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Laylat-ul Qadr (Bestemmelsens Nat)

﴿ اِنَّٓا اَ ْن َز ْل َناهُ ف۪ ي َل ْي َل ِة ا ْل َقد ِۚ ِْر َو َمَّٓا اَد ْٰريكَ َما لَ ْيلَةُ ا ْلقَد ِۜ ِْر لَ ْيلَةُ ا ْلقَد ِْر َخي ٌْر
ح ف۪ يهَا ِب ِا ْذ ِن َر ِِّب ِه ِۚ ْم مِ نْ كُ ِ ِّل اَ ْم ٍۙر
َ ف
ُ الرو
ِ مِ نْ اَ ْل
ُّ شه ِْۜر تَنَز ُل ا ْل َم ٰلَّٓ ِئكَةُ َو
ٌ۠
ْ
ْ
﴾ ي َحتّٰى َمطلَ ِع الفَجْ ِر
َ
َ س ََل ٌم ِه
ِ قَا َل َرسُو ُل ه
َّللا ﷺ
» سابًا غُف َِر لَهُ َما تَقَد َم مِ نْ ذَ ْنبِ ِه
َ ِ« َمنْ قَا َم لَ ْيلَةَ ا ْلقَد ِْر إِي َمانًا َواحْ ت
Kære Brødre!
Ved Allâhs (swt) nåde er vi trådt ind i de sidste ti
dage af den velsignede måned Ramadan. Natten
“Laylat-ul Qdar,” der er skjult i en af disse ti dages
nætter, er nævnt i selve Koranen. I Surah Al-Qadr
befaler vores Almægtige Herre; “Vi nedsendte
den (Koran) sandelig i Bestemmelsens Nat.
Hvad kan få dig til at indse hvad
Bestemmelsens Nat er? Bestemmelsens Nat er
bedre end tusind måneder. I den stiger englene
og Ånden (Gabriel) ned med deres Herres
tilladelse (med bestemmelsen) angående hver
en sag. (Den er) Fred, indtil daggryet bryder
frem.” 1
Ærefulde Muslimer!
Vores Profet (s.a.w.) befaler følgende til hans
ummah; “Søg Bestemmelsens Nat i de ulige
nætter i de sidste ti dage af Ramadanen!”2. Men
de hadith der nævner at det er den 27. Nat, er
accepteret af de fleste lærde, og hele den islamiske
verden har taget dette til sig. Vi fejrer den 27.nat i
fællesskab i vores moskeer, men selvfølgelig bør vi
stadig betragte hver af de siste ti dage som en
mulighed for at komme tættere på vor Herre med
vores bønner og tilbedelser.
Aisha (r.a) sagde; Allâhs sendebud (s.a.w.) plejede
at bede mere i de sidste ti dage af Ramadanen end
de andre dage af Ramadanen.3 I denne periode
plejede vores Profet (s.a.w.) at live op om natten,
vække folk i hans husstand og fortsætte sine
tilbedelser med ekstra seriøsitet.4
Kære Jamaah!
Verdenernes elskede, Muhammad Mustafa (s.a.w)
gav følgende gode nyheder til sin ummah
vedrørende Laylat-ul Qadr;
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“En person, der tilbringer Laylat-ul Qadr med
tilbedelse og lydighed, tror på dens dyd og
hellighed og kun forventer sin belønning fra
Allâh (swt), vil få sine tidligere synder tilgivet,
bortset fra det man har fortæret (af andres
ret).”5
Det er op til os at opnå dette. Denne nat hvor alle
vores synder vil blive tilgivet - bortset fra det man
har fortæret af andres ret (brudt/overtrådt andres
ret og ejendom) - bør vi udføre på bedste vis. Vi bør
ikke gå glip af denne mulighed, som vores Herre
Allâh (swt) tilbyder os.
Beærede Muslimer!
Det skal ikke glemmes, at det, der gør denne nat,
som er bedre end tusind måneder, værdifuld, er
Koranen, som blev sendt som en guide til
menneskeheden. Vores sublime bog er blevet
sendt til hele menneskeheden for at sikre lykke
både i denne verden og i det hinsidige. Individer og
samfund, der omfavner de principper, der er
fremsendt med Koranen, vil altid trives.
Det er ikke muligt at finde ro, når man bevæger sig
væk fra de principper og værdier, som den
åbenbarer. Selvfølgelig bør vi gøre den autentiske
sunnah, den største fortolkning og levede
eksempel på Koranen, til en afgørende faktor i
vores livsstil. Det er ikke muligt at få andre guides
end Koranen og Sunnah til at retlede os til den
rigtige vej. Den mest effektive måde for os at drage
fordel af Koranen, som vor Herre har sendt os af
barmhjertighed, er at læse den gennem hele vores
liv. Vi skal forstå, det vi læser, og være fast
besluttet på at inddrage det, på alle områder i vores
liv. Koranen er både Shifâ/helbred for vores hjerter
og den eneste recept på at løse alle problemer på
jordkloden.
Må Allâh den Almægtige gøre os til en af sine
tjenere, der tilbringer Laylat-ul Qadr på bedste vis
og holder rigtig godt fast i Koranen, der blev
åbenbaret den nat.
Amin!
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