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Bedre end tusind måneder 
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Kraftens Nat (Laila tul-Qadr) er i os alle 

Hvordan skal man tilbringe Laila tul Qadr 
og Ulige Nætter. 

Danish



Laila tul Qadr er kronen på værket i den hellige måned Ramadan. Det er forbun-
det med udsendelsen af Koranen Majeed, den sidste Allahs Bog på hans sidste 
profet Muhammad وسلم عليه  الله   til vejledning af menneskeheden. Koranen ص� 
Majeed beskriver Natten

"Vi har sandelig åbenbaret dette (budskab) i Kraftens Nat: Og hvad vil forklare 
dig, hvad Kraftens Nat er? Kraftens Nat er bedre end tusind måneder. Deri 
kommer Englene og Ånden (Jibraeel) ned ved Allahs tilladelse, på hvert 
ærinde: Fred! Dette indtil Morgens opstandelse!"
Kraftens Nat er natten af åndelig lyksalighed. Vores profet Muhammed ص� الله عليه 
:er rapporteret at have sagt om Ramadan وسلم
"Sandelig denne måned er kommet til dig; og deri er en nat, som er bedre end 
tusind måneder. Den, der er berøvet den, berøves alt godt. og ingen er berøvet 
sit gode, undtagen en helt uheldig person" (Ibn Majah) 

"Den, der rejser sig (i bøn) ved Kraftens Nat af tro og håber på belønning, vil alle 
hans tidligere synder blive tilgivet" (Targhib)

Tusind måneder svarer til 83 år og 4 måneder. Heldig er den person, der 
tilbringer denne nat i bøn. Den mand eller kvinde, der beder for hele natten i 
løbet af denne nat, vil fortjene velsignelser og belønninger for den periode, 
som om han eller hun havde bedt i 83 år og fire måneder i træk. Da Kraftens Nat 
er bedre end tusind måneder, kan ingen rent faktisk måle omfanget af, hvor 
meget bedre det er. 

Den hellige profet Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sagde: "Laylatul Qadr er blevet 
skænket af Allah Ta'la til min Ummah (People). Det blev ikke givet til nogen 
mennesker før dette" (Dur Mansoor)

Selv om der er forskellige rapporter i forskellige traditioner om den nøjagtige nat, er 
det næsten enstemmigt, at den velsignede nat forekommer i en af de sidste ti nætter i 
Ramadan og mere sandsynligt i en af de sidste ti ulige nætter, dvs. 21., 23., 25. 27. eller 
29. nat. 
Den folkelige mening er imidlertid til fordel for den 27. nat i Ramadan, men det er 
ikke helt sikkert. Traditionerne viser, at det skal søges i en af de sidste ti nætter og 
helst i de sidste fem ulige nætter. Det var derfor den hellige profets Muhammed ص� 
وسلم عليه   praksis og hans kammerater at gøre jeg tikaaf i moskeen for hele tiden at الله 
tilbyde guddommelig tjeneste i løbet af de sidste ti dage af Ramdan. Hazrat Aisha (R) 
rapporterede, at Allah Ta'la's apostel sagde: "Søg efter den velsignede nat i de ulige 
(nætter) fra de sidste ti (nætter) af Ramadan" (Bukhari)
Ramadan er resuméet af alle måneder. Det er sammendraget af alle menneskers liv. Det 
lærer dig formålet med livet at opnå Taqwa, som skal føre til Allah Ta'la's fornøjelse.
Allah har givet os liv at leve, har instrueret os til at faste fra synder i krop, sind og sjæl. 
I slutningen, når vores liv er drænet til en slutning, død er dens belønning, da selv 
døden er en gave til den troende. Da smagen af døden er bitter, men når dens sødme 
når hjertet ved at opleve englenes hilsener og møde Allah og hans Sendebud هللا ىلص 
 .vil glæden fylde den sande troendes hjerter , ملسو هيلع
Dens fest begynder og slutter aldrig, da alle velsignelser ikke har nogen ende selv i det 
hinsides. På samme måde skal de, der krænker Allahs befalinger, de ophøjede og 
opfylde deres eget ønske og bryde fasten ved at begå duniyahs synd og ønsker, smage 
duniyah, som er bitter over for de retfærdige, men de onde mennesker mener, at det er 
den sødeste smag. Hvor bedraget de er blevet, valgte de at smage duniyah [Midlerti-
digt ønske] over herefter, som er for evigt. Disse mennesker vil smage tortur i det 
hinsides for at overtræde Allahs befalinger, for at fordybe sig i adelsløshed. 

Kronen på værket af Ramadan

Bedre End Tusind Måneder 

Eksklusivitet

Hvilken nat er det?



