
República Árabe do Egito    12 de Ramadã de 1441 Hijria 
O Ministério dos Assuntos Religiosos do Egito  11  de Maio de 2112 
 

Ramadã é o Mês de vitórias e generosidede  

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado ( Dai vossas esmolas aos 

pobres, que , impedidos pelos combate, no caminho de Allah, não podempercorrer a terra, para 

ganhar seu sustento. O ignorante supõe-nos ricos, por suas maneiras recatadas. Tu os reconheces por 

seu semblante; não pedem esmolas aos outros, insistentement. E o que quer que despendais  de 

bom, por certo, Allah é, disso, Onisciente) Eu testemunho que não há deus senão Allah sozinho e não 

parceiro, e eu testemunho que o nosso mestre e profeta Muhammad é seu escravo e mensageiro que 

disse em seu Hadith:( cada dia quando a pessoa amanhece, dois anjos descem: um deles diz, oh Deus 

dê quem gasta muito dinheiro no caminho de Allah seu sustento, e o outro diz: Deus dê para quem não 

gasta muito dinheiro no caminho de Allah o mal). 

Após: 

 A religião do Islã é a religião de valores, ideais e ética de ponta. Entre essas virtudes virtuosas, que é 

chamado por nossa religião e pediu a criação de: generosidade É a ética moral dos mensageiros, a 

receita das qualidades justas que pela o Amor, carinho e fraternidade vai espalhar entre as pessoas. e o 

resultado desse é um comunidade forte baseada à Solidariedade social e também vai espalhar nela a 

sinceridade e lealdade. Aqui É alcançado como dizendo o profeta ( que a paz esteja com ele) (Tal como 

os crentes em suas orações, e sua compaixão e simpatia, como o corpo, se um órgão reclamou o resto 

do corpo reclamou e ficando à noitee com febre) 

E a generosidade é uma das qualidades do Deus e também um nome dos nomes de Allah. senão O Deus 

é o generoso e nunca fecha a porta dele, a generosidade dele nunca acaba, também não afasta quem 

pergunta e não fazer o escravo dele frustrado. Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

sobre ele) disse: "Allah é generoso, ama a generosidade, ama a alta moral e odeia seus pecados." Ele 

diz (a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele): " Allah é generoso, ama a generosidade". E E 

no Hadith sagrado:( Meus escravos, todos vocês estão perdidos menos aqueles que eu dá lhes minha 

orientação , peçam de mim minha orientação, vou te dar, Ó meus escravos todos vocês estão com 

fome menos aqueles que eu como-los, meus escravos todos vocês são nuas menos aqueles que eu 

vesti-los, então peçam de mim para te visto ,meus escravos vocês fazem pecados na noite e na manhã , 

Eu perdoo todos os pecados, então peçam de me minha perdão, perdoo você... se o primeiro de vocês 

ou o último de vocês, seus seres humanos, seus Jinn pedem de mim  quelquer coisa ou me perguntam 

eu dei a todos as perguntas deles isso não vai acabar de mim como o fio quando entra no mar). O 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: "A mão de Deus está cheia, e ele não 

a desperdiça, a noite e o dia, e você vê o que foi gasto desde a criação dos céus e da terra.". 

O Alcorão já declarou que a generosidade é uma das ética dos profetas e mensageiros, Deus 

(glorificado seja) disse na historia de Abraão (paz esteja com ele) (Chegou-te o relato dos honrados 

hóspedes de Abraão?). e por causa de sua generosidade foi conhecido (que a paz esteja com ele) o pai 

dos convidados. 

