
LAYLAT AL
QADR

MAJAALIS RAMADAAN P.  168-175 DOOR
SHAYKH IBN 'UTHAYMIEN رحمه هللا 

 
VERTALING DOOR IBN KHALIFA

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم    
 

Alle lof zij Allaah en moge de prijzingen van Allaah en Zijn
vredesgroetingen met Zijn profeet Mohammed, zijn familie en

vrienden zijn tot en met de Dag des Oordeels. 
De edele grootgeleerde Shaykh Mohammed ibn Saalih ibn
Uthaymien رحمه هللا  zegt in zijn boek “Majaalis Ramadaan”

(Zittingen in de Ramadaan), bladzijde 168-175:
 

Beste broeders:
Tijdens deze tien gezegende (nachten) vindt Laylat al Qadr (de
nacht van de lotsbestemming) plaats. Een nacht die verheven

is door Allaah boven andere (nachten). Allaah heeft deze
Ummah begunstigd met de vele gunsten en goedheden van
deze nacht en Hij noemde haar goedheden in Zijn duidelijke

boek.  
 

Hij  هلالج لج zei:
َباَرَكٍة إنَّا ُكنَّا ُمنِذرِيَن إنَّا أنَزْلَناُه ِفي لَْيلٍَة مُّ

Voorwaar, Wij hebben het (de Koran) neergezonden in een
gezegende nacht. Voorwaar, Wij zijn Degenen Die

waarschuwen.
 

ِفيَها يُْفرَُق ُكلُّ أْمرٍ َحِكيٍم
Daarin wordt elke wijze zaak bepaald.     
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ِفيَها يُْفرَُق ُكلُّ أْمرٍ َحِكيٍم
Daarin wordt elke wijze zaak bepaald.    

                                                     
ْن ِعنِدنَا إنَّا ُكنَّا ُمْرِسِليَن      أْمرًا مِّ

Een Bevel van Ons. Voorwaar, Wij zijn Degenen Die sturen.  
                   

ِميُع اْلَعِليُم                    ن رَّبَِّك إنَُّه ُهَو السَّ َرْحَمًة مِّ
Een Genade van jouw Heer. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de

Alwetende.    
                       

وِقِنيَن َماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَْيَنُهَما إن ُكنُتم مُّ َربِّ السَّ

De Heer van de hemelen en de aarde en datgene wat zich
daartussen bevindt, indien jullie overtuigd zijn.

 
لِيَن َه إالَّ ُهَو يُْحِيي َويُِميُت َربُّكُْم َوَربُّ آبَائِكُُم اْألوَّ َال إلَٰ

Er is geen god dan Hij. Hij doet leven en sterven. Jullie Heer en
de Heer van jullie vroegere voorvaderen.

(Sura ad-Dukhaan 3-8)
 

Allaah  هلالج لج omschrijft haar als gezegend vanwege haar vele
goedheden, zegeningen en gunsten. Tot haar zegeningen
behoort dat de gezegende Koran hierin is neergedaald. 
Ook behoort tot haar eigenschappen dat elke wijze zaak

tijdens deze nacht wordt bepaald.
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Dat betekent: vanuit al Lawh ul Mahfoedh (de bewaarde tafel)
wordt Allaah’s bevel uiteengezet voor de schrijvers (van de

engelen) wat in dat jaar zal plaatsvinden qua voorzieningen,
levens, het goede, het slechte en dergelijke wijze zaken die tot
de perfecte en volmaakte bevelen van Allaah behoren. Deze

kennen geen enkele fout, tekortkoming, dwaasheid of
onzinnigheid. Dit is de bepaling van de Almachtige, de

Alwetende. De Verhevene zei:
 

إنَّا أنَزْلَناُه ِفي لَْيلَِة اْلَقْدرِ
Voorwaar, Wij hebben het neergezonden in de nacht van de

lotsbestemming.   
       

َوَما أْدَراَك َما لَْيلَُة اْلَقْدرِ  
En wat doet jou weten wat de nacht van lotsbestemming is? 

                   
ْن أْلِف َشْهرٍ              لَْيلَُة اْلَقْدرِ َخْيرٌ مِّ

De nacht van lotsbestemming is beter dan duizend maanden.
                 

ن ُكلِّ أْمرٍ                            تََنزَُّل اْلَمَالئَِكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِإْذِن َربِِّهم مِّ
Daarin dalen de Engelen en de Roeh (Gabriël) met de

Toestemming van hun Heer neer, met elke zaak.
 

