ ُ ُ  َكا َن أَِب يَ ُق:ال
ِ َ  «إِ َّن رس: قَ َال، ع َّمن أَخ ْذت ه َذا؟ قُْلت عْنك: فَ َق َال أَِب، فَ ُكْنت أَقُوُل َّن،»اب الْ َق ِب
صلَّى
َ َ ُ
ْ ِ َو َع َذ
َ َ َ ْ َ
ُ ُ
َ ول هللا
َُ
».الص َل ِة
َّ هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َكا َن يـَُقوُلُ َّن ِف ُدبُِر

Det gjengis etter Moslim ibn Abī Bakrah k at han gjenga: «Min
far (Abō Bakrah g) ba etter tidebønnen: 'Gud, jeg tar vern hos Deg mot
vantroen, fattigdom og gravens pine.' Derfor pleide jeg å be om det. Far
spurte: 'Fra hvem har du dette?' Jeg svarte: 'Fra deg.' Far sa: 'Sannelig,
Guds sendebud s pleide å be dette etter tidebønnen.'»III

ِ َ  إِ َّن رس:ول
ِ  َكا َن سع ٌد يـعلِّم بنِ ِيه هؤالَِء ال َكلِم:ال
صلَّى
ُ ات َك َما يَُعلِّ ُم الْ ُم َعلِّ ُم الْغِْل َما َن الْ ِكتَابَةَ َويَُق
َ َق
ُ َ َ ُ َُ ْ َ
َ ول هللا
َُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ُْال
ك أَ ْن أ َُرَّد إِ َل
ْ ك م َن
َّ هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َكا َن يَتَ َع َّوذُ منـْ ُه َّن ُدبَُر
َ ِ «اللَّ ُه َّم إِِّن أَعُوذُ ب:الصالَة
َ ِ َوأَعُوذُ ب،ب
ِ ك ِمن َع َذ
ِ
ُّ ك ِم ْن فِْتنَ ِة
».اب الْ َق ِْب
َ ِ َوأَعُوذُ ب،أ َْرَذ ِل الْعُ ُم ِر
ْ َ  َوأَعُوذُ ب،الدنْيَا
Al-ʻAsqalānī, Fatḥ al-bārī sharḥ ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 11:133–134.
An-Nasāʼī, As-Sonan al-kobrá, 9:47#9857; as-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:630–
631#1522.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningens beretterkjede som autentisk.
III
An-Nasāʼī, As-Sonan al-kobrá, 2:99#1271; At-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī,
5:528#3503; Ash-Shaybānī, Mosnad al-imām Aḥmad ibn Ḥanbal, 34:52#20409.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningens beretterkjede som sterk basert på 		
Moslims krav.
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Vår mester Saʻd ibn Abī Waqqāṣ g lærte barna sine følgende ord
slik som en lærer lærer barn å skrive. Han berettet: «Guds sendebud s
søkte Guds vern etter hver tidebønn ved disse ordene: 'Gud, jeg tar vern
hos Deg mot feighet. Jeg tar vern hos Deg mot å bli vendt til en alder
svekket av alderdom. Jeg tar vern hos Deg mot verdens prøvelser. Jeg tar
vern hos Deg mot gravens pine.'»I

ِ َِ َكا َن ن:ال
ِِ ول ِف دب ِر
ِ
ب ُك ِّل
َ ََع ْن َزيْ ِد بْ ِن أ َْرقَ َم ق
َّ «الله َّم َربَّنَا َوَر
ُّ
ُ :ص َلته
َ ُ ُ ُ صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَُق
َ ب هللا
ٍ
ِ َْ قَا َلَا إِبْر ِاهيم َمَّرت،ك
 أ ََن،ب ُك ِّل َش ْي ٍء
ُّ الر
َّ  َربَّنَا َوَر:ي
َّ ت
َ َيك ل
َ ب َو ْح َد َك َل َش ِر
َ  أ ََن َش ِهي ٌد أَن،َش ْيء
َ َّْك أَن
ُ َ
َّ  أ ََن َش ِهي ٌد أ،ب ُك ِّل َش ْي ٍء
َّ َش ِهي ٌد أ
ب
َّ  اللّ ُه َّم َربَّنَا َوَر،ٌَن الْعِبَ َاد ُكلَّ ُه ْم إِ ْخ َوة
َّ  َربَّنَا َوَر،ك
َ َُن ُمَ َّم ًدا َعْب ُد َك َوَر ُسول
ٍ
ِ
ِ
ِِ
ِْ الَِل ِل و
ُّ اع ٍة ِم َن
اسَ ْع
ْ ال ْكَرِام
َ َصا ل
َ ك َوأ َْهلي ِف ُك ِّل َس
ْ ،ُك ِّل َش ْيء
ً اج َع ْل ِن مُْل
َ ْ  َذا،الدنْيَا َو ْالخَرة
ِ َّ  هللا نُور، هللا ْالَ ْكبر ْالَ ْكبر،واست ِجب
ِ ِ
ِ
ِ
،يل
ُ ُ َُ َُ ُ ْ َ ْ َ
ُ ب هللاُ َون ْع َم الْ َوك
َ  َح ْس، هللاُ ْالَ ْكبَُر ْالَ ْكبَُر،الس َم َاوات َو ْال َْرض
».هللاُ ْالَ ْكبَُر ْالَ ْكبَُر

