RAMADAN PLAN 2022

3.2.1....start
Når ramadhan indtræder, skal du udføre 2 Rakaah
Salaat-ul-Taubah (tilgivelse), præsentere dine synder
for Allah Azzawajal og bede om Hans tilgivelse for
det uret du har begået mod dig selv og andre. Du
have hensigten om at ikke synde igen, i det mindste
ikke i denne måned

En måned med Sunnah
Efterlev livsstil og Sunnah af Profeten  ﷺisær
hvad angår sunnah for mad og drikke.

Taknemmelighed
Udfør Salah tul Tawbah (tilgivelse) og Salah
tul Shukr (taknemmelighed) hver morgen og
aften med henblik på at bede om tilgivelse og
takke Den Almægtige for at skænke os denne
måned som en barmhjertighed
Udfør Salaatul Tasbih hver dag efter Dhuhr
bønnen

Bevidsthed
Forsøg at altid at være
bevidst om Allah, som min. i
starten og slutningen af alle
handlinger.
Vær opmærksom på de tre
nøgler: At tro og føle, at
Allah ser dig, hører dig og
altid er med dig.
Det er disse nøgler, der åbner
din ibaadah (tilbedelse) og
gør den oprigtig

Udfør min. 8 Rakaah
Tahajjud Salaah. Forlæng
disse ved at forlænge din
Rukuh og Sujood.
Reciter Masnoon Azkaars
for Tahajjud 100 gange
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En ambassadør ...
Vær gudfrygtig og hjælp dine nærmeste og
naboer.
Giv sadaqa (almisse) og opfyld behovene hos
de, der mangler mens du selv er velsignet
Udfør Tarawih Bønnen med hengivenhed og
glæde, udelukkende for at behage Allah
Reciter Qur’aan for min 30 min-1 time
dagligt og reflekter over dens betydning.
Brug din tid fornuftigt, da denne
måned er en særlig gæst, og ikke alle
får muligheden for at opleve den igen.
Reciter Masnoon Adkaars
morgen og aften og reflekter
over dens betydning

Du skal recitere 300 x salawaat morgen
og aften, da det er Profeten ﷺ
der har videregivet ramadan til os
Repetére Fiqh regler ang. Fasten, f.eks.
hvad der bryder fasten.
Udfør 15 min Munajat, kommuniker
med Allah og præsenter dine synder.
Den søgende skal bruge hjertet til
at tale med deres Herre og bede om
tilgivelse for sandelig Han er den
Almægtige, der lytter og giver til
dem, der angrer.
Dem, der er i gang med deres
selvudviklings rejse, skal fordoble
varigheden af deres Dhikr

Prøv den spirituelle
dimension af fasten og brug
”faste-arket” som værktøj

Har du brug en mentor?
En mentor er en person, som har
til opgave at hjælpe dig med at
opnå dit endelig formål, som er
Allah og hans tilfredshed
Men mange gange oplever man
modgang, hvor man vil ønske at
man havde nogen værktøjer
Det kan en mentor hjælpe dig med
propheticpath.co.uk/
/propheticpathdanmark
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