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Glorie van de Ramadan

Laylatul Qadr is de kroon op de heilige maand Ramadan. Het wordt geassocieerd met
het neerzenden van de Koran Majeed, het laatste Boek van Allah op Zijn laatste Profeet
Mohammed (vrede zij met hem) voor de leiding van de mensheid. De Koran Majeed
beschrijft de Nacht

"Voorwaar, Wij hebben dit (bericht) geopenbaard in de Nacht van Macht: En wat zal je
uitleggen wat de Nacht van Kracht is? De Nacht van Macht is beter dan duizend
maanden. Daarin dalen de engelen en de geest (Jibraeel) neder met Allah's toestemming, op elke boodschap: Vrede! Dit tot de opkomst van de morgen!"
De Nacht van Kracht is de nacht van spirituele gelukzaligheid. Onze Profeet Mohammed
(vrede zij met hem) heeft naar verluidt gezegd over Ramadan:
“Voorwaar, deze maand is naar jullie gekomen; en daarin is een nacht die beter is dan
duizend maanden. Een ieder die ervan wordt beroofd, wordt van al het goede beroofd;
en niemand wordt van zijn goed beroofd, behalve een totaal ongelukkig persoon ”(Ibn
Majah)
"Wie opstaat (in het gebed) in de Nacht van de Macht uit geloof en hopend op beloning,
al zijn vroegere zonden zullen vergeven worden" (Targhib)

Beter dan duizend maanden

Duizend maanden zijn gelijk aan 83 jaar en 4 maanden. Gelukkig is de persoon die deze
nacht in gebed doorbrengt. De man of vrouw, die de hele nacht bidt tijdens deze Nacht,
zal zegeningen en beloningen verdienen voor de periode alsof hij of zij acht, drie jaar en
vier maanden aaneengesloten heeft gebeden. Aangezien de Nacht van Kracht beter is
dan duizend maanden, kan niemand in feite meten hoeveel beter het is.

Exclusiviteit

De Heilige Profeet Muhammad (vrede zij met hem) zei:“Laylatul Qadr is door Allah Ta'la
geschonken aan mijn Ummah (mensen). Het werd eerder niet aan mensen gegeven ”
(Dur Mansoor)

Welke nacht is het?

Hoewel er in verschillende tradities verschillende rapporten zijn met betrekking tot de exacte nacht, is
het bijna unaniem dat de blesse nacht plaatsvindt in een van de laatste tien nachten van de Ramadan

en waarschijnlijker in een van de laatste tien oneven nachten, dwz de 21e, 23e, 25e, 27e of 29e nacht.
De populaire mening is echter in het voordeel van de 27e nacht van de Ramadan, maar dat is niet

helemaal zeker. De tradities geven aan dat het gezocht moet worden in een van de laatste tien nachten
en bij voorkeur in de laatste vijf oneven nachten. Het was daarom de gewoonte van de Heilige Profeet

Muhammad (vrede zij met hem) en zijn metgezellen om I'tikaaf te maken in de moskee voor degenen
die de tijd hadden om Goddelijke dienst te verlenen gedurende de laatste tien dagen van Ramdan.

Hazrat Aisha (ra) rapporteerde dat de Gezant van Allah Ta'ala zei: "Zoek naar de gezegende nacht in de
oneven (nachten) van de laatste tien (nachten) van de Ramadan" (Bukhari)

Ramadan is de samenvatting van alle maanden. Het is de samenvatting van alle levens van mensen.

Het leert je het doel van het leven om Taqwa te bereiken, wat zal leiden tot het genoegen van Allah
Ta'la.

Allah heeft ons leven gegeven om te leven, heeft ons opgedragen om te vasten van de zonden van
lichaam, geest en ziel. Aan het einde, wanneer ons leven tot een einde is gekomen, is de dood de

beloning ervan, aangezien zelfs de dood een geschenk is voor de gelovige. Omdat de smaak van de
dood bitter is, maar wanneer zijn zoetheid het hart bereikt door de begroetingen van de engelen te

ervaren en Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) te ontmoeten, zal vreugde de harten van de
ware gelovige vervullen.