Det berettes etter vår mester Zayd ibn Arqam g at han berettet:
«Profeten s pleide å be følgende etter tidebønnen: 'Gud, vår Herre og
enhver tings Herre. Jeg er vitne til at Du er Herren alene og ingen er Deg
likestilt.' (IbrāhīmII sa dette to ganger:) 'Vår Herre og enhver tings Herre,
jeg er vitne til at Moḥammad er Din tjener og Ditt sendebud. Vår Herre
og enhver tings Herre, jeg er vitne til at alle tjenerne er brødre. Gud, vår
Herre og enhver tings Herre, gjør meg og min familie oppriktige mot
Deg til enhver tid i det dennesidige og i det hinsidige, Herren over all
majestet og ære, hør og bønnhør. Gud, den Største, den Største! Gud er
himlenes og jordens lys. Gud, den Største, den Største! Gud er mer enn
nok for meg, og Han er den beste Vergen. Gud, den Største, den Største!'»III

Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 4:23#2822.
Det siste leddet i beretterkjeden.
III
As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:621#1508; Ash-Shaybānī, Mosnad al-imām
Aḥmad ibn Ḥanbal, 32:48–49#19293.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningens beretterkjede som svak på grunn av en
beretter i den ved navn Dāwōd aṭ-Ṭofāwī. Men han refererte også til at mange
ḥadīth-lærde gjenga denne beretningen: Abō Dāwōd i as-Sonan (#1508);
an-Nasāʼī i al-Kobrá (#9929) og ʻAmal al-yaum wal-laylah (#101); Abō Yaʻlá
i al-Mosnad (#7216, #7217); aṭ-Ṭabarānī i al-Kabīr (#5122); Ibn as-Sonnī i
ʻAmal al-Yaum wal-laylah (#114); al-Bayhaqī i Shoʻab al-īmān (#622), alAsmā’ waṣ-ṣifāt (#272) og ad-Daʻwāt al-kabīr (#94); al-Mizzī i Tahżīb alkamāl (#1757).
I

II
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ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ََِن داود ن
ِ
َّ أ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه
َّ َ ُ َ َّ  أ:وسى إِ َّن لَنَج ُد ِف الت َّْوَراة
َ ََن َك ْعبًا َحل
َ ب هللا
َ ف لَهُ بهلل الَّذي فَلَ َق الْبَ ْحَر ل ُم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َصل ْح ل
َ َص َلته ق
َ صَر
ْ َصل ْح ل دين الذي َج َع ْلتَهُ ل ع
ْ  َوأ،ًص َمة
ْ  «الل ُه َّم أ:ال
َ ْ َكا َن إ َذا ان،َو َسل َم
َ ف م ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
،ك
َض
َ  َوأَعُوذُ ب َع ْفو َك م ْن ن ْق َمت،ك
َ اك م ْن َس َخط
َ  الل ُه َّم إ ّن أَعُوذُ بر،ت ف َيها َم َعاشي
َ اي الَِّت َج َع ْل
َ َُدنْي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
:ال
ْ ك
ْ  َوَل يَْن َف ُع َذا،ت
َ َ ق،»ُّالَد
َ الَ ّد مْن
َ ك مْن
َ َوأَعُوذُ ب
َ  َوَل ُم ْعطي ل َما َمنَ ْع،ت
َ  َل َمان َع ل َما أ َْعطَْي،ك
ِ.صرافِ ِه ِمن ص َلتِه
ِ َْن ُم َّم ًدا صلَّىَهللا علَي ِه وسلَّم َكا َن ي ُقوُل َّن ِعْن َد ان
َّ  أ،ب
ُ َ
َ ْ َ
ُ َن
ٌ َو َح َّدثَِن َك ْع
َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ  أ،ُص َهْيبًا َح َّدثَه

Kaʻb sa til Abō Marwān ved å sverge på Gud – Han som spaltet
havet for profeten Moses e: «I Toraen står det at Guds profet David s
ba da han var ferdig med å forrette tidebønnen: 'Gud, forbedre min
religiøsitet for meg som Du gjorde til beskyttelse for meg. Forbedre for
meg mine verdslige saker som Du satte mitt levebrød i. Gud, jeg tar vern
i Din glede mot Din vrede. Jeg tar vern i Din tilgivelse mot Din straff.
Jeg tar vern i Deg mot Deg. Ingen kan hindre det Du skjenker og ingen
kan skjenke det Du hindrer. Den rikes rikdom gagner ikke ham mot
Deg.'» Abō Marwān fortsatte: «Kaʻb berettet for meg at Ṣohayb berettet
for ham at profeten Moḥammad s pleide å be dette da Hans Høyhet s
var ferdig med å forrette tidebønnen.»I

