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Beraat natten 
ٰٓئَِك اَتُوُب َعلَْيِهْمْۚ َواَنَا   ﴿ اَِّلا الاٖذيَن تَابُوا َواَْصلَُحوا َوبَيانُوا فَاُ۬ول 

ٖحيُم  اُب الرا  ﴾ التاوا

ُ َعْنهُ قَاَل: ٍّ َرِضَي َّللاه  : ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرسُوُل َّللاهِ  َوَعْن َعِلي 

إِذَا َكانَْت لَْيلَةُ الن ِْصِف ِمْن َشْعبَاَن فَقُوُموا لَْيلََها َوُصوُموا يَْوَمَها   »

َ تَعَالَى يَْنِزُل فِيَها ِلغُُروِب الشاْمِس إِلَى الساَماِء الدُّْنيَا   فَِإنا َّللاا

قَهُ؟ أَََّل ُمْبتَلًى فَيَقُوُل: أَََّل ِمْن ُمْستَْغِفٍر فَأَْغِفَر لَهُ؟ أَََّل ُمْستَْرِزٌق فَأَْرزُ 

 « فَأَُعافِيَهُ؟ أَََّل َكذَا أَََّل َكذَا َحتاى يطلع اْلفْجر 

Kære muslimer! 

De tre måneder vi befinder os i, er en tid hvor Allah 
den almægtige tilskriver os barmhjertighed, overflod 
og tilgivelse. 
Vores elskede profet (FVMH) tog imod de tre måneder 
yderst spændt og velforberedt.  

En nat (Berat) vågnede vores højt respekterede mor 
Aisha (RA), hvor hun opdagede profeten ikke sov ved 
hendes side. Hvorefter hun begyndte at lede efter 
ham. Endelig fandt hun ham på gravpladsen 
Jannahtul Baqi, hvor vores ærede profet havde 
hovedet oppe og blikket rettet mod himlen. Hvorefter 
vores profet (FVMH) fortalte Aisha (RA) vigtigheden 
omkring natten således: ”Absolut uden nogen form 
for tvivl, vil Allah den almægtige den 15. nat af 
Shaban udsprede sin barmhjertighed over dunyas 
himmel svarende til hver evig eneste hårstrå af 
Beni Kelb stammens får.”1  

Beærede brødre! 

De tre måneder forbereder os til Ramadan måned 
både spirituelt, men også kropslig.  
Ved Regaip og Miraj nætterne bliver vi genmindet om 
vores tjenerskab.  
Berat nat beder vi om tilgivelse hos Allah. I Ramadan 
måned renser og irettesætter vi vores lyst (nafs).  
Med fitra og zakah får vi imødekommet vores 
økonomiske ansvar og forpligtelser.  
Til Eid bliver vi ubetinget belønnet med Allahs 
velsignelser. Den kommende mandag vil vi indtræde 
Berat nat, som vil indeholde overflod, ophøjelse og 
menneskets tilgivelse samt renselse.  
Derfor bliver natten også kaldt frikendelse (beraat). 
Altså netop denne nat vil Allah ekstraordinært dele 
ud af sin barmhjertighed, nåde og tilgivelse. Allahs 
døre for tilgivelse vil være helt åbne og vil besvare 
muslimers dua, tilgive dem og vil tilbagegive hasanat 

 
1 Tirmizî, Savm, 39 
2 İbn Mâce, İkâmet, 191 

mange gange mere end normalt til de bedende. 
Derfor er vi som muslim nødt til at gøre fuld nytte af 
natten i form af tilbedelser. Vi skal derfor tilbringe 
dagen med at faste og natten med forskellige 
tilbedelser.  
Vores elskede profet (FVMH) fortæller vigtigheden af 
natten således: ”Få overstået den 15. dag med 
faste, og om natten stå op til tilbedelse af Allah. 
Fordi den nat når solen er gået ned, vil Allah 
nærme sig himlen og sige: Er der ingen der søger 
min tilgivelse, jeg kan tilgive? Er der ingen der 
søger forsørgelse, jeg kan give forsørgelse til? Er 
der ingen der har været ude for nogle 
dårlige/uheldige situationer, hvem jeg kan hjælpe 
med at komme oven på igen.”2 

Ærede Muslimer 

Som mennesker gennemgår vi en svær tid. Hvad og 
hvilke problemer og udfordringer morgendagen vil 
bringe, ved vi ikke. 
Derfor skal vi stille os selv til regnskab inden vi 
endelig bliver stillet til regnskab, og inden Ramadan 
bestræbe os på at blive renset for vores dårlige vaner 
og synder. Lad os bede om tilgivelse for vores synder 
vi har begået, og tilrettelægge vores liv efter Koran og 
Sunnah. Udover de obligatoriske farz og sunnah 
bønner/tilbedelser, skal vi også bestræbe os på ekstra 
tilbedelser. Dermed opnå spirituelt tilfredsstillelse. 
Lad os påbegynde og tilvænne os at bede vores 
bønner med fællesskabet og i moskeer.  
Lad os bønfalde Allah for tilgivelse af vores, men 
sandelig også vores muslimske brødre og søstres 
synder og mangler. 
Vores livsguide Koranen, befaler således: ”Dog ikke 
dem der angrer og forbedrer sig og viser 
(sandheden) frem, dem vil Jeg tilgive, for Jeg er 
Den Tilgivende og Den Barmhjertige.” 3 

Som det gengiver i denne Ayat, er vores skabers 
barmhjertighed så uendelig mægtig, at muslimer 
aldrig vil miste håbet. 
Uagtet hvilke store som små synder de måtte have 
begået, vil de altid utrættelig søge Allahs tilgivelse. 
Allah er Rahim og Rahman. 
Allahs barmhjertighed er alt omfavnende overfor alle 
sine skabninger. 

Kære muslimer 

3 Bakara suresi, 2:160 



Lad os bede vores skaber om nåde overfor os selv, 
vores familie, vores Ummah og tilmed hele 
menneskeheden. Må vi imødekomme Ramadan parat! 