Het feest begint en eindigt nooit, aangezien alle zegeningen zelfs in het hiernamaals geen einde
hebben. Evenzo zullen degenen die de geboden van Allah, de Verhevene overtreden en hun eigen
verlangen vervullen en het vasten verbreken door het begaan van zonde en verlangens van duniyah,

duniyah proeven die bitter is voor de rechtvaardigen, maar de slechte mensen geloven dat het de

zoetste is van smaak. Hoe bedrogen ze ook zijn geworden, ze kozen ervoor om de duniyah (Tijdelijk
verlangen) te proeven in het hiernamaals, dat voor altijd is. Deze mensen zullen marteling proeven in

het hiernamaals voor het overtreden van de geboden van Allah, voor het onderdompelen in achteloosheid.

We moeten onszelf en anderen eraan herinneren dat het gevaarlijk is om niet te
vasten [en het bevel op te volgen], aangezien degenen die een vasten tijdens de Ramadan missen, dit moeten oplossen en inhalen. Wat te zeggen over degenen die het
spirituele vasten verbreken door zonden te begaan tijdens de Ramadan?
Zij zullen
hun dagen in het vuur moeten inhalen (voor degenen die zich niet bekeren).
Hieruit leren we de ware essentie van vasten, waarbij we ons niet alleen onthouden
van eten en drinken, maar ons onthouden van het kwaad van lichaam, geest, hart
en ziel. Dit is het ware spirituele vasten, dat ons verbindt met de aanwezigheid van
Allah Ta'la de Verhevene en ons conditioneert om het hiernamaals te kiezen boven
de tijdelijke verlangens van deze wereld.
Als je het beste van deze wereld en de volgende wilt verdienen, kun je leren hoe je
jezelf kunt zuiveren van de zonden van lichaam, geest en hart door contact op te
nemen met je plaatselijke imam of door onze website www.zawiyah.org te bezoeken.
Je kunt ook de Facebook-pagina van de Leraar van Tareeqah Muhammdiyah bezoeken

www.facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh

Hoe moet men Lailatul Qadr en de oneven nachten besteden?
In de voorgaande naties en afgelopen jaren waren de geheimen van Ramada n en de
gezegende nacht van de macht verborgen. Deze Ummah was de gezegende natie die het
voorrecht had met de maand Ramadan. Veel van de vorige naties leefden honderden
jaren [hoewel ze wilden zijn in het land waar jullie allemaal doorheen leven].
Allah , de verhevene heeft deze Ummah het hele jaar door gezegend met zegeningen.
Ramadan is één maand, maar de waarde is beter dan duizend maanden. Het staat gelijk
aan een leven van meer dan 83 jaar [83 jaar en 3 maanden].
Mensen vragen om een lang leven om goede daden te doen. Ramadan is een maand,
maar de beloning is beter dan 1000 maanden. Het is de koning van alle maanden en zijn
dagen en nachten zijn gezegend dan alle andere maanden.
Veel van de vorige ummahs hebben honderden jaren geleefd, Allah [Azzawajal] heeft ons
ook een kort leven gegeven, maar de zegeningen ervan wegen zwaarder dan de mensen
die een lang leven hebben geleid .
Dus deze maand is alsof je al meer dan 83 jaar leeft. Dus waarom verspillen mensen zulke
zegeningen, één goede daad is gelijk aan 70 keer de waarde van daden. Wat te sa y over
de nacht van de macht, het is gelijk aan alle nachten van de Ramadan, voor degenen die
het geluk van degenen die hem vinden.
Ons leven misschien kort in aantal vergeleken met voorgaande gemeenschappen, maar
de zegeningen van de nacht dag en Ou tweigh ons leven in ibadaah (aanbidding ) en
beloning .