ِ َ َ ق،َعن أَِب أُمامة
ِ ول
ِ الصلَو
َّ َ «ج ْو
ِِ
ات
َ ََسَ ُع؟ ق
َ يل َي َر ُس
ُّ  أ:هللا
ْ ُّع ِاء أ
َ َي الد
َ :ال
ََ
َْ
َ َّ  َوُدبَُر،ف اللْي ِل اآلخر
َ  ق:ال
ِ الْمكْتوب
».ت
َُ َ

Det berettes etter vår mester Abō Omāmah al-Bāhilī g: «Det ble
spurt: 'Kjære Guds sendebud, hvilken skuddbønnII er den mest hørteIII?'
Hans Høyhet s svarte: 'Den midtre delen av den siste delen av natten og
etter de pålagte tidebønnene.'» At-Tirmiżī klassifiserte beretning som 		
akseptabel.IV
An-Nasāʼī, Sonan an-Nasāʼī, 3:73#1346.
• Abō Ghoddah anså denne beretningen som akseptabel. Al-ʻAsqalānī refererte
også til at Ibn Hibbān autentiserte den.
II
Ordet skuddbønn ( – دعاءdoʻā’ ) er generelt brukt for det en spør om, altså omfatter
det alle former for skuddbønn slik som det man vanligvis ber om for å få oppfylt av
Gud, de skuddbønnene som profeten s lærte de troende, og lignende.
III
Den tiden Herren bønnhører mest.
IV
An-Nasāʼī, ʻAmal al-yaum wal-laylah, 186#108; At-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī,
6:104–105#3806.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningen som autentisk, men ikke ordene «og
etter de pålagte tidebønnene». Det er et brudd i beretterkjeden som gjør at
beretterkjeden er svak, for ʻAbd-or-Raḥmān ibn Sābiṭ hørte ikke beretninger
etter vår mester Omāmah g.
• Abō Ghoddah har godtatt at-Tirmiżīs klassifisering av beretningen.
I
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ِ ْ «الدُّعاء بـع َد الْمكْتُوب ِة أَف:ال
ُّع ِاء بَ ْع َد
َ َالص ِاد ِق ق
َّ ي ِم ْن ِرَوايَِة َج ْع َف ِر بْ ِن ُمَ َّم ٍد
ُّ َخَر َج الطََِّب
َ َ َ َْ ُ َ
ْ َوأ
َ ض ُل م َن الد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
».ض ِل الْ َمكْتُوبَة َعلَى النَّافلَة
ْ النَّافلَة َك َف

Aṭ-Ṭabarī gjenga en beretning etter Jaʻfar ibn Moḥammad 		
aṣ-Ṣādiq, som sa: «Skuddbønn etter de pålagte tidebønnene er mer
overlegen enn skuddbønn etter de supplerende bønneneI, slik som de
pålagte tidebønnenes overlegenhet over de supplerende bønnene.»
Al-ʻAsqalānī utdypet at mange av de som var av Ḥanbalī-lærdeII,
oppfattet det slik at Ibn Qayyim al-Jauziyyah ikke fornektet skuddbønn
etter tidebønn generelt. Han nektet kun det at den bedende skulle
begrense seg til å fortsette å sitte vendt mot bønneretningen og til żikrformularene som gjentas etter fredshilsenen (taslīm). Når den bedende
har vendt seg bort fra bønneretningen og har fullført żikr-formularene,
var det ikke noe i veien for den bedende å be skuddbønn, mente Ibn
Qayyim al-Jauziyyah.III
Al-Ghomārī kommenterte det al-ʻAsqalānī utdypet vedrørende
det Ibn Qayyim al-Jauziyyah mente om skuddbønn etter tidebønn. Det er
det som framkommer innledningsvis i det han skrev, og det kan understøttes
ved de ḥadīth-ene Ibn Qayyim al-Jauziyyah gjenga om skuddbønn etter
tidebønn. Men det som ble gjengitt av ham mot slutten, strider mot		
al-ʻAsqalānīs konklusjon. For Ibn Qayyim al-Jauziyyah skrev også at
ِ
ordene «etter tidebønnen (الصالة
»)دبُر
ُ innebærer begge betydningene: før og
etter fredshilsenen (taslīm). Han refererte til at i Ibn Taymiyyahs øyne
var det mest tungtveiende standpunktet at det var før fredshilsenen
(taslīm). Da Ibn Qayyim al-Jauziyyah rådførte seg med Ibn Taymiyyah,
sa Ibn Taymiyyah at enhver tings ende er som en del av den, slik som et
dyrs ende (bakdel).IV
Det er også verdt å legge merke til følgende, for her oppfattet Ibn
Taymiyyah ting noe annerledes med hensyn til ordet «etter (»)دبُر.
ُ Ibn
Qayyim al-Jauziyyah skrev: «Jeg fikk høre etter vår læremester Abō
al-ʻAbbās Ibn Taymiyyah – måtte Gud hellige hans sjel – at han sa: 'Jeg
unnlater ikke troneverset etter en eneste tidebønn.'»V Det vil si at han
fulgte beretningen der profeten s anbefalte å resitere troneverset etter
I
II
III
IV
V