َسَالٌم ِهَي َحتَّٰى َمْطلَِع اْلَفْجرِ
Vredig is het, tot aan het verschijnen van de dageraad.             

                            
(Sura al Qadr 1-5)
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Al Qadr: dat betekent nobelheid en verhevenheid, of het
betekent de bepalingen en bevelen (van Allaah). Want de nacht

van al Qadr is een eervolle, geweldige nacht waarin Allaah
bepaalt wat in dat jaar zal gebeuren en wat Hij van Zijn wijze

zaken zal laten gebeuren. ٍْن أْلِف َشْهر لَْيلَُة اْلَقْدرِ َخْيرٌ مِّ
De nacht van lotsbestemming is beter dan duizend maanden.   

             
                           

Dat betekent:
Qua deugden, eer en vele beloningen. En daarom worden alle
voorgaande zonden vergeven van degene die deze nacht heeft

gebeden uit geloof en hopend op de beloning.
 

ن ُكلِّ أْمرٍ  تََنزَُّل اْلَمَالئَِكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِإْذِن َربِِّهم مِّ
Daarin dalen de Engelen en de Roeh (Gabriël) met de

Toestemming van hun Heer neer, met elke zaak.De engelen
zijn dienaren die tot de slaven van Allaah behoren. Zij

aanbidden Hem constant, dag en nacht.
 

َال يَْسَتْكِبرُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوَال يَْسَتْحِسرُوَن 
Zij zijn niet te hoogmoedig om Hem te aanbidden, noch raken

zij (daardoor) vermoeid.
 

يَُسبِّحُوَن اللَّْيَل َوالنََّهاَر َال يَْفُترُوَن
Zij verheerlijken (Hem) in de nacht en overdag, zij stoppen

niet.              
(Al Anbiyaa’ 19-20)
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Het eerste profijt: Allaah heeft de Koran in deze nacht
neergedaald, die een leiding en blijdschap is voor de
mensen in hun wereldse en het Hiernamaals. 
Het tweede profijt: de vraag die wordt gesteld, duidt erop dat
het een grootse, geweldige zaak is. Dat is d.m.v. Zijn
uitspraak: “En wat doet jou weten wat de nacht van
lotsbestemming is?”.
Het derde profijt: het is beter dan 1000 nachten.
Het vierde profijt: de engelen dalen hierin neer en zij dalen
enkel met goedheid, zegeningen en genade. 
Het vijfde profijt: dat het vrede is vanwege de velen die veilig
zullen zijn van de bestraffing en marteling door datgene wat
de dienaar verricht van het gehoorzamen van Allaah. 
Het zesde profijt: Allaah heeft over de deugden van deze
nacht een compleet hoofdstuk laten neerdalen dat
gereciteerd zal worden tot de Dag des Oordeels.

“Vredig is het”
Oftewel: de nacht van al Qadr is vrede voor de gelovigen van

alles wat hun angstig maakt, omdat Allaah zoveel mensen
bevrijdt van het hellevuur en hen behoedt voor haar

bestraffing. 
 

“Tot het verschijnen van de dageraad”
Oftewel: de nacht van al Qadr stopt met het opkomen van de

dageraad omdat de nacht dan ophoudt. 
 

In dit hoofdstuk zijn er veel profijten vermeld over de nacht 
van al Qadr. 
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Tot de profijten van de nacht van al Qadr is datgene wat
vermeld staat in de Sahihayn via de Hadith van Aboe

Hoerayrah رضي هللا عنه dat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei:
 

“Degene die de nacht van al Qadr bidt uit geloof en hopend op de
beloning, zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.”

 
Zijn uitspraak ملسو هيلع هللا ىلص “uit geloof en hopend op de beloning” betekent:
uit geloof in Allaah en de beloningen die Hij heeft klaargemaakt
voor degenen die het nachtgebed verrichten, met hoop op de
beloning en zoekend daarnaar. Dat is zowel voor degene die
hier kennis over heeft als degene die dit niet weet, want de

profeet  ملسو هيلع هللا ىلص heeft kennis niet als voorwaarde gesteld voor het
verkrijgen van deze beloning. 

