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Glória da Coroação do Ramadã

Laylatul Qadr é a coroação do mês sagrado do Ramadã. Está associado ao envio
do Alcorão Majeed, o último Livro de Allah sobre Seu último Profeta Muhammad
(que a paz esteja com ele) , para a orientação da humanidade. O describ Alcorão
Majeed es do Noite.

“Nós realmente revelamos esta (mensagem) na Noite de Poder : E o que irá
explicar para você o que é a Noite do Poder? A Noite do Poder é melhor do que
mil meses. Aí descem os Anjos e o Espírito (Jibraeel) com a permissão de Allah,
em cada missão: Paz! Isso até o amanhecer! ”
A Noite do Poder é a noite da bênção espiritual. Nosso Profeta (que a paz esteja
com ele) disse a respeito do Ramadã:
“Em verdade este mês chegou até você; e aí está uma noite que é melhor do
que mil meses. Todo aquele que é privado dele, está privado de todo o bem; e
ninguém é privado de seu bem, exceto uma pessoa totalmente infeliz ”(Ibn
Majah)
“Todo aquele que se levantar (em oração) na Noite do Poder por fé e esperança
de recompensa, todos os seus pecados passados serão perdoados”(Targhib)

Melhor do que mil meses

meses equivalem a 83 anos e 4 meses. Feliz é a pessoa que passa esta noite em
oração. O homem ou mulher que orar a noite toda durante esta Noite, merecerá
bênçãos e recompensa pelo período como se ele ou ela tivesse orado por oito anos,
três anos e quatro meses consecutivos. Uma vez que a Noite do Poder é melhor do
que mil meses, ninguém pode realmente medir até que ponto ela é melhor.

Exclusividade

O Sagrado Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele) disse:“Laylatul Qadr foi
concedido por Allah Ta'la ao meu Ummah (Pessoas). Não foi dado a ninguém antes
disso ”(Dur Mansoor)

Qual noite é esta?

Embora existam diferentes relatos em diferentes tradições sobre a noite exata, é
quase unânime que a noite abençoada ocorra em uma das últimas dez noites do
Ramadã e mais provavelmente em uma das últimas dez noites ímpares, ou seja, 21,
23, 25 27 ou 29 noite.
A opinião popular é, entretanto, a favor da 27 Noite do Ramadã, mas isso não é absolutamente certo. As tradições indicam que deve ser procurado numa das últimas dez
noites e de preferência nas últimas cinco noites ímpares. Era, portanto, a prática do
Sagrado Profeta (que a paz esteja com ele) e seus companheiros fazer I'tikaaf na
Mesquita para o tempo todo oferecendo serviço Divino durante os últimos dez dias de
Ramadã. Hazrat Aisha (r) relatou que o Apóstolo de Allah Ta'la disse: "Procure a Noite
Abençoada nas (noites) ímpares das últimas dez (noites) de Ramadan " (Bukhari)
O Ramadã é o Resumo de Todos os meses. É o resumo de todas as vidas das pessoas.
Ele ensina o propósito da vida para alcançar Taqwa, que levará ao prazer de Allah Ta'la.
Allah nos deu vida para viver, nos instruiu a jejuar dos pecados do corpo, mente e
alma. No ﬁnal, quando nossa vida se esgota até o ﬁm, a morte é sua recompensa, pois
até a morte é um presente para o crente. Como o sabor da morte é amargo, mas
quando sua doçura atinge o coração, experimentando as saudações dos anjos e
encontrando Alá e Seu Mensageiro (que a paz esteja com ele), a alegria encherá os
corações do verdadeiro crente.
Sua festa começa e nunca termina, pois todas as bênçãos não têm ﬁm nem mesmo na
outra vida. Da mesma forma, aqueles que violam os mandamentos de Allah, o Exaltado e cumprem seu próprio desejo e quebram o jejum cometendo pecados e desejos
de duniyah, eles provarão mundo que é amargo para os justos, mas as pessoas más
acreditam que seja o mais doce dos gosto. Como eles se tornaram enganados , eles
escolheram provar o mundo [desejo temporário] no além, que é para sempre. Essas
pessoas experimentarão a tortura na vida futura por violarem os mandamentos de
Allah, por mergulharem na negligência.