Her menes det både sonnah-bønnene og de supplerende bønnene.
Ḥanbalī-lærde vil si de som følger Aḥmad ibn Ḥanbals lovskole.
Al-ʻAsqalānī, Fatḥ al-bārī sharḥ ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 11:133–134.
Al-Jauziyyah, Zād al-maʻād fī hady khayr al-ʻibād, 1:295.
Al-Jauziyyah, Zād al-maʻād fī hady khayr al-ʻibād, 1:294.
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hver tidebønn.I
Påstanden til Ibn Taymiyyah om at det er under tidebønnen
skuddbønnen skal bes, blir avvist av det al-ʻAsqalānī framla av bevis. Vi
legger til enda et bevis til for å forsterke vårt standpunkt:

ِ
 «اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر ِل:الصالة قال
َ  كان النيب صلَّى هللا عليه وسلم إذا َسلّم من:عن علي بن أيب طالب قال
ِِ
ت الْ ُمق ِّد ُم
ُ َسَرْر
ُ  َوَما أَخ َّْر،ت
َ ْ أَن،ت أ َْعلَ ُم بِه م ِّن
َ ْ َوَما أَن،ت
ُ َْسَرف
ُ  َوَما أ َْعلَْن،ت
ُ َما قَ ّد ْم
ْ  َوَما أ،ت
ْ  َوَما أ،ت
ِ
».ت
َ ْ َل إِلَهَ إَِّل أَن،َوالْ ُم َؤ ّخ ُر

Det berettes etter vår velynder ʻAlī ibn Abī Ṭālib k at han berettet:
«Da profeten s hadde framsagt fredshilsenen under tidebønnen (fullført
den), ba Hans Høyhet s: 'Gud, tilgi meg mine tidligere og senere synder
og de syndene jeg skjuler og gjør åpenlyst, og de syndene der jeg krysser
grensen og alt det Du kjenner til bedre enn meg. Du er den som gjør
overlegen og underlegen. Ingen er tilbedelsesverdig unntatt Deg!'»II
Denne autentiske beretningen trenger ikke å bli tolket, den er like
tydelig som de andre beretningene.

Protest 2 – hvorfor heve hendene opp mot
himmelen?
Noen folk stiller seg undrende til at hvis Herren Gud ikke har et sted
eller retning der Han er, og det hevdes at Han er overalt til enhver
tid: Hva er da poenget med å heve hendene med håndflatene opp mot
himmelen under skuddbønn?
Al-Ghomārī refererte til det aṭ-Ṭorṭōshī belyste om saken, at det
er retningen for tilbedelse slik som man vender seg mot Kaba under
tidebønnen, og at man kneler med ansiktet ned ved å legge pannen på
bakken til tross for at Gud er helligere enn å ha Kaba eller det stedet man
kneler med ansiktet ned på, som Sitt værested. På den samme måten er
himmelen bønneretningen under skuddbønn.
Aṭ-Ṭorṭōshī fortalte også om det som hendte dommer Ibn Qorayʻah
da han forrettet bønn en natt og ble spurt av en person: «Jeg ser at du
hever hendene opp mot himmelen, men senker (legger) pannen på bakken.
Hvor er Den du spør fra?» Dommer Ibn Qorayʻah svarte:
I
II

An-Nasāʼī, As-Sonan al-kobrá, 9:44#9848.
As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:621–622#1509.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningens beretterkjede som autentisk.
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«Vi hever hendene mot dit forsyningen kommer fra, og senker (legger)
pannen der vår kropps grav er. Ved skuddbønn ber vi om vår forsyning,
og ved å knele med ansiktet ned ber vi om å få fjernet det onde (pinen) i
graven. Har du ikke hørt gudsordene: 'I himmelen er deres forsyning og
alt det dere blir lovet.'I og 'Av jord har Vi skapt dere, og til den skal Vi
bringe dere tilbake, og fra den skal Vi bringe dere fram en gang til.'II»III

