Tafsir Surah ul-Qadr
Bismillahir Rahmanir Raheem

Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir:
- Som blev åbenbaret i Makkah:
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(Vi har sandelig nedsendt den på al-Qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-Qadr Natten
er?) (Al-Qadr Natten er bedre end tusind måneder.) (I den kommer englene og Ånden ned med deres
Herres tilladelse i enhver sag.) (Der er fred, indtil daggryet kommer.)
Dyderne ved al-Qadr Natten
Allah  informerer os, at Han  nedsendte Qur’anen på al-Qadr Natten, og det er en velsignet nat,
hvorom Allah  siger:

! 1 " A8 !      
(Vi nedsendte den visselig på en velsignet nat.) [MOQ. 44:3]
Dette er al-Qadr Natten, og den finder sted i løbet af Ramadhan måneden.
Ligesom Allah  siger i Surah al-Baqarah:

4 F"    -   BCD 4 E  " # $ 
(Ramadhan måneden, som Qur’anen blev åbenbaret i.) [MOQ. 2:185]
Ibn ’Abbas  og andre har sagt, at: ”Allah sendte Qur’anen ned på én gang, fra den Bevarede Tavle (alLawh al-Mahfooz) til Styrkens Hus (Baytul-’Izzah), som ligger øverst i denne verdens himmel. Derefter
kom den ned i dele til Allahs Sendebud, på basis af de hændelser, som indtraf i løbet af en periode på
treogtyve år.”
Derefter ophøjede Allah  al-Qadr Nattens status, som Han valgte til åbenbaringen af den Mægtige
Qur’an, idet Han  sagde:
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(Og hvad skal lade dig vide, hvad al-Qadr Natten er? Al-Qadr Natten er bedre end tusind nætter.)
Imam Ahmed berettede i sin Musnad, at Abu Hurayrah  sagde: ”Når Ramadhan måneden kom, så
plejede Allahs Sendebud  at sige:
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(Sandelig, Ramadhan måneden er kommet til jer alle. Det er en velsignet måned,
som Allah har forpligtet jer alle til at faste. I den åbnes dørene til Jannah, og dørene
til Helvedesilden lukkes, og djævlene lænkes fast. I den er der en nat, som er bedre
end tusind måneder. Den der afholdes fra dens godhed, er sandelig blevet afholdt.)
Og An-Nasa´i berettede samme Hadith.
Bortset fra det faktum, at tilbedelse under al-Qadr Natten er lig med tilbedelse, som er udført i en
periode af et tusinde måneder, så bekræftes det i Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim, fra Abu Hurairah
, at Allahs Sendebud  sagde,
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(Den der rejser sig (for at bede) under al-Qadr Natten med Iman og en forventning
om belønning (fra Allah), vil blive tilgivet for sine begåede synder.)
Englenes Nedstigning og Dekretet om Enhver God Ting under al-Qadr Natten
Allah  siger,
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(I den kommer englene og Ånden ned med deres Herres tilladelse i enhver sag.)
Det vil sige, at englene stiger ned i massevis, på grund af al-Qadr Nattens mange velsignelser. Englene
stiger ned med velsignelser og barmhjertighed, ligesom de stiger ned, når Qur’anen reciteres, de
omringer Dhikr (ihukommelsen af Allah) kredse, og de sænker deres vinger med sand respekt for
studenten af viden. Med hensyn til ordet ar-Ruh (Ånden), så siges det her, at det betyder englen Jibreel.
Denne Ayahs ordlyd er en måde, hvorpå man tilføjer den fremtrædende tings navn (i dette tilfælde
Jibreel), adskilt fra den generelle gruppe (i dette tilfælde englene). Angående Allahs  udtalelse,
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(… i enhver sag.)
Mujahid  sagde, ”Fred i enhver sag”. Sa’id bin Mansur sagde, ”Isa bin Yunus fortalte os, at al-A’mash
 berettede til dem, at Mujahid  sagde om Allahs udtalelse,
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(Der er fred.)
”Det er en sikkerhed, hvor Shaytan hverken kan gøre ondt eller skade.” Qatadah  og andre har sagt,
”Sagerne afgøres i den, og tidspunkterne for dødsfald (Ajal) og forsyning (Rizq) deles ud (dvs.
besluttes) i den.” Allah  siger,