O Senhor da Glória já nos exortou a honrar uns aos outros para que pudéssemos ser dignos de Sua 

honra e mais virtudes. Deus( glorificado seja) diz: (E que os dotados dentre vós, do favor e da 

prosperidade, não prestem juramento de nada conceder aos parentes e aos necessitados e aos 

emigrantes no caminho de Allah. E que eles os indultem e os tolerem .Não amaríeis que Allah vos 
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perdoasse? E Allah é Perdoador, Misericordiador.) Também Deus( glorificado seja) diz: (O exemplo 

dos que despendem suas riquezas no caminho de Allah é como o de um grão que germina sete 

espigas; em cada espiga, há cem grãos .E Allah multiplica a recompensa a quem quer. E Allah é 

Munifi-cente,Onisciente). Também Deus( glorificado seja) diz: (A bondade não está em voltardes as 

faces para o Poente; mas a bondade é a de quem crê em Allah, e no Derradeiro Dia, e nos anjos, e no 

Livro, e nos profetas; e a de quem concede a riqueza, embora a ela apegado, aos parentes, e aos  

órfãos, e aos necessitados, e ao filho do caminho e aos mendigos, e  aos escravos ; e a de quem 

cumpre a oração e concede az-zakah   ; e a dos que são fiéis a seu pacto, quando o pactuam) . Nosso 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: "Passe, Deus vai gastar com você." 

O mês do Ramadã foi e ainda o mês da generosidade e solidariedade, e nosso Profeta (que a paz esteja 

com ele) foi o mais generoso, especialmente no Ramadã, é narrado por Ibn Abbas (Que Allah esteja 

satisfeito com eles) disse: o Profeta (que a paz esteja com ele) foi o mais generoso especialmente no 

Ramadã quando Jibril encontrou com ele, e ele o encontrou todas as noites durante O Ramadã para 

ensiná-lo Alcorão, e o Profeta  (que a paz esteja com ele) achou que isso é mais generoso do que o 

vento enviar pelo deus. Nosso profeta ( que o paz esteja com ele ) nos chamou para dar a comida aos 

pobres (ajudar deles) em qualquer caso por isso disse: Ô pessoas espalhem a paz, deem a comida para 

aos necessitados, orem à noite quando as pesoas dormir assim entrarão no paraíso em Paz. Ele ( que a 

paz esteja com ele) quis honrando  convidado no todo lugar e disse: quem acredita em Deus e no dia do 

juízo final honrará seu convidado . O nosso profeta ( que o Paz esteja com ele ) indicou que dar a 

comida aos pobres e honrar o convidado neste mês são a maior recompensa e disse que quem 

alimentar quem jejua, Allah recompensará e este recompensa é para cada pessoa alimentar quem 

jejua, seja rico ou pobre, amigo ou utros. O profeta ( que a paz e bençãos estejam com ele) diz (A 

pessoa que jejua) indefinido isso para indicar para qualquer pessoa jejua porque além de alimentar os 

pobres e preencher sua necessidade existe um destino legítimo entendida a partir das palavras do 

Profeta (que a paz esteja com ele) e é aprofundar os laços de interdependência entre as pessoas em 

Ramadã pelos encontros na mesma mesa com a família e amigos. 

o conceito do significado de Hadith inclui todas aqueles  que alimentam quem jejua se convida-lo para 

Eftar ou lhe forneceu lugar para comer. o objetivo de Hadith é duas coisas. A primeira é solidariedade 

para não ficar entre nós um pessoa com fome ou precisa ajuda de outros no mês de Ramadã. a segunda 

é aprofundar os laços de interdependência entre as pessoas geralmente e em Ramadã Em particular. 

Os companheiros (que Allah esteja satisfeito com eles) nos atingiram os melhores exemplos em dar e 

generosidade com dinheiro e auto, a fim de agradar a Deus (especialmente) em tempos de 

adversidade. Para alcançar solidariedade, cooperação e compaixão, o profeta (que a paz esteja com 

ele)elogia Asharites,que entre eles era solidariedade e cooperação, diz ele (Os Asharitas se ficam muito 

pobre e não têm nada menos a areia, ou a comida de seus filhos acaba na cidade, reunem o que eles 

tinham em uma roupa, e depois a dividem em uma panela igualmente, eles são de mim e eu  sou deles) 
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  É narrado por Anas (que Deus esteja satisfeito com ele ) disse , Abu Talhah foi o mais homem de Al-