Devemos lembrar a nós mesmos e aos outros dos perigos de deixar de jejuar [e seguir
a ordem], pois aqueles que perdem um jejum no Ramadã precisam resolver e
compensar. O que dizer sobre aqueles que quebram o jejum espiritual cometendo
pecados durante o Ramadã? Eles terão que recuperar seus dias no fogo [Para aqueles
que não se arrependem) ”.

Com isso aprendemos a verdadeira essência do jejum, abstendo-nos não apenas de
comida e bebida, mas dos males do corpo, mente, coração e alma. Este é o verdadeiro
jejum espiritual, conectando-nos à presença de Allah Ta'la, o Exaltado, e nos condicionando a escolher o além ao invés dos desejos temporais deste mundo.
Se você deseja ganhar o melhor deste mundo e do próximo, você pode aprender
como se puriﬁcar dos pecados do corpo, mente e coração entrando em contato com
seu Imam local ou visitando nosso website www.zawiyah.org. Alternativamente,
você pode visitar a página do Facebook do Professor de Tareeqah Muhammdiyah:

www.facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh

Como se deve passar Lailatul Qadr e as noites ímpares?

Nas nações anteriores e nos anos anteriores, os segredos do Ramadã n e da
abençoada noite do poder estavam ocultos. Esta Ummah foi a nação abençoada a
ser privilegiada com o mês do Ramadã. Muitas das nações anteriores viveram por
centenas de anos [embora desejassem estar na nação pela qual todos vocês
vivem].Allah , o exaltado abençoou esta Ummah com bênçãos ao longo do ano. O
Ramadã é um mês mas seu valor é melhor a mil meses. É igual a viver mais de 83
anos [83 anos e 3 meses].
As pessoas pedem vida longa para praticar boas ações. O Ramadã é um mês, mas
sua recompensa é melhor do que 1000 meses. É o rei de todos os meses e seus dias
e noites são mais abençoados do que todos os outros meses.
Muitas das ummahs anteriores viveram centenas de anos, Allah [Azzawajal] também
nos deu uma vida curta , mas suas bênçãos superam as pessoas que viveram longas
vidas.
Portanto, este mês é como se você já estivesse vivendo há mais de 83 anos. Então,
por que as pessoas desperdiçam tais bênçãos, uma boa ação equivale a 70 vezes o
valor das ações. O que sa y sobre a noite do poder, é igual a todos os noites do
Ramadã, para aqueles afortunados aqueles que acham.
Nossas vidas podem ser curtas em número em comparação com as nações
anteriores, mas as bênçãos da noite e do dia ou nossa vida em ibadaah (adoração
) e recompensa .

Lailatul Qadr no Ramadã também está presente na
espiritualidade de todos.

Lailatul Qadr é quando alguém busca encontrar seu poder, não apenas no Ramadã, mas
também dentro de todos vocês.
Lailatul Qadr é quando você encontra o poder de mudar sua vida para a vida de Sunnah
do Profeta .
Deve-se orar por esse poder de mudança não apenas no Ramadã, mas seu efeito
permanece dentro de você após o Ramadã. É para capacitar todos vocês a enriquecer
seus corações.

Súplicas proféticas para esta noite

Hazrat Aisha (r) narrou outro ditado:
“ Eu perguntei: Ó Mensageiro de Allah! Diga-me se eu encontrasse uma Noite
de Poder, o que devo recitar nela? ”O Sagrado Profeta Muhammad (que a paz
esteja com ele) aconselhou-a a recitar
Ó Allah! Você está perdoando, você ama o perdão, então me perdoe. (B ukhari )

Faça este Ramadã diferente e diga:“ InshaAllah, pretendo mudar meu estilo
de vida pecaminoso . Inshallah, vou descobrir e aprender mais sobre minha
fé, al-Islam, vou estudar e praticar o conhecimento essencial de Fiqh e, mais
importante, puriﬁcar meu corpo, mente, coração e alma para que eu possa
morrer enquanto tento alcançar o prazer de meu Senhor, Allah Azwajjal ”.