Vi bør minde os selv og andre om farerne ved ikke at faste [og følge kommandoen], 
som dem, der går glip af en faste i Ramadan, er nødt til at løse og gøre det op. Hvad 
skal man sige om dem, der bryder den åndelige faste ved at begå synder under Rama-
danen? De skal indhente deres dage i ilden [for dem, der undlader at omvende sig)". 

Af dette lærer vi den sande essens af faste, der ikke kun afholder sig fra mad og drikke, 
men afholder os fra onderne i krop, sind, hjerte og sjæl. Dette er den sande åndelige 
faste, der forbinder os til tilstedeværelsen af Allah Ta'la den ophøjede og konditioner-
ing os til at vælge det hinsides over den tidsmæssige ønsker i denne verden.

Hvis du ønsker at tjene det bedste fra denne verden, og den næste kan du lære at 
rense dig selv fra synder i kroppen, sind og hjerte ved at kontakte din lokale Imam eller 

besøge vores hjemmeside www.zawiyah.org. Alternativt kan du besøge Læreren i 
Tareeqah Muhammdiyahs Facebook-side:

www.facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh

I de tidligere nationer og tidligere år var Ramadanens hemmeligheder og den 
velsignede Kraftens Nat skjult. Denne Ummah var den velsignede nation til at være 
privilegeret med Ramadan-måneden. Mange af de tidligere nationer levede i 
hundreder af år [Selv om de ønskede at være i den nation, som I alle lever igennem]. 
Allah den Ophøjede, har velsignet denne Ummah med velsignelser hele året. Rama-
dan er en måned, men dens værdi er bedre end tusind måneder. Det svarer til at leve 
mere end 83 år [83 år og 3 måneder]. 
Folk beder om lang levetid til at gøre gode gerninger. Ramadan er en måned endnu 
sin belønning er bedre end 1000 måneder. Det er kongen af alle måneder og dens 
dage og nætter er mere velsignet end alle de andre måneder. 
Mange af de tidligere ummahs har levet hundreder af år, Allah [Azzawajal] har også 
givet os kort liv, men dens velsignelser opvejer de mennesker, der har levet et langt 
liv.t
Så denne måned er som om du har levet i mere end 83 år af livet. Så hvorfor gør folk 
spilde af sådanne velsignelser, en god gerning er lig med 70 gange værd af 
gerninger. Hvad skal man sige om Kraftens Nat, er lig med alle nætter i Ramadanen, 
for de heldige, der finder det. 
Vores liv er måske kort i antal i forhold til tidligere nationer, men velsignelser nat og 
dag opvejer vores liv i ibadaah (tilbedelse) og belønning.

Lailatul Qadr er, når man søger at finde sin magt, det er ikke kun i Ramadan, men det er 
også i jer alle. Lailatul Qadr er, når du finder magt til at ændre dit liv til livet i Sunnah af 
profeten.
Man bør bede for denne forandringskraft ikke kun i Ramadanen, men dens virkning 
forbliver i dig efter Ramadan. Det er for at gøre jer alle i stand til at berige jeres hjerter.

Hazrat Aisha (r) har fortalt:
“"Jeg spurgte: O Allahs Sendebud! Fortæl mig, hvis jeg skulle finde en Kraftens 
Nat, hvad skal jeg recitere deri?" Den hellige profet Muhammad وسلم عليه  الله   ص� 
rådede hende til at recitere: 

O Allah! Du er tilgivende, du elsker tilgivelse, så tilgiv mig. (Bukhari)

Gør denne Ramadan anderledes og sig: "Insha'Allah, jeg agter at ændre fra 
min syndige livsstil. Inshallah, Jeg vil opdage og lære mere om min tro, 
al-islam, vil jeg studere og praktisere den væsentlige viden om Fiqah og 

vigtigst rense min krop, sind, hjerte og sjæl, så jeg kan dø, mens de forsøger 
at opnå glæden ved min Herre, Allah Azwajjal ".

Hvordan skal man tilbringe Lailatul Qadr og de Ulige Nætter?

Lailatul Qadr i Ramadan er også til stede i alles spiritualitet. 

Profetiske Bønner for denne nat 



Man kan udføre forskellige former for tilbedelse hele natten. Nedenfor 
er nogle eksempler på amaal.