Protest 3 – å be skuddbønn samlet etter
tidebønn
Al-Ghomārī drøftet problemstillingen hvis noen skulle protestere med å
si at det ikke finnes bevis for å be skuddbønn samlet – bak imamen –
med hendene hevet etter tidebønnssamling. Det gjelder også om man ber
skuddbønnen hver for seg inni seg. Det vises også til at Mālik og en
gruppe loveksperter fra Mālikī-lovskolen mislikte at imamer og de som
ba bak imamen under hans ledelse, ba skuddbønn høyt samlet etter de
pålagte tidebønnene. Det ble forklart som at det ville gjøre imamens
hjerte syndig og føre til at han ville være Gud mer ulydig enn å være
lydig. For han ville anse seg selv som et mellomledd mellom Gud og
tjenerne Hans for å oppnå det gode, da de på en måte ville oppnå det ved
imamens hender under skuddbønnen.IV
Det legges også til at Mālik ikke anså det å heve hendene i
skuddbønn etter tidebønn som det rette tidspunktet. Men det har blitt
gjengitt etter Mālik at han så ʻĀmir ibn ʻAbdillāh ibn az-Zobayr heve
hendene idet han satt etter en tidebønn og ba skuddbønn. Mālik ble spurt:
«Anser du noe feil ved det?» Mālik svarte: «Nei, jeg ser ikke noe i veien
med det, men hendene bør ikke heves for mye.» Ibn Roshd kommenterte
at det at Mālik tillater å heve hendene etter å ha fullført en tidebønn i
denne gjengivelsen, er det samme som han sa i al-Modawwanah. For han
tillot i al-Modawwanah å heve hendene på de stedene (under forskjellige
ritualer/skuddbønner) der man ber skuddbønn, slik som når man forretter
bønn for å be om regn, på Arafat-sletten, al-Mozdalifah, for når tidebønnen
har blitt avsluttet, er også det stedet (tidspunktet) for å be skuddbønn der
Koranen 51:22.
Koranen 20:55.
III
Moḥammad ibn al-Walīd aṭ-Ṭorṭōshī, Ad-Doʻā’ al-ma’thōr wa ādābo-hō, red. av
ʻAbdollāh Maḥmōd Moḥammad ʻOmar (Beirut: Dār al-kotob al-ʻilmiyyah, 2002), 55–57.
IV
Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, Al-Forōq (Beirut: ʻĀlam al-kotob, uten dato), 4:300.
I

II
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man kan heve hendene.I Ar-Rahōnī påpekte at når en gjengivelse etter en
imam strider mot en annen gjengivelse, bør man gå for den gjengivelsen
som samstemmer med dirāyahII, som man ellers velger å gjøre på det stedet/
tidspunktet.III
Al-Ghomārī presiserte standpunktet sitt ved å gjengi beretningen:

ِ َ «سعت رس
ِ َ َ ق... يب ب ِن مسلَمةَ الْ ِفه ِر ِي
ِ ِ
ٌ َل َْيتَ ِم ُع َم َل:ول
ُ صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَ ُق
َ ول هللا
ُ َ ُ ْ َ :ال
ّ ْ َ ْ َ ْ َع ْن َحب
ِ ُ  وي َؤِّمن الْبـ ْع،ض ُهم
».َُجابـَُه ُم هللا
َ  إَّل أ،ض
َ ُ ُ َ ْ ُ فَيَ ْدعُو بـَْع

Det gjengis etter vår mester Ḥabīb ibn Maslamah al-Fihrī g at
han berettet: «Jeg hørte Guds sendebud s si: 'Når en samling samler seg
og noen av dem ber skuddbønn og andre sier «amen», bønnhører Gud
dem.'»IV
Den samme beretningen ble gjengitt av aṭ-ṬabarānīV. Al-Haythamī
bemerket etter å ha gjengitt beretningen: «Beretningens berettere er av
al-Bokhārīs og Moslims autentiske ḥadīth-samlinger, utenom Ibn Lahīʻah,
han er en akseptabel beretter.»VI

Moḥammad ibn Aḥmad ibn Roshd al-Qorṭobī, Al-Bayān wat-taḥṣīl, red. av
Moḥammad Ḥijjī, 2. utg. (Beirut: Dār al-gharb al-islāmī, 1988), 17:132.
• Abō Ghoddah nevnte ordene «[…], men hendene bør ikke heves for mye.»
Men jeg fant ikke det i den utgivelsen jeg har tilgjengelig.
II
 – درايةdet er den komplette og detaljerte forståelsen av en forklaring og evnen til å
forstå forklaringens implisitte (underforståtte/indirekte) betydning.
I

Moḥammad ibn Aḥmad ar-Rahōnī, Ḥāshiyah al-imām ar-Rahōnī ʻalá sharḥ azZarqānī li-mokhtaṣar khalīl (Beirut: Dār al-fikr, 1978), 1:409.
IV
An-Nīsābōrī, Al-Mostadrak ʻala-ṣ-ṣaḥīḥayn, 3:390#5478.
• Aż-Żahabī kritiserte ikke denne beretningen.
• Al-Lakhnawī mente at beretterkjeden var akseptabel. Moḥammad ʻAbd-olḤayy al-Lakhnawī, Sibāḥah al-fikr fī al-jahr biż-żikr, red. av ʻAbd-ol-Fattāḥ
Abō Ghoddah, 7. utg. (Aleppo: Maktab al-maṭbōʻāt al-islāmiyyah, 2009), 65.
• Ash-Shaukānī refererte til at al-Ḥākim gjenga denne beretningen og sa at
beretterkjeden er autentisk. Moḥammad ibn ʻAlī ash-Shaukānī, Toḥfah ażżākirīn (Beirut: Dār al-qalam, 1984), 63.
V
Aṭ-Ṭabarānī, Al-Mo‘jam al-kabīr, 4:21–22#3536.
• Ḥamdī as-Salafī la til al-Haythamīs bemerkning og kommenterte: «Denne
beretningen etter Ibn Lahīʻah er autentisk, for den beretteren som gjengir etter
ham, er ʻAbdollāh ibn Yazīd al-Moqrī, og han er av de personene som gjenga
etter ham før bøkene hans brant opp.»
VI
Al-Haythamī, Majmaʻ az-zawā’id wa manbaʻ al-fawā’id, 10:170#17347.
III
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Målet med denne analysen har vært å drøfte og finne ut om praksisen å
heve hendene i skuddbønn etter tidebønn og stryke med hendene over
ansiktet generelt etter skuddbønn er forbudt og kjetteri eller tradisjon.
Funnene i analysen har bekreftet at den ovennevnte praksisen er lovlig
tradisjon i islam. Vi har sett at denne praksisens rot er å finne i islams
sekundære kilder – profetiske beretninger. Denne praksisen har siden vært
etablert av majoriteten av de skriftlærde fram til vår tid.
Vi stilte og besvarte følgende forskningsspørsmål:
•
•
•