Orações voluntárias opcionais e Amaal para
a Noite do Poder

Pode-se realizar diferentes formas de adoração durante a noite. Abaixo estão
alguns exemplos de amaal.
1) Dois Rakaats de Salahtul Tawbah com verdadeiro arrependimento,
implorando, lamentando e realmente se submetendo a mudar os caminhos
das trevas para a luz, do mal para a justiça. Suplicando verdadeiramente
do seu passado por todas as falhas em seguir o comando de Allah Ta'la e as
falhas de seguir o estilo de vida de seu Profeta ﬁnal (que a paz esteja com
ele). Também busque perdão pelas deﬁciências de seguir aquele Murshid /
Guia que certamente o apoiou para alcançar a proximidade de Allah Ta'la.
2) Dois Rakaats de Salatul Shukr com gratidão de coração pelas bênçãos que
Allah Ta'la concedeu, as bênçãos do Ramadã, a noite do poder, os Murshid
/ guias que os lembraram de meus caminhos e todas as bênçãos vistas e
invisível. Nunca se pode mostrar gratidão a Allah por tudo que Allah Ta'la nos
concedeu, pois as bênçãos sempre superam qualquer gratidão que alguém
faça.
3) Dois rakaats de Salatul Istikhara, beg Allah t o guiá-lo para o prazer de
Deus Ta'la por esta vida para que você possa encontrar o poder do segredo
do Profeta's (que a paz esteja com ele) passos para o reino de Deus Ta 'la.
Como alguém está sempre precisando de sua orientação, como a escuridão
de si mesmo obscurece o caminho. Sempre implore a Allah para limpar o
caminho de Duniyah para o prazer de Allah [Azzawajal].
4) Dois Rakaats de Sal atul Hajjah, a oração da necessidade, imploram a
Allah Ta'la por sua proximidade, seu prazer e o poder de querer / desejar que
Allah Ta'la esteja dentro de seus corações. Deve-se deixar todos os outros
falsos deuses nos quais você conﬁou no passado, a conﬁança nas pessoas,
na sociedade , no governo e em si mesmo. Agora conﬁe verdadeiramente em
Allah Ta'la e implore para retornar à sua proximidade da forma como se era
no mundo dos espíritos.

Deve-se orar a cada Rakaats com o seguinte conceito:
Um (1) x Surah Fatiha

Deve-se imaginar-se deixando esta vida, caminhando em direção ao reino de Allah.
Imagine que o corpo está sendo gravado com as palavras de Allah [Azzawajal]. Imagine
que seu corpo está se tornando as letras de seu pedido que estão gravadas [Não
apenas no corpo, mas o coração é aquele que mostra suas emoções para este pedido].
Imagine seu corpo como o papel com o qual você escreve seus sentimentos por
todas as deﬁciências e falhas ao seguir as ordens de Allah Ta'la. Imagine as palavras
abençoadas [Tasbi Amaals] começando lentamente a iluminar seu corpo enquanto
seu pedido está sendo respondido com as palavras abençoadas de perdão com os
nomes abençoados de Allah Ta'la.
Imagine a escuridão sendo ejetada e a luz irradiada sendo colocada em seu interior.
Imagine- se caminhando, correndo e voando em direção à proximidade de Allah Ta'la.
Aqueles que desejam Allah receberão sua proximidade e misericórdia.
Deve-se realizar a Mediação no bendito nome de Allah por 10 minutos. Imagine que o
bendito nome de Allah Ta'la está sendo gravado em todo o seu corpo até que se ilumine
dentro do seu coração. Chame Allah [Azzawajal] com seu coração para mantê-lo sempre
em sua lembrança. Deixe este nome abençoado dominar todo o seu corpo [no que você
vê, no que você ouve, todos os órgãos, para o que você vive na vida] para que todo o
seu corpo, mente e coração estejam sempre vivendo na lembrança de Allah Ta'la até
a morte. 7 [Por muito tempo seu coração esteve longe da verdadeira lembrança de
Allah, então agora traga -o a Allah Ta'la para que a luz da lembrança possa ser inserida
dentro].
Deve-se realizar o seguinte Dhikr durante a noite:
1. Allah, Allah por 20 minutos O buscador deve chamar Allah com todo o seu corpo,
coração e mente, permitindo que todos se tornem no nome de Allah Ta'la.
Eu imagino que você está na presença de Allah. Como você vai implorar perdão a Ele?
[Você contará a Ele suas deﬁciências? Quem você realmente é e o que tem feito? Por
onde você vai começar, com palavras ou com lágrimas ou com ambos? Allah está
ciente, mas você está ciente do que tem feito?]
Que palavras interiores você usará para chamá-los?
[Você vai chamar Allah Ta'la com palavras vazias ou vai chamá-los com o seu coração,
como você vai chamá-los? Você vai culpar os outros ou vai admitir e se culpar por toda
a sua deﬁciência ?]
Submeta-se completamente com arrependimento, na vergonha de não seguir o
comando de Allah Ta'la. Imagine que você está caminhando e rastejando em direção
ao prazer de Allah Ta'la.
Imaginem a luz do nome de Allah Ta'la entrando em sua memória / coração / alma
dominati ng em palavras de lembrança. O que você fará para ser perdoado, até onde
você irá para agradá- Lo?
Allah só quer uma coisa de todos vocês, é o seu coração. Portanto, dê a eles seus
corações e você terá tudo em ambos os mundos.