1) To Rakaats af Salahtul Tawbah med ægte omvendelse, tiggeri, 
beklagelse og virkelig underkaste sig at ændre ens veje fra mørke til lys, 
fra ondskab til retfærdighed. Virkelig bønfalde fra din fortid for alle de 
mangler i at følge Allah Ta'la's kommando og manglerne ved at følge 
livsstil hans sidste profet Muhammed ص� الله عليه وسلم. Søg også tilgivelse i 
manglerne ved at følge dem Murshid / Guide, der har helt sikkert støttet 
dig i at nå Allah Ta'la's nærhed.
2) To Rakaats af Salatul Shukr med taknemmelighed i hjertet for de vel-
signelser, som Allah Ta'la har skænket velsignelser Ramadan, Kraftens 
Nat, Murshid / guider, der har mindet dig om mine måder og alle de 
velsignelser set og uset. Man kan aldrig vise taknemmelighed over for 
Allah for alt, hvad Allah Ta'la har skænket os som velsignelser skal altid 
opveje enhver taknemmelighed man gør. 
3)Two Rakaats af Salatul Istikhara, tigge Allah til at guide dig til 
fornøjelsen af Allah Ta'la gennem dette liv, så du kan finde kraften i 
hemmeligheden bag profeten Muhammed ص� الله عليه وسلم fodspor til Riget 
af Allah Ta'la. Som man altid har brug for deres vejledning, som mørket 
af sig selv tilslører stien. Altid bøn Allah til at rydde vejen for Duniyah til 
glæde for Allah [Azzawajal].)
4) To Rakaats af Salatul Hajjah, bøn behov, tigge Allah Ta'la for hans 
nærhed, hans glæde, og magt ønsker / ønske om Allah Ta'la at være 
inde i jeres hjerter. Man bør forlade alle andre falske guder, som du 
har påberåbt dig i fortiden, afhængigheden af mennesker, samfund, 
regering og sig selv. Nu, virkelig stole på Allah Ta'la og tigge om at vende 
tilbage til sin nærhed den måde, man var i verden af ånder.

Valgfri Frivillige Bønner & Amaal for Kraftens Nat

Man, bør bede hver Rakaats med følgende koncept:
One (1) x Surah Fatiha



En burde forestille sig at forlade dette liv, gå mod Allahs rige. Forestil dig krop-
pen bliver indgraveret med ordene fra Allah [Azzawajal]. Forestil dig din krop er 
ved at blive bogstaverne i din anmodning, som er indgraveret [Ikke bare i ens 
krop, men hjertet er den, der viser dine følelser for denne anmodning]. 
Forestil dig din krop som det papir, som du skriver dine følelser for alle de man-
gler og manglerne i at følge Allah Ta'la's kommando. Forestil dig de velsignede 
ord [Tasbi Amaals] langsomt begynder at belyse din krop, som din anmodning 
bliver besvaret med velsignede ord tilgivelse med Allah Ta'la's velsignede 
navne. 
Forestil dig mørket bliver skubbet ud og udstrålede lys bliver sted indeni. 
Forestil dig at gå, løbe og flyve mod Allah Ta'la's nærhed. De, der ønsker Allah, 
skal modtage hans nærhed og barmhjertighed.
Man bør udføre mægling i den velsignede navn Allah الله i 10 minutter, Forestil 
dig det velsignede navn Allah Ta’la bliver indgraveret på hele din krop, indtil 
det bliver belyst inde i dit hjerte. Ring til Allah [Azzawajal] med dit hjerte for at 
holde dig altid i deres erindring. Lad dette velsignede navn dominere hele din 
krop [på det, du ser, hvad du hører, alle organer, for hvad du lever for i livet], 
så hele din krop sind og hjerte altid lever i Allah Ta'la's erindring indtil døden.  
[Dit hjerte har alt for længe har været væk fra den sande erindring om Allah, så 
bring det nu til Allah Ta'la, så lyset af erindring kan indsættes indeni].
Man skal udføre følgende Dhikr i løbet af natten: 
1.‘‘Allah, Allah’ الله ,الله, i 20 minutter Søgeren skal kalde Allah med hele sin krop, 
hjerte og sind, så alle kan blive i Allah Ta'la's navn.
Forestil dig, at du er i Allahs nærvær. Hvordan vil du bede om tilgivelse fra 
ham? [Vil du fortælle ham dine mangler? Hvem du virkelig er, og hvad du har 
gjort? Hvor vil du starte, med ord eller med tårer eller med begge dele? Allah er 
alle klar over, men er du klar over, hvad du har gjort?]
Hvilke indre ord vil du bruge til at kalde dem?
 [Vil du kalde Allah Ta'la med tomme ord, eller vil du kalde dem med dit hjerte, 
hvordan vil du kalde dem? Vil du bebrejde andre, eller vil du indrømme og 
bebrejde dig selv for hele din mangel?] 
Helt underkaste sig med omvendelse, i skammelighed ikke at følge Allah 
Ta'la's kommando. Forestil dig, at du går og derefter kravler mod Allah Ta'la's 
fornøjelse. Forestil dig lyset fra Allah Ta'la navn ind i dit hukommelse / hjerte / 
sjæl dominerer i ord erindring. Hvad vil du gøre for at blive tilgivet, hvor langt 
vil du gå for at behage ham?
Allah vil bare have én ting fra jer alle, det er jeres hjerter. Så giv Ham jeres 
hjerter, og I skal have det hele i begge verdener. 



