A VIAGEM NOTURNA E A ASCENSÃO
ENSINAMENTOS E LIÇÕES
Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador

Louvado seja Allah Senhor do Universo, testemunhamos que não há
divindade exceto Allah, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que
Muhammad é Seu servo e Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah
estejam sobre o Mensageiro de Allah, sua família, e seus companheiros.
Crentes: O Milagre de Isra e Miraj (a viagem noturna e a ascensão) é um
dos grandes milagres em que Allah honrou o seu Profeta (S.A.A.W), e elevou
a sua importância, um ato para aliviar suas dores, tristezas, sofrimentos e
desobediência causados pelo seu povo por desmenti-lo, abandona-lo e ferilo.
O importante é saber que a jornada de Isra e Al-Maraj (a viagem noturna e
a ascensão) ocorreu em momento de despertar e não de adormecer, e foi
com seu corpo e alma que a paz e as bênçãos recaiam sobre ele.
Pois o décimo ano da missão não foi comum, foi um ano cheio de
acontecimentos e atitudes que marcaram o coração do Mensageiro de
Allah (S.A.A.W), até que foi conhecido como (o ano da tristeza) onde o
Profeta (S.A.A.W) perdeu o seu tio Abu Talib, que o protegia e o defendia
dos males dos Coraixitas, após a sua morte (S.A.A.W) se depara com a morte
de sua companheira Khadija, que deu os melhores exemplos de seu apoio
e permaneceu ao lado dele nos momentos mais difíceis durante 25 anos.
Ele (S.A.A.W) olhava ao seu redor em Meca e não encontrava ninguém para
apoia-lo na divulgação de sua mensagem, então o mensageiro (S.A.A.W) sai
para a cidade de Ta'if, e divulga a sua mensagem, onde foi recebido com
crueldade e brutalidade, o machucaram mais que seu próprio povo,
atirando pedras ate que seus nobres pés começaram a sangrar.

O Profeta (S.A.A.W)) volta de Ta'if preocupado e triste, levanta as mãos
suplicando Deus cam a mais famosa suplica: “Ó Deus, a Ti eu me lamento
por minha fraqueza, carência de recursos e humilhação perante essas
pessoas. Tu és o Misericordiosíssimo, o Senhor dos fracos e meu Mestre. A
quem Tu me confiarás? A um estranho, com más intenções, ou um inimigo
que tem poder sobre mim? Se Tu não me atribui qualquer valor, eu não me
importo, porque Teus favores são abundantes. Eu busco refúgio na luz de
Teu semblante através do qual toda escuridão é dispersada e todas as
questões desse mundo e do próximo são acertadas, para que Tua ira ou Tua
luz de desagrado não descendam sobre mim. Eu preciso somente de Teu
prazer e satisfação para que Tu me habilites a fazer o bem e livrar-me do
mal. Não existe poder nem força exceto em Ti." TABARANI
Retornando a Meca após esses eventos dolorosos, Deus Todo – Poderoso o
bondoso com sues servos, quis fortalecer a fé de seu Profeta (S.A.A.W)
bonificando-o com uma viagem histórica onde nenhum profeta ou rei
recebeu esta honra antes. Uma jornada abençoada, se iniciou nos lugares
mais sagrados da Terra e terminando nas camadas mais altas do céu.
Deus revela na surata AL ISRA versículo 1: “Glorificado seja Aquele que,
durante a noite, transportou o Seu servo, tirando-o da Sagrada Mesquita
(em Makka) e levando-o à Mesquita de Alacsa (em Jerusalém), cujo
recinto bendizemos, para mostrar-lhe alguns dos Nossos sinais. Sabei que
Ele é Oniouvinte, o Onividente.”.
A jornada do Isra e Maraj (a viagem noturna e a ascensão). Como foi essa
viagem? Quais são as lições aprendidas?
Isra: É a jornada do Profeta (S.A.A.W) na terra de Meca a Jerusalém.
Al-Maraj: É a jornada celestial do Profeta (S.A.A.W) de Beit-Maqdis
(Jerusalém) para os céus acima e depois para Sidrat al-Muntaha (limite da
árvore de lótus). Junto ao Paraíso.”, Deus mencionou na surata AL NAJM
do versículo 8 até 18: “Então, aproximou-se dele estreitamente, Até a uma
distância de dois arcos (de atirar setas), ou menos ainda. E revelou ao Seu
servo o que Ele havia revelado. O coração (do Mensageiro) não mentiu,
acerca do que viu. Disputareis, acaso, sobre o que ele viu? Realmente o

