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Skjebnenatten

Kjære muslimer. 

Allah har gitt særskilte fordeler til den muslimske verden(Profeten Mohammeds Ummah). En av 
disse fordelene er  Skjebnenatten(Laylat  Al  - Qadr).  Da vår  levealder  er  kortere  en de tidligere 
nasjoners levealder, ble denne natten gitt til oss. Belønningene for tilbedelseshandlinger i denne 
natten er bedre enn 1000 måneders belønninger for tilbedelseshandlinger. Skjebnenatten er i løpet 
av måneden Ramadan. Allah sier: 

«I måneden Ramadan, hvori Koranen ble åpenbart...»(2:185)

«Vi har sendt den ned i skjebnenatten.»(97:1)  

Denne natten er i en av de siste ti dagene av Ramadan. Noen lærde sier at det er den 27. Ramadan.

Zurr ibn Hubaysh rapporterte:«Jeg hørte Ubayy ibn Kab si, og det ble fortalt til ham, at Abd-
Allah ibn Masood  sa:‘Den som følger Sunnah(Profetens  uttalelser/handlinger)  vil  oppleve 
Laylat al-Qadr!’ Ubayy (Må Allah være fornøyd med ham) sa:‘Må Allah ha barmhjertighet 
med ham, han ønsket ikke at folk tok dette for gitt og kun holdt seg våkne i bønn denne ene 
natten. Ved Den Ene hvor der ikke er noen annen gud, det var i Ramadan han sverget uten 
tvil og ved Allah, jeg vet hvilken natt det er. Det er den natten hvor Allahs Budbringer (saws) 
befalte oss å be(qiyaam). Det er den natten hvor morgenen er den syv-og-tyvende og dens tegn 
er at solen stiger opp denne morgenen hvit og uten stråler.’»(Muslim) 

Hvorfor kalles den Laylat Al-Qadr? Ibn Abbas og Qatadah og andre har sagt: «Fordi alle forhold 
fastsettes i løpet av den.» Andre sa at det er denne natten engler av høy status kommer ned. En 
annen oppfatning er at tilbedelse og adlydelseshandlinger utført i løpet av den, er av stor verdi og 
gir store belønninger. 

Denne natten har mange fordeler: 

Allah dedikerer et helt kapittel i Koranen for å fortelle om dette.

Koranen ble sendt ned i denne natten. Ibn Abbas og andre har sagt: «Allah sendte hele Koranen ned 
på en gang fra Den Bevarte Minnetavle (Al-Lawh Al-Mahfuz) til Maktens Hus (Baytul-`Izzah), som 
er i denne verdens himmel. Så kom den ned i deler til Allahs Budbringer, basert på hendelser som 
skjedde over en periode på tjuetre år.» 

Allah har forsterket dens status ved Sine ord: «Skjebnenatten er mer verdt enn tusen måneder!» 
(97:2) 

Tilbedelse utført i den er bedre enn tilbedelse i 1000 måneder (mer enn 83 år).

Engler stiger ned i løpet av denne natten med goder, velsignelser og barmhjertighet. 

Det er en natt med fred, fordi den som tilber denne natten er reddet fra straff og Helvetesilden. 

Den som ber og tilber i løpet av denne natten på søken etter sine belønninger, vil Allah tilgi ens 
tidligere synder.         



Abu Huraira rapporterte at Profeten sa: «De som ber i løpet av Skjebnenatten med tro og håp 
om dens belønninger, vil bli tilgitt alle sine tidligere synder.» (Al-Bukhari og Muslim). 
Derfor pleide Profeten Mohammed (saws) å be og tilbe i løpet av de siste ti dagene i Ramadan mer 
enn de andre dagene.

 Aisha rapporterte: «Ved starten på de siste ti dagene av Ramadan, brukte Profeten å 
stramme beltet om livet (dvs. jobbe hardt) og pleide å be hele natten og brukte å holde sin 
familie våken for bønnene.» (Al-Bukhari). 

Tegn på Laylat Al-Qadr: 

Det er en klar natt med sterkt lys.

Det er en rolig natt og den fyller troendes hjerter med stor glede og fred. 

Det er en behagelig natt, hverken varm eller kald.

Kanskje Allah velsigner noen mennesker og gir dem muligheten til å se den mens de sover (ro'yah). 

Muslimer finner mer tilfredsstillelse og glede i sin tilbedelse denne natten, sammenlignet med de 
andre nettene.

Påfølgende dag vil solen går opp rød og svak uten synlige stråler.

Kjære  muslimer 
Vi må benytte sjansen de siste ti dagene av Ramadan. Vi må utføre tilbedelseshandlinger, gode 
gjerninger, og bønner i håp om at vi vil møte denne store natt og få dens flotte belønninger. Det 
anbefales også å bruke nettene til ydmyke bønner til Allah og be om Hans tilgivelse og nåde. 
Følgende ydmyke bønn anbefales: «O Allah! Sannelig, Du er Den som tilgir ofte, Du elsker å tilgi, 
så tilgi meg.'                                                     

Dette skyldes hva Imam Ahmad lærte fra Aisha, da hun sa: «O'Allahs Budbringer! Hvis jeg 
finner Laylat Al-Qadr hva skal jeg si?» Han svarte: «Si:‘O Allah! Sannelig, Du er Den som 
tilgir ofte, Du elsker å tilgi, så tilgi meg.’» (Al- Tirmidhi) 

O Allah, vi ber deg akseptere vår faste, våre bønner og vår tilbedelse i Ramadan. Vi ber Deg om å 
tilgi alle våre synder og gale gjerninger og lar oss være blant de som er reddet fra Helvetesilden. 

Amen 