La ilatul Qadr in Ramdan is ook aanwezig in iedereen's
spiritualiteit

Lailatul Qadr is wanneer iemand zijn kracht zoekt, het is niet alleen tijdens de Ramadan,
maar het is ook in jullie allemaal. Lailatul Qadr is wanneer je de kracht vindt om je leven
te veranderen in het leven van Sunnah van de Profeet .
Men moet bidden voor deze kracht van verandering, niet alleen tijdens de Ramadan,
maar het eﬀect ervan blijft in je na de Ramadan. Het is om jullie allemaal in staat te
stellen jullie hart te verrijken.

Profetische smeekbeden voor vanavond

Hazrat Aisha (ra) heeft een ander gezegde overgeleverd :
“ Ik vroeg: O Boodschapper van Allah! Vertel me als ik een Night of Power zou
vinden, wat moet ik daarin reciteren? ”Heilige Profeet Muhammad (vrede zij
met hem) adviseerde haar om te reciteren
O Allah! U bent vergevingsgezind, u houdt van vergeving, dus vergeef mij. (B ukhari )

Maak deze Ramadan anders en zeg:“ InshaAllah, ik ben van plan mijn zondige levensstijl te veranderen. Inshallah zal ik ontdekken en meer leren over
mijn geloof, al-Islam, ik zal de essentiële kennis van Fiqh bestuderen en
beoefenen en vooral mijn lichaam, geest, hart en ziel zuiveren zodat ik kan
sterven terwijl ik probeer het plezier van mijn Heer, Allah Azwajjal ”.

Optionele vrijwillige gebeden en Amaal voor
de Nacht van Kracht

Men kan de hele nacht verschillende vormen van aanbidding uitvoeren . Hieronder staan er enkele

voorbeelden van amaal.

1) Twee Rakaats van Salahtul Tawbah met oprecht berouw, bedelend, spijtig en
oprecht onderworpen aan het veranderen van hun wegen van duisternis naar

licht, van kwaad naar gerechtigheid. Echt smekend vanuit je verleden voor alle

tekortkomingen in het opvolgen van Allah Ta'la's bevel en de tekortkomingen

van het volgen van de levensstijl van zijn laatste Profeet (vrede zij met hem).
Ook op zoek naar vergeving in de tekortkomingen van de volgende degenen
Murshid / gids die heeft zeker suppo u rted in het bereiken van Allah Ta'la's nabijheid.

2) Twee Rakaats van Salatul Shukr met dankbaarheid van het hart voor de zege-

ningen die Allah Ta'la heeft geschonken, de zegeningen van Ramadan, de nacht

van de macht, de Murshid / gidsen die je hebben herinnerd aan mijn wensen en

alle zegeningen die ik heb gezien en ongezien. Men kan nooit dankbaarheid
tonen jegens Allah voor alles wat Allah Ta'la ons heeft geschonken , aangezien
de zegeningen altijd opwegen tegen de dankbaarheid die iemand doet.

3) Twee Rakaats van Salatul Istikhara, smeek Allah om je door dit leven naar het

genoegen van Allah Ta'la te leiden, zodat je de kracht van het geheim van de
voetstappen van de Profeet (vrede zij met hem) naar het koninkrijk van Allah

Ta'la kunt vinden. Zoals iemand altijd hun begeleiding nodig heeft, zoals de
duisternis van zichzelf het pad verduistert. Smeek Allah altijd om de weg van
Duniyah vrij te maken tot het genoegen van Allah Azzawajal.

4) Twee Rakaats van Sal atul Hajjah, het gebed van nood, smeken Allah Ta'la om

zijn nabijheid, zijn genoegen en de kracht van verlangen / verlangen dat Allah

Ta'la in je hart is. Men moet alle andere valse goden waarop u in het verleden
vertrouwt, het vertrouwen in mensen, de samenleving , de regering en uzelf

verlaten . Nu echt rel y op Allah T een ' la en smeken om terug te keren naar zijn
closen ess de manier waarop men was in de wereld van de geesten.