2! * > "!   0G 1 H
 " : I # 
(I den klargøres enhver befaling, som indeholder visdom.) [MOQ. 44:4]
Derefter siger Han ,
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(Der er fred, indtil daggryet kommer.)
Sa’id bin Mansur sagde, ”Hushaym berettede til os via Abu Ishaq, som berettede at ash-Sha’bi  sagde
om Allahs  udtalelse,
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(I den kommer englene og Ånden ned med deres Herres tilladelse i enhver sag.) (Der er fred, indtil daggryet
kommer.)
”Englene giver deres fredshilsner (Salam) i løbet af al-Qadr Natten til folk i Moskéerne, indtil Fajr
(daggryet) kommer.”
Både Qatadah  og Ibn Zayd  sagde om Allahs  udtalelse,
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(Der er fred.)
”Dette betyder, at hele natten er god, og der er intet ondt i den, indtil Fajr (daggryet) kommer.”
Specificering af al-Qadr Natten og dens Tegn
Dette bakkes op af det, Imam Ahmed berettede fra ’Ubadah bin as-Samit , at Allahs Sendebud 
sagde,
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(Al-Qadr Natten indtræffer i løbet af de sidste ti (nætter). Den der står for dem (i
Salah) søgende efter deres belønning, så vil Allah visselig tilgive vedkommendes
fortidige og fremtidige synder. Det er en ulige nat: (dvs.) den niende, syvende,
femte, tredje eller den sidste nat (i Ramadhan).)
Allahs Sendebud  sagde også,
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(Al-Qadr Nattens tegn er visselig, at den er ren og lysende, som om der var en klar,
fredfyldt og rolig måne i den. Den er hverken kold eller varm, og intet stjerneskud
er tilladt indtil det bliver morgen. Dens tegn er, at solens opgang den efterfølgende
morgen, sker glidende uden at den har stråler på sig, ligesom månen på en aften
med fuldmåne. Og Shaytan har ikke lov til at komme frem med den (solen) på den
dag.)
Denne beretningskæde er god. I teksten er der nogle særheder, og i dens ordlyd er der ting, som er
forkastelige.
Abu Dawud har en sektion i sin Sunan, som han gav overskriften, ”Kapitel: En opklaring af, at al-Qadr
Natten indtræffer i løbet af hver eneste Ramadhan.” Efterfølgende fortæller han, at ’Abdullah bin
’Umar  sagde, ”Allahs Sendebud  blev spurgt om al-Qadr Natten, mens jeg lyttede, og han sagde,