Laylat al Qadr is tijdens de Ramadaan, want Allaah heeft de
Koran hierin neergedaald en Hij heeft ons verteld dat de Koran

tijdens de maand Ramadaan is neergedaald.  De Verhevene
zei:

 
إنَّا أَنَزْلَناُه ِفي لَْيلَِة اْلَقْدرِ

Voorwaar, Wij hebben het neergezonden in de nacht van de
lotsbestemming.            

 
En Hij zei:

 
َشْهرُ َرَمَضاَن الَِّذي أُنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن

De maand Ramadaan is het waarin de Koran is neergedaald. 
 

 (Sura al Baqara 185)
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Hiermee is vastgesteld dat de nacht van al Qadr in de maand
Ramadaan plaatsvindt. 

Het was al aanwezig bij de volkeren voor ons en ook bij deze
Ummah tot aan de Dag der Opstanding. Imaam Ahmad en

an-Nasaa’ie overleveren via Aboe Dhar رضي هللا عنه dat hij zei:
 

“O boodschapper van Allaah, vertel mij over de nacht van al
Qadr. Is deze tijdens de Ramadaan of tijdens een andere

(maand)?” 
Hij (ملسو هيلع هللا ىلص) zei: “Nee, het is tijdens de Ramadaan.” Hij vroeg: “Is het

met de profeten zolang zij er zijn en wanneer zij sterven, wordt het
opgeheven of blijft het tot de Dag der Opstanding?”

 Hij ملسو هيلع هللا ىلص zei: “Nee, het is er tot de Dag der Opstanding.”
 

Maar haar gunsten en beloningen zijn specifiek voor deze
Ummah, en Allaah weet beter, net zoals deze Ummah alleen

de voordelen van de vrijdag en andere voordelen heeft
gekregen. Alle lof zij Allaah. De nacht van al Qadr vindt plaats
tijdens de laatste tien nachten van de Ramadaan, omdat de

profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei:
 

“Zoek de nacht van al Qadr tijdens de laatste tien van de
Ramadaan.” 

Overgeleverd door al Bukhari en Muslim. 
 

En het is eerder in de oneven nachten dan de even nachten
omdat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei:
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“Zoek de nacht van al Qadr in de oneven nachten van de laatste
tien tijdens de Ramadaan.”

Overgeleverd door al Bukhari. 
 

En het is eerder tijdens de laatste zeven vanwege de Hadith
van ibn Umar رضي هللا عنه dat er mannen van onder de

metgezellen van de profeet ملسو هيلع هللا ىلص  in hun dromen zagen dat de
nacht van al Qadr tijdens de laatste zeven (nachten) waren,

waarop de profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei: “Ik constateer dat jullie dromen
overeenkomen met wat betreft de laatste zeven (nachten), dus

degene die het zoekt laat hem het zoeken tijdens de laatste zeven
(nachten).”  

Overgeleverd door al Bukhari en Muslim. 
 

En Muslim overlevert dat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei:
 

“Zoek het tijdens de laatste tien -oftewel de nacht van al Qadr- en
als iemand van jullie zwak is of niet kan, laat hem dat niet

verslagen worden wat de overgebleven zeven (nachten) betreft.”
 

De meest waarschijnlijke oneven nacht van de laatste zeven is
de 27 ste nacht,vanwege de Hadith van Oebay Ibn Ka’b رضي

:waarin hij zei هللا عنه
 

“Bij Allaah, ik weet welke nacht dé nacht is waarin de profeet van
Allaah ملسو هيلع هللا ىلص ons bevolen heeft om te bidden; het is de 27ste nacht.”

Overgeleverd door Muslim. 
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En de nacht van al Qadr is niet elk jaar specifiek dezelfde
nacht, maar het verplaatst zich. Het is bijvoorbeeld een jaar

de 27ste nacht en in een ander jaar de 25ste nacht in
navolging van de Wil van Allaah en Zijn wijsheid. 

Het bewijs hiervoor is de uitspraak (van de profeet ملسو هيلع هللا ىلص) : 
 

“Zoek het tijdens de negen overgebleven (nachten), tijdens de
zeven overgebleven, tijdens de vijf overgebleven(nachten).”

Overgeleverd door al Bukhari. 
 

In Fath al Baari zei (de schrijver ibn Hadjar):
“De sterkste uitspraak is dat het tijdens de oneven nachten van de

laatste tien nachten zijn en dat het zich verplaatst.”
 

