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Baarat natten (Förlåtelsens natt) 
ٰٓ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 

 

Ärade Muslimer 

De tre månaderna vi befinner oss i är månaderna av 
barmhärtighet, välsignelser och förlåtelse som Allah 
har skänkt oss. Vår profet (saw) gick in i de tre heliga 
månaderna med en annan spänning och förberedelse. 
Han ägnade särskild uppmärksamhet åt Sha'ban-
månaden, ökade sin dyrkan och tillbringade större 
delen av sina dagar med att fasta. Vår mamma Aisha 
(r.a.) reste sig och började leta efter profeten. Till slut 
hittade han vår profet i Jannatu'l-Bakî 
(begravningsplats) med huvudet höjt mot himlen, och 
profeten (saw) uttryckte denna natts dygd (fördel) för 
vår mor Aisha (r.a.) på följande sätt: ”Sannerligen, 
Allah visar sin barmhärtighet mot världshimlen den 
femtonde natten av Shaban och förlåter människor lika 
mycket som håren på fåren från Banu Kelb-stammen."(1) 

Kära bröder! 

Dessa tre månader förbereder oss för Ramadan, både 
med vår själ och kropp. Med Regaip och Mirajs nätter 
minns vi återigen vår plikt som bekänare till Allah 
(azza va jelle). På Baarat natten ber vi om Allahs nåd 
och förlåtelse. I Ramadan disciplinerar vi våra själar 
genom att fasta, uppfyller vårt ekonomiska ansvar med 
tillbedjan av fitra och zakat, och vi belönas med Allahs 
otaliga välsignelser under Eid. 

Baarat natten, som vi kommer att återuppleva nästa 
måndag, kallas "Baarat (Förlåtelsens natt)” på grund 
av det överflöd av välsignelser och välsignelser den bär 
på, och förlåtelsen av människors synder och det 
faktum att de blir rensade (på synder). Med andra ord, 
denna natt kommer Allah, med sin barmhärtighet, nåd 
och förlåtelse, att öppna förlåtelsens dörrar vidsträckt 
för att besvara de troendes böner, förlåta deras synder 

och belöna deras tillbedjan mycket mer än i normala 
tider. Därför måste vi som muslimer utnyttja denna 
natt väl. För detta behöver vi utvärdera dagen med 
fasta och natten med olika gudstjänster som tillbejdan 
mfl. Baserat på vikten av denna natt sa vår älskade 
profet: "Fasta den femtonde dagen av Sha'ban. Gå upp 
för att be på natten. För den natten, när solen går ner, 
uppenbarar Allah den Allsmäktige till närmaste himmel 
och säger: "Är det någon som ber om förlåtelse, låt mig 
förlåta honom! Är det någon som vill ha upphälle (rizq), 
låt mig ge honom upphälle! Är det någon som har 
drabbats av bedrövelse (musibah), låt mig ge honom 
godhet (afiyah)...”(2) . 

Ärade troende!  

Som mänsklighet går vi igenom svåra tider. Vi vet inte 
vad vi kan möta imorgon och hur vi kommer att testas. 
Låt oss i detta avseende ta oss själva till svars innan vi 
ställs till svars och ge upp våra dåliga vanor och synder 
innan vi når Ramadan. Låt oss omvända oss från våra 
synder och organisera våra liv enligt Koranen och 
profetens Sunnah. Låt oss finna frid, särskilt med våra 
obligatoriska böner och sunnahböner. Låt oss vänja 
oss vid att be i församlingen i våra moskéer. Låt oss be 
för vårt eget öde och för våra bröder och systrar. 

I Koranen, vår guide i livet, säger Allah (azza va jelle) 
"Dem undantagandes som visar ånger och gör bot och 
bättring och klarlägger [sanningen]; deras ånger vill Jag 
ta emot - ja, Jag är Den som går den ångerfulle till mötes, 
den Barmhärtige.”(3). Som det står i denna vers är vår 
Herres barmhärtighet så oändlig att troende aldrig 
förlorar hoppet om hans barmhärtighet. Oavsett 
vilken synd de har begått, tröttnar de inte på att 
springa till hans barmhärtighet/förlåtelse och ta sin 
tillflykt till honom. Han är Rahim, Rahman, och Allahs 
barmhärtighet omsluter alla levande varelser. 

Ärade församling! 

Låt oss be att Allah behandlar oss själva, vår familj, 
ummah och hela mänskligheten med nåd & 
barmhärtiget. Må min Herre göra denna välsignade 
natt till ett sätt för våra bekymmer och smärtor att 
avta. Låt oss nå månaden Ramadan med god 
förberedelse. Âmin! 


