Hutbah, 22.04.2022

Allmaktens Natt (layletul qadr)
﴿ اِنَّٓا اَ ْن َز ْلنَاهُ ف۪ ي لَ ْيلَ ِة ا ْلقَد ِۚ ِْ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 ٰلَّٓئِكَةُ َو
ٌ۠
ْ
ْ
َ
َ
﴾ ي َحتّٰى َمطل ِع الفجْ ِر
َ
َ س ََل ٌم ِه
ِ قَا َل َرسُو ُل ه
َّللا ﷺ
» سا ًبا غُف َِر لَهُ َما تَقَد َم مِ نْ ذَ ْن ِب ِه
َ « َمنْ قَا َم لَ ْيلَةَ ا ْلقَد ِْر ِإي َمانًا َواحْ ِت
Kära bröder!
Genom Allahs (swt) nåd har vi gått in i de sista
tio dagarna av den välsignade månaden
Ramadan. Inom de här tio dagar finns kadir
natten. Allah swt har gömt den för att vi ska
värdera varje natten som kadir natt. Vad är
kadir natten? Allah swt nämnar det i sura
alkadr; Allah säger: "SE, VI har uppenbarat
denna [heliga Skrift, Quran] under
Allmaktens Natt (layletul qadr) .
Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens
Natt(kadir natten) betyder?
Allmaktens Natt (kadirnatten) är mera värd
än tusen månader; då stiger änglarnas
härskaror och Anden ned med sin Herres
tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag.
Den [Natten andas] fred till dess dagen
gryr!"
Kära troende!
Vår käre Profeten Muhammed saw säger till sin
ummah; "Leta efter kadir natten under de udda
nätterna under de sista tio dagarna av
Ramadan!" Men hadîtherna som påstod att det
var den 27:e natten, accepterades allmänt av de
flesta ulema, lärda. Och hela den islamiska
världen antog det. Naturligtvis, även om vi
kommer att uppträda den 27:e natten kollektivt
i våra moskéer, bör vi fortfarande betrakta var
och en av de senaste tio dagarna som en
möjlighet att komma närmare vår Herre med
våra böner och ibadah. Enligt hadithen som
rapporteras från Aisha r.aha. (må Allah vara
nöjd mez henne) brukade Allahs profet saw. bad
mer under de sista tio dagarna än under andra
dagar av Ramadan. Under denna period brukade
profeten saw liva upp på natten, väcka folket i
sitt hushåll och fortsätta att be uppriktigt.

Äradevmuslimer!
Världens snällaste käre profeten Muhammad
Mustafa (saw) gav också följande goda nyheter
till sin ummah angående Maktensnatt:kadir
natten, laylatulkadr; "En person som tillbringar
kadir natten med dyrkan och lydnad, tror på sin
dygd och helighet och förväntar sig sin
belöning endast från Allah (swt), kommer att få
sina tidigare synder förlåtna, förutom tjänarens
rätt.(hukuk' al-ibad) " Det är upp till oss att
uppnå detta godhet. Med undantag för
tjänarens rätt, måste vi korrekt utföra natten
där alla våra syndiga tjänares misstag kommer
att förlåtas. Vi bör inte missa denna möjlighet
som vår Herre (cc) erbjuder oss.
Ärade Syskon!
Man bör inte glömma att det som gör väerdefull
denna natt, som är bättre än tusen månader, är
Koranen: Allahs ord; som skickades som en
vägledning till mänskligheten. Vår heliga boken
Kuran, har skickats till hela mänskligheten för
att säkerställa dem lycka både i denna värld och
i livet efter detta (ahkireh). Individer och
samhällen som omfamnar principerna i
Koranen kommer alltid att blomstra. Det är
inte möjligt att finna fred när man går bort från
de principer och värderingar som Allah azze ve
jelle har uppenbarat. Koranen som totkats
enligt autentiska hadither, och levdes som
förebild sunnah av Profeten Muhammed (saw),
naturligvis ska vara avgörande faktor i vår
livsstil. Det är inte möjligt för andra guider
att få tag på än Koranen och Sunnah för att
vägleda oss till rätta vägen. Det mest effektiva
sättet för oss att få nytta av Koranen, som vår
Herre har sänt oss av barmhärtighet, är att läsa
den under hela vårt liv. Vi måste förstå vad vi
läser och vara fast beslutna att leva det vi
förstår på alla områden av livet. Koranen är
både ett botemedel för våra hjärtan och det
enda receptet för att lösa alla problem i världen.
Må Allah den Allsmäktige göra oss till en av
sina tjänare som utför maktens natt (kadir

natten) ordentligt och håller hårt vid Koranen
som uppenbarades denna natt.
Amin!