viu, numa Segunda descida, Junto ao limite da árvore de lótus. Junto à
qual está o jardim da morada (eterna). Quando aquela coisa envolvente
cobriu a árvore de lótus, Não desviou o olhar, nem transgrediu. Em
verdade, presenciou os maiores sinais do seu Senhor.”.
As primeiras etapas desta viagem foi quando o Mensageiro (S.A.A.W)
estava dormindo ao lado da Kaaba, veio até ele o anjo e abriu o seu peito
até o estômago, extraindo seu coração e preenchendo-o com sabedoria e
fé, depois trouxe um animal branco, chamado de: Al-Buraq, montou
(S.A.A.W) e o Anjo Gabriel e viajaram ate Jerusalém, ao entrar na mesquita,
todos os profetas estavam a sua espera para a reza, rezou duas rukaa (
genuflexões) Imam, e depois subiu junto com o Anjo Gabriel, passando pelo
primeiro e segundo céu, até chegar no sétimo onde encontrou o Profeta
Abrão (Ibrahim) encostado numa casa visitada uma vez por 70 mil anjos
diariamente. Continuaram até chegar na Sidrat Al Muntaha (árvore de
lótus) onde nenhuma criação de Deus pode descrever a sua beleza, em
seguida Deus revelou o que tinha para revelar, e impôs a ele cinquenta
orações todo dia e noite, continuo pedindo ao Senhor que alivie a sua nação
até que ele ouviu uma voz dizendo:" Eu realizei a minha decisão e fui
tolerante com meus servos." São cinco em obras e cinquenta na
recompensa.
Quando o profeta (S.A.A.W) retornou da jornada de Israa e Miraj e contou
aos Coraixitas o que aconteceu, eles foram até o Abu Bakr (que Deus esteja
satisfeito com ele) e o perguntaram a ele sobre sua posição do que ocorreu
com o Profeta (S.A.A.W), Ele disse: se ele disse isso, então é verdade. Eles
disseram: você realmente acredita nele? Ele disse: Sim, e eu acredito nele
em algo ainda mais extraordinário do que isso, que as notícias do céu vêm
a ele de manhã ou à tarde. Desde então é chamado por Assidik (O verídico).
Desta grande jornada aprendemos as seguintes lições:
1. A fé na jornada de Isra e Maraj faz parte da fé muçulmana, porque é
um dos milagres que Deus concedeu ao seu Profeta (S.A.A.W), e é um
teste para a fé dos crentes e desconfiança dos hipócritas. Por isso se
rebelou quem tinha que se rebelar contra a religião pela fraqueza de

sua fé e falta de convicção, e foi vitorioso Abu Bakr, (que Allah esteja
satisfeito com ele), sendo chamado Assidik (O verídico), por sua fé
em um dos maiores Isra e Maraj.

2. A generosidade de Deus para com seus servos, veio a jornada de Isra
e Mi'raj após o Mensageiro (S.A.A.W) e seus companheiros ficarem
feridos, e esta jornada é uma gratificação de Deus, e renovação para
suas determinações.

3. O Isra da Mesquita Sagrada para a Mesquita de Al-Aqsa (Jerusalém)
é um sinal de que o Profeta (S.A.A.W) herdará a liderança da nação e
sua nação herdará este mundo.

4. Na oração que o profeta (S.A.A.W) rezou imam perante todos os
profetas, e eles no mundo do barzakh, isto indica que se estivessem
vivos neste mundo irão segui-lo e esta mensagem a todos os
seguidores dos profetas que devemos segui-lo.

5. Este acontecimento é uma prova da grandeza da oração, foi separado
por Deus dos atos de adoração a serem impostos no céu, a oração
começou a ser uma miragem que faz jus às pessoas sempre que seus
desejos e desejos mundanos diminuem.

