Bevisen för att nattbönen i Ramadan är
elva raka’at
Abu Isa Sheikh as-Salafi
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A’isha (må Allah vara nöjd med henne), profetens hustru sade:
”Profeten (salallahu alayhi wa sallam) brukade be 11 rakah efter att ha bett
färdigt Isha, fram till Fajr, med att avsluta med taslim efter två rakah.

Referering:
Sahih Muslim (736), Musnad Ahmad (24461), Abu Dawood (1336), an-Nasaai
(684), Ibn Majah (1358), Ibn Hibban (2422), al-Baghawi i Sharh us-Sunnah (901)
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Från Abi Salamah bin Abdir Rahman att han frågade A’isha (må Allah vara
nöjd med henne) hur profetens (salallahu alayhi wa sallam) bön brukade
vara i månaden Ramadan, hon sade då:
”Han (salallahu alayhi wa sallam) brukade inte be mer än 11 rakah i
Ramadan eller annat än Ramadan.”

Referering:
Sahih Bukhari (2013), Musnad Ahmad (24446).

Bevis [3]:
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Från Jabir bin Abdillah som sade: ”Profeten (salallahu alayhi wa sallam)
ledde oss i bön i Ramadan (och vi bad) 8 rakah och witr.”

Referering:
Sahih Ibn Kuzaymah (1070), Sahih Ibn Hibban (2401).
* Hadithen är Hasan så som Al-A’dhami ad-Deobandi al-Hannafi klassat den i sin
verifiering på Sahih Ibn Khuzaymah. Shaykh Muhadith Zubair Ali Zaiy sade:
”Denna hadith är Hasan” (Ta’adud Qiyam Ramadhan (sid.17)).

Bevis [4]:
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Från as-Sa’ib bin Yazid att han sade: ”Umar bin al-Khattab (må Allah vara
nöjd med honom) beordrade Ubay bin Ka’b (må Allah vara nöjd med honom)
och Tamim ad-Dari (må Allah vara nöjd med honom) att leda människorna i
bön1 med 11 raka’at.”

Referering:
Muwatta Imam Malik (302)
* Hadithen är Sahih, detta säger Shaykh Muhaddith Al-Albani (Salah utTarawih (sid.53)).

1

Vi får reda på i andra återberättningar som nämner denna händelse som i Muwatta Imam Malik
(nr.378), as-Sunnan ul-Kubra av an-Nasaai (4687), att detta utspelar sig i Ramadan och handlar om
nattbönen (tarawih) under denna period.

Bevis [5]:
Det finns inget autentiskt rapporterat från profeten (salallahu alayhi wa
sallam) att han ska ha bett 20 raka’at.

Bevis [6]:
Det finns inte autentiskt rapporterat från någon sahabi (må Allah vara nöjda
med dem) att någon av de ska ha bett 20 raka’at.

Lärdas uttalanden som stödjer denna slutsats
•

Imam Dar ul-Hijrah, al-Madinah at-Taiyybahs imam, Imam Malik bin
Anas sade:
”Det jag anser gälla gällande nattbönen i Ramadan är det som Umar bin alKhattab (må Allah vara nöjd med honom) samlade människorna kring, 11
raka’at, och det är profetens bön. Jag vet inte vem som kommit på dessa många
antal ruku’!”

(Kitab ut-Tahajjud (sid.176 nr.890).

•

Abu Bakr bin al-Arabi sade:
”Det korrekta är att 11 raka’at är profetens (salallahu alayhi wa sallam) bön.
Antalen förutom dessa har ingen grund.”

(A’ridhah ul-Ahwadhi (4/19))

Shaykh Al-Albanis slutsats kring Tarawih bönen2
Att be denna bön i samling är inte en innovation utan en sunnah. Detta för
att profeten (salallahu alayhi wa sallam) bett den sådan i flera nätter även
om han lämnade att be den (i grupp) efteråt på grund av rädsla att man skulle
uppfatta den som obligatorisk. Denna fruktan försvann utan tvekan med
profeten (salallahu alayhi wa sallams) död.
Att han bad denna bön 11 raka’at och vad gäller det som nämner 20 raka’at
så är de svaga.
Att det inte är tillåtet att överskrida detta antal, eftersom det innebär att
man nollställer hans handling samt som det motsätter sig hans (salallahu
alayhi wa sallam) uttalande: Be som ni sett mig be. Därmed är det inte
tillåtet att överskrida denna gräns.
Att vi inte anser någon vara en innovatör eller vilse om han skulle be mer än
detta antal på grund av att sunnahn inte nått honom och att han inte följer
sina begär i frågan.
Att om det skulle antas att det är tillåtet att be fler antal, så är det mest
förträffliga att stå fast vid det profeten (salallahu alayhi wa sallam) sade:
”Den bästa vägledningen är Muhammads vägledning.”
Att Umar bin al-Khattab (må Allah vara nöjd med honom) inte innoverat
något gällande denna bön, utan han har väckt liv i en sunnah och samlade
folket kring den, samt höll fast vid antalet raka’at i den.
Vad som nämner att han ökat antalet så pass att han ska ha gjort den till att
vara 20 raka’at, så är det inte autentiskt och består kedjor som inte stärker
varandra. Detta indikerar imam ash-Shafi’i och at-Tirmidhi, även vissa av
dessa kedjor an-Nawawi och az-Zaylaiy.
Att även om denna ökning i antal skulle bekräftas, så skulle det inte vara
tillåtet att handla enligt den idag. Detta eftersom det i sådana fall gjordes av
en anledning som inte finns idag, och att handla enligt det medför
majoritetiskt sätt att man skyndar på bönen och tappar koncentrationen i
den, för att inte tala om dess giltighet ibland!
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Salah ut-Tarawih (sid.122-125)

Att utelämnandet av detta tillägg av raka’at är precis som en domares
utelämnande av Umars åsikt gällande tre stycken skiljanden (i en sittning),
vi har bara tagit det som har företräde även i ögonen hos de som följer blint!
Att det inte är bevisat från någon bland följeslagarna att de bett 20 raka’at,
faktum är att at-Tirmidhi påpekat svagheten i vad som tillskrivits Ali bin
Abi Talib (må Allah vara nöjd med honom) i frågan.
Att den inte finns någon bekräftad konsensus i frågan.
Att det är obligatoriskt att hålla fast vid de antal raka’at som är bevisade
enligt sunnah, på grund av att detta är vad som bevisats från profeten
(sallalahu alayhi wa sallam).
Att be fler antal raka’at avvisats av Imam Malik och Ibn ul-Arabi och andra
bland de lärda.
Att det inte innebär vid avvisandet av denna åsikt att avvisa de personer
som kommit fram till motsatt åsikt, och att det inte heller innebär kritik mot
deras kunskap eller att ge företräde till någon som motsatt sig dem.
Att som nämnt är det inte tillåtet att överskrida 11 raka’at, men det är
tillåtet att be mindre antal, till och med att det är tillåtet med att be endast
en rakah, som det bevisats från profeten (salallahu alayhi wa sallam) och
salaf.
Att tillvägagångssätten som bekräftats från profeten (salallahu alayhi wa
sallam) kring denna bön är tillåtet att utför, varav den bästa är att be mest
antal raka’at två och två med taslim emellan.