Allaah heeft de kennis hierover verborgen gehouden voor Zijn
dienaren als genadevoor hen, zodat zij tijdens hun zoektocht
hiernaar veel daden verrichten in deze nobele nachten d.m.v.

te bidden, (Hem) te gedenken en te smeken. 
Daardoor komen zij dichter bij Allaah en krijgen zij meer

beloningen. 
Het verborgen houden hiervan is ook een test voor hen,

zodat hierdoor duidelijk wordt wie serieus en ijverig is en wie
laks en lui is in deze zoektocht. 

Want degene die ijverig is voor iets, hij doet serieus zijn best
tijdens zijn zoektocht hiernaar en de moeite voor het

bereiken hiervan is voor hem onbelangrijk. 
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Soms kan de kennis hierover duidelijk worden voor
sommige dienaren doordat zij de tekenen zien, net zoals
dat de profeet ملسو هيلع هللا ىلص zag (in zijn droom) dat de teken hiervan
is dat hij tijdens de ochtend, die daarop volgt, zal knielen
met zijn voorhoofd in water en modder. Tijdens die nacht

regende het waardoor hij tijdens het ochtendgebed
knielde met zijn voorhoofd in water en modder. 

 
Mijn broeders:

Tijdens de nacht van al Qadr wordt de deur geopend,
(tijdens deze nacht) worden de geliefden tot elkaar

gebracht, (tijdens deze nacht) worden de toespraken
gehoord, (tijdens deze nacht) wordt er antwoord gegeven

en wordt er voor de werkers grote beloningen
genoteerd. 

 
De nacht van het lot is beter dan 1000 nachten dus doe
jullie best -moge Allaah jullie genadig zijn- in het zoeken
hiernaar, want dit is de tijd om te zoeken en pas op voor

onachtzaamheid want door onachtzaamheid kan je
omvallen!
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Gedicht van ibn Radjab:
Mijn leven is voorbij gegaan in onachtzaamheid en door te

spelen en met verlies
Verloren zijn de dagen die ik heb uitgegeven van mijn leven 

En ik heb geen excuus voor hetgeen ik heb verloren!
Wat zijn wij toch onachtzaam 

van de verplichtingen tot dank en lof
Heeft Allaah ons speciaal niet een maand gegeven?

En wat voor maand is deze wel niet?
Een maand waarin de Barmhartige 

Zijn meest Edele Boek heeft neergedaald
Kan er een maand op deze maand lijken

terwijl er in deze maand Laylat al Qadr bevindt?
Hoeveel correcte overleveringen zijn hierover wel niet

overgeleverd
waarin staat hoeveel goedheid hierin zit

De betrouwbare hebben aan ons overgeleverd dat het wordt
gezocht in de oneven nachten

Gelukkig is de persoon die het zoekt in deze tien
Hierin dalen de engelen neer met lichten en goedheid 

Hij heeft gezegd dat het vrede is tot aan de opkomst van de
dageraad

Dus probeer het te sparen, het is van de meest duurste zaken die
je kan bewaren!

Hoeveel zijn hierin wel niet bevrijd van het vuur, terwijl zij het niet
eens weten! 
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O Allaah, laat ons van degenen zijn die deze maand hebben
gevast, Laylat al Qadr hebben meegemaakt en de grote

beloningen gewonnen hebben. 
 

O Allaah, laat ons van degenen zijn die zich haasten naar het
verrichten van de goede zaken, degenen die wegrennen van
de verboden zaken, degenen die veilig zijn in de kamers (van

het paradijs) met degenen die U begunstigd heeft en
beschermd heeft tegen de zonden. 

 
O Allaah, bescherm ons tegen de beproevingen die laten

afdwalen, laat ons de verdorvenheden vermijden, datgene
wat daarvan zichtbaar en onzichtbaar is. 

 
O Allaah, schenk ons (succes voor) het bedanken van Uw

gunsten en om U goed te aanbidden. Laat ons tot de mensen
van Uw gehoorzaamheid behoren en tot degenen die U

helpt. 
Geef ons in het wereldse het goede en in het Hiernamaals het

goede en behoed ons tegen de bestraffing van het graf. 
Vergeef ons, onze ouders en alle moslims met Uw genade, O

Meest Genadige der genadigen. En prijs en spreek Uw
vredesgroetingen uit over onze profeet Mohammed, zijn

familie en al zijn vrienden.
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