Men zou elke Rakaats moeten bidden met het
volgende concept:
Een (1) x Surah Fatiha

Men moet zich voorstellen dat hij dit leven verlaat, wandelend naar het koninkrijk van
Allah. Stel je voor dat het lichaam wordt gegraveerd met de woorden van Allah [Azzawajal]. Stel je voor dat je lichaam de letters van je verzoek wordt die zijn gegraveerd [niet
alleen in iemands lichaam, maar het hart is degene die je emoties toont voor dit verzoek].
Stel je je lichaam voor als het papier waarmee je je gevoelens schrijft voor alle tekortkomingen en tekortkomingen bij het opvolgen van Allah Ta'la's bevel. Stel je voor dat de
gezegende woorden [Tasbi Amaals] langzaam je lichaam beginnen te verlichten terwijl je
verzoek wordt beantwoord met de gezegende woorden van vergeving met de gezegende
namen van Allah Ta'la.
Stel je voor dat de duisternis wordt uitgeworpen en dat er binnen uitgestraald licht wordt
geplaatst. Stel je voor dat je loopt, rent en naar de nabijheid van Allah Ta'la vliegt . Degenen die Allah willen , zullen zijn nabijheid en genade ontvangen.
Men moet de bemiddeling uitvoeren in de gezegende naam van Allah gedurende 10
minuten. Stel je voor dat de gezegende naam van Allah Ta'la op je hele lichaam wordt
gegraveerd totdat het in je hart wordt verlicht. Roep Allah [Azzawajal] met je hart om je
altijd in hun herinnering te houden. Laat deze gezegende naam je hele lichaam domineren [op wat je ziet, wat je hoort, alle organen, waarvoor je leeft in het leven] zodat je hele
lichaam, geest en hart altijd leeft in de herinnering van Allah Ta'la tot aan de dood. 7 [Je
hart is te lang weg geweest van de ware herinnering van Allah, dus breng het nu naar
Allah Ta'la zodat het licht van de herinnering naar binnen kan worden gebracht].
Men dient 's nachts de volgende Dhikr uit te voeren:
1. Allah, Allah gedurende 20 minuten. De zoeker moet Allah bellen met zijn hele lichaam,
hart en geest, zodat iedereen in de naam van Allah Ta'la kan worden.
Ik magine dat je in de aanwezigheid van Allah bent. Hoe ga je Hem om vergeving
smeken? [Wilt u Hem uw tekortkomingen vertellen? Wie ben je werkelijk en wat heb je
gedaan? Waar begin je, met woorden of met tranen of met beide? Allah is zich er allemaal
van bewust, maar ben jij je bewust van wat je hebt gedaan?]
Welke innerlijke woorden gebruik je om ze te noemen?
[Zul je Allah Ta'la noemen met lege woorden of noem je ze met je hart, hoe noem je ze?
Geef je anderen de schuld of geef je toe en geef je jezelf de schuld voor je hele tekortkoming ?]
Onderwerp u volledig met berouw, in schaamte dat u het bevel van Allah Ta'la niet opvolgt . Stel je voor dat je loopt en dan naar Allah Ta'la's plezier kruipt.
Stel je voor dat het licht van de naam Allah Tala je geheugen / hart / ziel overheerst in
woorden van herinnering. Wat gaat u doen om vergeving te krijgen, hoe ver gaat u om
Hem te behagen?
Allah wil maar één ding van jullie allemaal, het zijn jullie harten. Dus geef ze je hart en je
zult het allemaal in beide werelden hebben.