2. ' Allahumma innaka aﬀuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ' - por 20 minutos
Deve-se chamar Allah com as palavras do coração e da alma. É a chave para
enviar este pedido no prazer de Allah
Imaginem que você está prostrado na abençoada presença de Allah Ta'la,
implorando por todas as deﬁciências de suas ações e atos. Implore a Allah
Todo-Poderoso com as lágrimas do corpo e do coração com os gritos da alma
no reino de retornar na presença de Allah Ta'la [Não há para onde voltar, mas
apenas na presença de Allah Ta'la].
Allah Ta'la nunca nos esqueceu nem nos abandonou, mas sempre nos ama e
deseja nos perdoar. Mas somos nós que nos afastamos e nunca olhamos para
trás.
Agora é hora de olhar para trás e enfrentar suas deﬁciências e retornar ao
Todo-Poderoso Allah com pesar, com vergonha, com aceitação, com esforço e
poder para se transformar no meio do prazer de Allah Tala.
Aqueles que realmente retornam e imploram serão perdoados com a chance de
mudar suas ações em uma pessoa da lousa limpa.
Deve-se também enviar Salaam e Durood aos companheiros do Profeta
(que a paz esteja com ele) no melhor de maneiras nesta noite especial.
Deve-se reﬂetir sobre si mesmo por meio de comunicação silenciosa do coração
(Munajaat) por 10 minutos Deve-se apresentar seus defeitos na presença de
Allah Ta'la e implorar por solução e cura para resolver o relacionamento com
seu Senhor. Certamente é dando total submissão e preferência sobre todas as
coisas. Converse com Allah [Azzawajal] sobre os problemas, apresentando
desejos particulares de pecado dentro de seu coração e a luta que você está
enfrentando para alcançar Allah. Certamente, Allah Ta'la lhe mostrará as
soluções e a cura. Aqueles que reﬂetem verão a cura no caminho de método
Muhammadiyah e na Sunnah .

Noite do Poder (Lailatul Qadr) está dentro
de todos nós

Lembre-se de que a noite do poder é quando você permite que as bênçãos entrem em

seu coração para que o poder da mudança venha dentro de você para verdadeiramente
seguir Allah Ta'la e seu Mensageiro (que a paz esteja com ele). Deixe a noite do Poder

estar em todos vocês para que possam trazer a mudança e começar sua jornada para puriﬁcar-se para que todos os seus corações girem nas palavras de Allah, da semente à ﬂor,

da rocha à montanha, do amargo ao doce até o seu alma inteira se torna a personiﬁcação
do Profeta e Mensageiro ﬁnal .Algumas pessoas procuram a noite de Qadr, mas nunca a

encontram. Mas são as pessoas que falham em permitir a entrada da abençoada noite de
poder em seus corações e vidas.

Eles procuram nos lugares errados. Como Lailatul Qadr está em cada coração, mas eles
não conseguem ver isso. É o coração da mudança que traz essa bênção para sua vida.

Todos vocês têm o potencial de alcançar o prazer de Allah Ta'la, pois foram feitos para
Allah [Azzawajal]. Portanto, encontre o poder de se transformar no justo e quando

encontrar aquele coração [que está se submetendo de boa vontade a Allah Ta'la], você
encontrará a noite, encontrará Lailatul Qadr. É o poder de mudar seus corações para
seguir o coração profético . Aqueles que o procuram encontrarão a noite do poder.

Que todos vocês encontrem esse poder para retornar como verdadeiros servos e entrar
no Reino de Allah [Azzawajal]. Que todos vocês sejam um servo de Allah Ta'la e sempre
vivam no caminho de Siraat ul Mustaqeem. Que você realmente aprecie esta bênção,

seguindo nossa orientação. Que você esteja sempre na presença de Al lah [Azzawajal].