«/0+ g;1" M M@»
(Den indtræffer i løbet af hver eneste Ramadhan.)
Mændene i denne beretningskæde er alle sammen troværdige, men Abu Dawud sagde, at både Shu’bah
og Sufyan berettede den fra Ishaq, og de betragtede den som en udtalelse fra ledsageren (Ibn ’Umar ,
og altså ikke som en udtalelse fra Profeten ).
Det er blevet berettet, at Abu Sa’id al-Khudri  sagde, ”Allahs Sendebud  udførte I’tikaf i de første ti
nætter af Ramadhan, og vi udførte den sammen med ham. Så kom Jibreel til ham og sagde, ’Det du
søger, ligger forude.’ Så Profeten  udførte I’tikaf i de midterste ti dage af Ramadhan, og vi udførte den
også sammen med ham. Så kom Jibreel til ham og sagde, ’Det du søger, ligger foran dig.’ Så Profeten 
rejste sig, og leverede en tale om morgenen, den tyvende dag af Ramadhan, og sagde,
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(Den der udførte I’tikaf sammen med mig, skal komme tilbage (og lave den igen),
for jeg så al-Qadr Natten, og jeg blev tvunget til at glemme den, men den er visselig
i de sidste ti (nætter). Den indtræffer på en ulige nat, og jeg så mig selv, som om jeg
lavede Sujud i mudder og vand.)
Moskéens tag var lavet af tørrede palmetræsblade, og vi så ikke noget (dvs. skyer) på himlen. Men så
kom der nogle vinddrevne skyer, hvorefter det regnede. Så Profeten  ledte os i bønnen, indtil vi så
spor af mudder og vand på Allahs Sendebuds  pande, hvilket bekræftede hans drøm.”
I en anden beretning tilføjes det, at dette skete om morgenen efter den enogtyvende nat. Både alBukhari og Muslim nedskrev den i deres samlinger. Ash-Shafi’i sagde, ”Denne Hadith er den mest
autentiske af det, der er blevet berettet.”
Det er også blevet sagt, at den indtræffer på den treogtyvende nat, grundet en Hadith, berettet af
’Abdullah bin Unays  i Sahih Muslim. Det er også blevet sagt, at det er den femogtyvende nat,
grundet det, al-Bukhari nedskrev fra Ibn ’Abbas , at Allahs Sendebud  sagde,
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(Søg efter den i de sidste ti (nætter) af Ramadhan. I den niende forbliver den, i den
syvende forbliver den, i den femtende forbliver den.)
Mange har forklaret, at denne Hadith refererer til de ulige nætter, og dette er den mest åbenbare og
populære forklaring.
Det er også blevet berettet, at den finder sted den syvogtyvende nat, på grund af det Muslim nedskrev i
sin Sahih fra Ubay bin Ka’b, at Allahs Sendebud  nævnte, at det er på den syvogtyvende nat. Imam
Ahmed rapporterede fra Zirr, at han spurgte Ubay bin Ka’b , ”Åh Abul-Mundhir! Din bror Ibn
Mas’ud siger, at den der står for bønnen (om natten) hele året, vil fange al-Qadr Natten.” Han (Ubay)
sagde, ”Må Allah tilgive ham. Han ved godt, at det er i løbet af Ramadhan, og at det er den
syvogtyvende nat.” Derefter sværgede han ved Allah. Så spurgte Zirr, ”Hvordan ved du det?” Ubay
svarede, ”På grund af et tegn eller en indikation, som han (Profeten) informerede os om. Den står op
næste dag uden at have stråler på sig - dvs. solen.” Imam Ahmed bin Hanbal berettede fra ’Ubadah bin
as-Samit , at han spurgte Allahs Sendebud om al-Qadr Natten, og han svarede,
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(Søg den i Ramadhan i de sidste ti (nætter). For den sker sandelig i de ulige nætter;
den enogtyvende, treogtyvende, femogtyvende, syvogtyvende, niogtyvende eller den
sidste nat.)
Imam Ahmed nedskrev også fra Abu Hurayrah , at Allahs Sendebud sagde om al-Qadr Natten,
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(Den sker natten til den syvogtyvende eller niogtyvende. Og englene, som er på
jorden denne nat, er flere end antallet af småsten (eller sandkorn).)
Ahmed var alene i at nedskrive denne Hadith, og der er intet galt med dens beretningskæde. AtTirmidhi nedskrev fra Abu Qilabah, at han sagde, ”Al-Qadr Natten bevæger sig (dvs. fra år til år)
igennem de sidste ti nætter.” Det er også blevet berettet fra ash-Shafi’i, og al-Qadi rapporterede det fra
ham, og dette er mest sandsynligt. Og Allah ved bedst.
Du’a på al-Qadr Natten
Det er opfordret, at man laver Du’a ofte til enhver tid, især i løbet af Ramadhan, i de sidste ti nætter, og
endnu mere i de ulige nætter. Det er opfordret, at man siger følgende Du’a ofte: ”Åh Allah! Du er den
der tilgiver ofte, Du elsker at tilgive, så tilgiv mig.” Dette skyldes hvad Imam Ahmed nedskrev fra
’Aishah, som sagde, ”Åh Allahs Sendebud! Hvis jeg finder al-Qadr Natten, hvad skal jeg så sige?” Han
svarede,
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(Sig: ”Åh Allah, Du er den der tilgiver ofte, Du elsker at tilgive, så tilgiv mig.”)
At-Tirmidhi, an-Nasa´i og Ibn Majah har alle sammen nedskrevet denne Hadith. At-Tirmidhi sagde,
”Denne Hadith er Hasan og Sahih.” Al-Hakim nedskrev den i sin al-Mustadrak (med en anden

beretningskæde), og han sagde, at den er autentisk ifølge de tos (al-Bukhari og Muslim) kriterier. AnNasa´i nedskrev den også.
Dette er afslutningen på fortolkningen af Surah al-Qadr, og enhver taknemmelighed og
lovprisning tilkommer Allah .