2. 'Allahumma innaka aﬀuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ' - gedurende 20 minuten
Men moet Allah aanroepen met de woorden van het hart en de ziel. Het is de sleutel van

het verzenden van dit verzoek in het genoegen van Allah. Stel je voor dat je neerknielt in
de gezegende aanwezigheid van Allah Ta'la, smekend om alle tekortkomingen van

iemands daden en daden. Smeek Allah Ta’la met de tranen van het lichaam en het hart
met de kreten van de ziel in het rijk van terugkeer in de aanwezigheid van Allah Ta'la [Er
is nergens om terug te keren, maar alleen in de aanwezigheid van Allah Ta'la].

Allah Ta'la heeft ons nooit vergeten noch heeft Hij ons verlaten, maar houdt altijd van

ons en wenst ons te vergeven. Maar wij zijn het die zich afwenden en nooit achterom
kijken.

Nu is het tijd om terug te kijken en je tekortkomingen onder ogen te zien en terug te

keren naar Allah met spijt, met schaamte, met acceptatie, met inspanning en kracht om
te veranderen in de middelen van Allah Ta'la's genoegen.

Degenen die echt terugkeren en bedelen, zullen de kans krijgen om zijn daden in te
veranderen een perso n van een schone lei.

Men moet ook Salaam en Durood naar de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem)
sturen op de beste manier in deze speciale avond.

Men moet over zichzelf nadenken door middel van stille communicatie vanuit het hart

(Munajaat) gedurende 10 minuten. Men moet zijn gebreken presenteren in de aanwezigheid van Allah Ta'la en smeken om oplossing en genezing bij het oplossen van de relatie
met zijn Heer. Het is zeker door volledige onderwerping en voorkeur te geven boven alle
dingen. Praat met Allah [Azzawajal] over de problemen, presenteer speciﬁeke verlangens van zonde in zijn hart en de strijd waarmee je wordt geconfronteerd om Allah te

bereiken. Voorzeker, Allah Ta'la zal u de oplossingen en genezing tonen. Degenen die

erover nadenken, zullen de genezing zien op het pad van methode Muhammadiyah en in
Sunnah.

De Nacht van Macht (Lailatul Qadr) is in ons allen

Onthoud dat de nacht van kracht is wanneer je de zegeningen toestaat om je hart binnen te

komen, zodat de kracht van verandering in je komt om waarachtig Allah Ta'la en zijn Bood-

schapper (vrede zij met hem) te volgen. Laat de nacht van kracht in jullie allen zijn, zodat je
de verandering kunt brengen en je reis kunt beginnen om jezelf te zuiveren, zodat je hele hart

draait in de woorden van Allah, van zaadje tot bloem, van rots tot berg, van bitter tot zoet tot
aan jou. hele ziel wordt de belichaming van de laatste Profeet en Boodschapper.

Sommige mensen zoeken naar de nacht van Qadr, maar vinden hem nooit. Maar het zijn de

mensen die er niet in slagen de gezegende nacht van kracht in hun hart en leven binnen te
laten.

Ze zoeken op de verkeerde plaatsen. Zoals Lailatul Qadr in elk hart is, maar ze zien het niet.
Het is het hart van verandering dat deze zegen in uw leven brengt.

Jullie hebben allemaal het potentieel om het plezier van Allah Ta'la te bereiken zoals je
gemaakt bent voor Allah [Azzawajal]. Dus vind de kracht om in de rechtvaardigen te veran-

deren en wanneer je dat hart hebt gevonden [dat zich vrijwillig onderwerpt aan Allah Ta'la]
zul je de nacht vinden, zul je Lailatul Qadr vinden. Het is de kracht van het veranderen van uw

hart in het volgen van het profetische hart. Degenen die het zoeken, zullen de nacht van
kracht vinden.

Mogen jullie allemaal deze kracht vinden om terug te keren als ware dienaren en het Koninkrijk van Allah [Azzawajal] binnen te gaan. Mogen jullie allemaal een dienaar van Allah Ta'la

zijn en altijd op het pad van Siraat ul Mustaqeem leven. Moge u deze zegen echt waarderen
door onze leiding op te volgen. Moge je altijd in de aanwezigheid zijn van Allah [Azzawajal].