Kan man heve hendene i skuddbønn?
Kan man be skuddbønn etter tidebønn?
Kan man stryke med hendene over ansiktet etter
skuddbønn?
Vi retter vår oppmerksomhet mot det vi oppdaget.

Å be skuddbønn med hendene hevet
Det første som er essensielt å påpeke, er at alle muslimer er enige om at
man kan be skuddbønn til Gud, og at det er Gud som er Den som gir og
bønnhører. Gud opplyser de troende om at Han er nær, og at det er Han som
bønnhører.I Gud erklærer i Koranen at skuddbønnen skal bes til Ham.II
Herren Gud vil at Hans tjenere skal vite at det er Han de skal anrope
under desperasjon og fortvilelse.III
Det å generelt heve hendene i skuddbønn er heller ikke problematisk
blant muslimene. Uenigheten ligger i om det skal gjøres etter tidebønn eller
ikke. De som protesterer, maner til å følge profetens s sonnah, men
legger ikke vekt på hva profeten s og følgesvennene gjorde, eller det
generasjonene etter dem har vært enige om. De som protesterer, velger å
kritisere de som utfører denne praksisen for å være kjetterske, og at de
støtter seg til kun svake beretninger. Vi har demonstrert at svake beretninger
godtas så lenge det ikke gjelder det lovlige og ulovlige. Vårt emne omhandler
noe som er fortrinnlig og ansett som en tillatt praksis.

I
II
III

Koranen 2:186.
Koranen 40:60.
Koranen 6:40–41.
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Hovedberetningen som de som protesterer støtter seg til, er at
profeten s ikke pleide å løfte hendene i noen som helst skuddbønn
utenom under istisqā’.I Vi gikk systematisk gjennom denne beretningen
og beviste at den strider mot mange autentiske beretninger.II Det er
generelt tillatt å heve hendene når man skal be om noe fra Gud, og det er
ingen begrensning med tanke på tid eller spesifikk hendelse. Og hvis det
er skuddbønner der man ikke hever hendene, er det fortsatt en sak som
handler om det fortrinnlige og overlegne og ikke det lovlige og ulovlige.
Profeten s opplyste følgesvennene om at Gud ville ha kjent
Seg ille ved om Han lot Sine tjenere vende tilbake tomhendte etter at de
hevet hendene i skuddbønn.III

Å be skuddbønn etter tidebønn
Analysens hovedvekt var å bevise og oppklare at å be skuddbønn etter
tidebønn er en tradisjon i islam. Den mest hørte skuddbønnen er den
under den siste delen av natten og etter tidebønnene.IV Profeten s hadde
for vane å be skuddbønn etter hver tidebønn.V Høylytt żikr etter tidebønn
var også vanen til profeten s, det var slik følgesvennene visste at
tidebønnen var forrettet.VI Mange forskjellige skuddbønnord er berettet
etter profeten s, og følgesvennene lærte dem videre til de kommende
generasjonene. Det finnes til og med en beretning som sier at en bønn er

Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 2:32#1031; An-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Moslim, 2:612#895.
Al-ʻAsqalānī, Fatḥ al-bārī sharḥ ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 2:517.
III
At-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī, 5:556#3556; As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:609–
610#1488; Al-Qazwīnī, Sonan Ibn Mājah, 5:33#3865.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte denne beretningen som autentisk.
IV
An-Nasāʼī, ʻAmal al-yaum wal-laylah, 186#108; At-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī,
6:104–105#3806.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningen som autentisk, men ikke ordene «og etter
de pålagte tidebønnene». Det er et brudd i beretterkjeden som gjør at beretterkjeden er svak, for ʻAbd-or-Raḥmān ibn Sābiṭ hørte ikke beretninger etter vår
mester Abō Omāmah g.
• Abō Ghoddah har godtatt at-Tirmiżīs klassifisering av beretningen – den er
akseptabel.
							