2. ‘Allahumma innaka affuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni’ ‒ for 20 minutter

Man bør kalde Allah med ordene fra hjertet og sjælen. Det er nøglen til at sende 
denne anmodning til glæde for Allah 
Forestil dig, at du er i prostration i Allah Ta'la's velsignede nærvær og tigger om 
alle manglerne ved ens handlinger og gerninger. Tigge Allah جل ج�له med tårer af 
krop og hjerte med skrig af ens sjæl i realm for at vende tilbage i overværelse af 
Allah Ta'la [Der er ingen steder at vende tilbage, men kun i overværelse af Allah 
Ta'la].
Allah Ta'la har aldrig glemt os, og han har heller ikke forladt os, men elsker 
os altid og ønsker at tilgive os. Men det er os, der vender sig bort og aldrig ser 
tilbage.
Nu er det tid til at se tilbage og se dine mangler i øjnene og vende tilbage til Allah 
 med beklagelse, med skam, med accept, med indsats og magt til at ændre جل ج�له
sig til midlerne til Allah Ta'la's fornøjelse
De, der virkelig vender tilbage og beder, skal tilgives med chancen for at ændre 
sine gerninger til en person af en ren tavle.
Man bør også sende Salaam og Durood på kammeraterne af profeten 
Muhammeds ص� الله عليه وسلم i de bedste af måder i denne særlige nat.
Man bør reflektere over sig selv ved hjælp af tavs kommunikation fra hjertet 
(Munajaat) i 10 minutter 
Man bør præsentere sine fejl i Allah Ta'la's tilstedeværelse og tigge om løsning 
og helbredelse i løsningen af ens forhold til sin Herre. Det er helt sikkert ved at 
give fuldstændig indsendelse og præference over alle ting. Tal med Allah 
[Azzawajal] af de problemer, der præsenterer særlige ønsker af synd inde i hans 
hjerte og den kamp, som du står over for i at nå Allah. 
For sikkert Allah Ta'la skal vise dig løsninger og helbredelse. De, der overvejer, 
skal se kuren på Tareeqah Muhammadiyahs vej og i Sunnah.

Husk Kraftens Nat er, når du tillader velsignelser at komme ind i dit hjerte, så 
magtens forandring kommer inde i dig til virkelig at følge Allah Ta'la og hans Bud-
bringer ص� الله عليه وسلم. Lad Kraftens Nat være i jer alle, så I kan bringe forandringen 
og starte jeres rejse for at rense jer selv, så alle jeres hjerter drejer sig om Allahs 
ord, fra frø til blomst, fra klippe til bjerg, fra bitter til sød, indtil hele jeres sjæl 
bliver legemliggørelsen af den sidste profet og Budbringer
Nogle mennesker leder efter Qadrs nat, men finder den aldrig. Men det er de 
mennesker, der undlader at lade i den velsignede nat af kraften i deres hjerter og 
liv.De kigger de forkerte steder. Som Lailatul Qadr er i ethvert hjerte, men de kan 
ikke se det. Det er forandringens hjerte, der bringer denne velsignelse ind i dit liv.
Du har alle potentiale til at opnå Allah Ta'la's fornøjelse, som du blev lavet til Allah 
[Azzawajal]. Så find kraften til at ændre sig til de retfærdige, og når du har fundet 
det hjerte [som villigt underkaster sig Allah Ta'la] skal du finde den nat, skal du 
finde Lailatul Qadr. Det er kraften til at ændre jeres hjerte til at følge det profetiske 
hjerte. De, der søger det, skal finde Kraftens Nat.
Må I alle finde denne magt til at vende tilbage som sande tjenere og blive optaget i 
Allahs Rige [Azzawajal]. Må I alle være Allah Ta'la's tjener og altid leve på Siraat ul 
Mustaqeems vej. Må du virkelig sætte pris på denne velsignelse ved at følge vores 
vejledning. Må du altid være i overværelse af Allah [Azzawajal]. 

Kraftens Nat (Lailatul Qadr) er inden i for os alle