V
Al-Bokhārī, At-Tārīkh al-kabīr, 6:80#1772.
VI
Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 1:168#841; An-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Moslim, 1:410#122;
As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd, 2:244#1003.
I

II
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ufullkommen hvis ikke det bes skuddbønn etter den.I Med dette for øye
ser vi at skuddbønn etter tidebønn er en handling som er viktig og vektig.
Muslimer har alltid praktisert denne tradisjonen, derfor er det ytterst
urettferdig å si at de som praktiserer dette, ikke kjenner til eller følger
profetens s sonnah.
Vårt standpunkt er også den at så lenge skuddbønn er en tillatt
handling og ikke begrenset på noen måte, er det tillatt for de troende
å be skuddbønn samlet etter tidebønn også. En imam som leder andre
i tidebønnen, kan også lede dem under skuddbønn, og de som ber bak
imamen under hans ledelse, kan si «amen».

Å stryke hendene over ansiktet etter
skuddbønn
Vi har grundig analysert beretninger som bekrefter at profeten s
hevet hendene under skuddbønn og strøk hendene over ansiktet etter
skuddbønn.II Det var også følgesvennenes tradisjon å stryke over
ansiktet etter skuddbønn.III Hvis denne handlingen var kjettersk og
basert på oppdiktede og svake beretninger som ikke kan godtas, ville
ikke følgesvennene ha praktisert det. Det som må forstås, er at hvis det
virkelig var kjetteri eller ikke en tradisjon i islam, ville ikke handlingen
ha vandret fram til vår tid og blitt bevart av de skriftlærde som en
tradisjon. Da ville nok en større gruppe enn en liten minoritet ha påpekt
det som uakseptabelt og kjetteri. Vårt standpunkt er det samme som anNawawīs standpunkt, som går ut på at etikette av å be skuddbønn er å
Al-Qazwīnī, Sonan Ibn Mājah, 2:351–352#1325; As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd,
2:466–467#1296.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte samtlige versjoner av beretningen som svake.
• Abō Ghoddah har derimot vist til at at-Tirmiżī (1:238) gjenga den etter vår
mester al-Faḍl ibn ʻAbbās k. Videre viser han til følgende skriftlærdes 		
utdypning av beretterkjeden: aṭ-Ṭaḥāwī i Sharḥ moshkil al-āthār (2:24–26),
al-Monżirī i at-Targhīb wat-tarhīb (1:348–349), Shākir i hans redaksjon
av Mosnad Aḥmad (3:229–231) og Jāmiʻ at-Tirmiżī (2:225–227) og at-Thānwī
(Ẓafar Aḥmad al-‘Othmānī) i Iʻlā’ as-sonan (3:165–166). Alle disse 		
skriftlærdes forskning konkluderer med at denne beretningen er akseptabel og
gyldig med hensyn til en handling.
II
Aṭ-Ṭabarānī, Al-Mo‘jam al-kabīr, 22:241#631; As-Sijistānī, Sonan Abī Dāwōd,
2:611#1492.
• Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretterkjeden som svak.
III
Al-Bokhārī, Al-Adab al-mofrad, 214#609.
I
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heve hendene og stryke dem over ansiktet etter at man er ferdig.I De
opprinnelige ḥadīth-lærde som samlet de tidligste verkene, har ikke
kritisert denne praksisen. Vi har også gjengitt bevis som bekrefter
at lovekspertene i islam heller ikke avviser eller kritiserer denne
handlingen.

Konklusjon
Forskningen har systematisk diskutert og tydeliggjort at det å heve
hendene i skuddbønn og be skuddbønn etter tidebønn er en islamsk
tradisjon som har rot i sonnah. På en strukturert måte har vi tilbakevist
misoppfatninger om at det er en kjettersk handling. Formålet med
skuddbønn er å anrope Herren Gud om det man har behov for og trenger
hjelp til. En handling som ikke er begrenset. For- og motargumenter har
blitt drøftet og overveid. Å presentere bevisene fra et nøytralt ståsted
var avgjørende for undertegnede, derfor var min metode å eksaminere
kildene og tydelig vise beretningenes grad. Min metode gjorde det
mulig for oss å bevise at meningsmotstandernes argumenter om at
denne handlingen er kjettersk og oppdiktet, var urettferdige og ikke
velbegrunnede.
Skuddbønn er en handling som er erklært lovlig i Koranen,
og den har blitt praktisert på mange forskjellige måter av profeten
Moḥammad s. Følgesvennene har viderebrakt denne tradisjonen, og
deres disipler førte den videre, og slik har denne praksisen fortsatt i
islam og alltid vært majoritetens praksis.
Både de som praktiserer det vi har diskutert, og de som ikke
praktiserer det, oppfordres til å vise toleranse og forståelse. Det bør
være rom for uenighet. Vi har med Guds velvilje presentert vektige
argumenter som er tilstrekkelige til å etablere det faktum at å heve
hendene i skuddbønn etter tidebønn og stryke dem over ansiktet etter
skuddbønn er en islamsk tradisjon.
Det er et håp at muslimer i Norge anser denne forskningen som
en kilde til forståelse av praksisens gyldighet.

I

An-Nawawī, Al-Majmōʻ sharḥ al-mohażżab, 4:655–656.
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Translitterasjon
Konsonanter
’–ء
 – خkh

–بb

–تt

 – ثth

–جj

–حḥ

–دd

–ذż

–رr

–زz

–سs

 – شsh

–صṣ

–ضḍ

–طṭ

–ظẓ

–عʻ

 – غgh

–فf

–قq

–كk

–لl

–مm

–نn

–هh

–وw

–يy

Korte vokaler
َ  – ــa

ُ  – ــo

 – ِــi

Lange vokaler
 – ـَاā /  – ٰىá

 – ـُوō

 – ـِيī

Diftonger
 – ـَيay

 – ـَوau
Symboler

(s): Guds velsignelser og fred være med Hans Hellighet.
(e): Fred være med ham.
(h): Fred være med henne.
(d): Fred være med dem begge.
(f): Fred være med dem.
(g): Måtte Gud være tilfreds med ham.
(j): Måtte Gud være tilfreds med henne.
(k): Måtte Gud være tilfreds med dem begge to.
(l): Måtte Gud være tilfreds med dem.
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Amen (آمين
 – آمينāmīn): Gud, godta det jeg ber om, la det skje.
Bidʼah (بدعة
)بدعة: Et vidt begrep som kan tolkes som både kjetteri og
innovasjon (fornyelse).
Dirāyah (اية
)دراية:
 دDen komplette og detaljerte forståelsen av en forklaring
og evnen til å forstå forklaringens implisitte (underforståtte/indirekte)
betydning.
Fiqh (فقه
)فقه: Det vil i utgangspunktet si religionsforståelse, men tolkes som
islamsk rettslære om både verdslige og religiøse saker.
Istisqā’ (استسقاء
)استسقاء: En bønn som forrettes for å søke om regn fra Gud.
Moʼakkadah (كدة
)مؤكدة:
 مؤDen praksisen til profeten Mohammad s som ble
forrettet hele livet. Det kan tolkes som vektlagt eller emfatisk sonnah.
Mostaḥab (مستحب
)مستحب: Det foretrukne: Det som profeten s gjorde noen
ganger og lot være å gjøre andre ganger.
Nafl/nawāfil (نفل
نفل//)نوافل:
 نSupplerende eller overskytende bønn eller

handlinger som den troende utfører frivillig for å komme nærmere sin
Herre.

Rokōʻ (كوع
)ركوع:
 رDet er stillingen under bønnen, der den troende bøyer seg
framover ved å holde på knærne.
Skuddbønn: Doʻā’ (دعاء
)دعاء.
Sonnah/sonan (سنة
سنة/سنن
)سنن: Profeten Moḥammads s tradisjon, livsførsel,
måte.
Tābiʻōn (تابعون
)تابعون: Følgesvennenes disipler.
Takbīr (تكبير
)تكبير: Å framsi Guds storhet.
Tashahhod (تشهد
)تشهد: Det som den bedende framsier under den siste delen
av en bønn/tidebønn. Vi kaller det tashahhod fordi det inneholder
trosbekjennelsen. Tashahhod brukes også om sittestillingen på slutten av
en bønn/tidebønn.
Taslīm ()تسليم: Det er når den troende er ferdig med å be og vender
ansiktet til høyre og venstre for å fullføre en bønn ved å framsi fredshilsenen.
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Witr-bønnen ()صالة الوتر: Den bønnen som bes på slutten av aftentidebønnen.
Disse bønnenhetene bes i oddetall.
Żikr ()ذكر: Det vil i utgangspunktet si det å komme Gud i hu ved å tenke
på, nevne, lovprise, lovsynge, tilbe Ham, resitere Koranen, og lignende.
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Noen ḥadīth-terminologier
Ḍa‘īf ()ضعيف: Svak.
Gharīb ()غريب: Fremmed. Det vil si en beretning som har blitt berettet
gjennom én beretterkjede. Altså berettet én av følgesvennene den
beretningen, og én person berettet etter den følgesvennen, og slik
fortsetter beretterkjeden. Men det finnes også en annen form, der flere
kan berette etter den som beretter etter en følgesvenn.
Ḥasan ()حسن: God, akseptabel.
Iḍṭirāb ()إضطراب: Forvirring. Denne forvirringen kan oppstå gjennom
én beretter som beretter samme beretning på forskjellige måter.
Forvirringen kan også oppstå gjennom at alle i en gruppe berettere
beretter samme beretning, men deres beretning stemmer ikke overens –
den er motstridende.
Marfō’ ()مرفوع: Det vil si en beretning hvis beretterkjede når helt opp til
profeten Moḥammad s.
Mauqōf ()موقوف: Den beretningen hvis beretterkjede stopper på en
følgesvenn.
Mo‘ḍal ()معضل: Det vil si at beretningen mangler to eller flere berettere
fra ett eller flere steder i beretterkjeden.
Monkar ()منكر: Det er en beretning der beretterens ord strider mot en
mer pålitelig beretters ord. Det er også en beretning som ingen kjenner
ordene til utenom den ene enkeltberetningens ord, og ingen godtar eller
er enig med den.
Morsal ()مرسل: En beretning som mangler et ledd (beretter) i enden
av beretningen. Det vil si at en beretter hopper over en tābi‘ī eller en
følgesvenn, og beretter direkte etter profeten s.
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Ṣaḥīḥ ()صحيح: Autentisk.
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