Ansar que tem dinheiro na cidade e para ele a coisa  que ele  gostava muito foi (Berha) , estava na 

entrada da mesquita, O Profeta  de Allah  (que a paz esteja com ele) entrou nele e bebou dele água 

gostosa , Anas (que Allah esteja satisfeito com ele) disse, Quando este verso desceu (Não alcançareis a 

bondade, até que despendais daquilo que amais.) Abu Talha foi ao Profeta de Allah (que a paz esteja 

com ele) e disse: Ó Profeta  de Allah que Allah desceu este verso: (Não alcançareis a bondade, até que 

despendais daquilo que amais). E para mim a coisa que eu gosto muito é (Berha) e é uma caridade para 

Allah e espero guardá-la e usá-la em bom e ponha- a em lugar onde Allah te viu, O Profeta de Allah  

(que a paz esteja com ele) disse : muito bem, este dinheiro é bom, este dinheiro é bom, eu ouvi o que 

te disse, e acho que dá-lo para as pessoas que são importantes para você, Abu Talha disse para O 

Profeta de Allah (que a paz esteja com ele) faça isso, e Abu Talha o dividiu em seus parentes e seus 

primos.  

É narrado por Abn Omar ( que  Allah esteja satisfeito com eles) disse: Dê a um homem dos 

companheiros do Profeta de Allah ( que a paz e a bênção  de Allah estejam com ele ) a cabeça de uma 

ovelha,  ele disse: )o meu irmão e sua família  precisam isso mais do que nós, ele disse: ele enviou para 

ele e ele continuou enviando- lhe  um para o outro. Então ele a deliberou sete versos até voltar ao 

primeiro. E desceu este verso ( E preferem-nos a si mesmos, mesmo estando em  necessidade) e eles  ( 

que  Allah esteja satisfeito com eles) estavam competindo na generosidade e bondade e correndo para 

dar a bondade  em resposta às ordens de Allah (o Todo poderoso ( e as ordens do Profeta ( que a paz e 

a bênção  de Allah estejam com ele )  e o desejo e a esperança como foi preparado por Allah (o Todo 

poderoso  ( para  as pessoas  de generosidade e bondade. 

Tanto precisa embriogênese  esta grande  criação,  longe de todas as manifestações  de  ganância e 

pobreza  do egoísmo    , onde o nossa Profeta  ( que a paz e a bênção  de Allah estejam com ele )disse: 

(não  me acredita  quem dormindo  confortavelmente e seu vizinho está com fome e ele sabe ) E 

Profeta (que a paz e a bênção  de Allah estejam com ele) disse: ó filho de Adão,quando você gastando 

dinheiro no bom, isso é melhor para você e não fica avaro, você deve ficar satisfeito , começa com 

sua família  e mão superior é melhor que a mão inferior. O Profeta (que a paz e a bênção  de Allah 

estejam com ele )disse: (quem tem a capacidade de ajudar os outros, ele deve fazer isso, e quem tem 

mais do que precisa ele tem que dar os pobres). 

Eu digo isso e peço o perdão de Allah para mim e para vocês. 

Louvado seja Allah, o Senhor do Universo,  e que a paz e as bênçãos   estejam com o selo dos Profetas e 

Mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abdullah e sobre seus familiares, companheiros  e os  que 

os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

Ó Irmãos do Islã: 

Uma das melhores imagens de generosidade é auto-generosidade, é uma das características dos 

generosos e nobres, e melhores tipos da generosidade, o poeta diz: 

O generosos pode se sacrificar para os outros enquanto o avaro não faz isso , e o auto-sacrifício é o 

máximo nível de generosidade.  
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Uma das maiores imagens de auto-generosidade o que o soldado faz na fronteira, defendendo sua 

terra, sua familia e horna com  paciência e nosso profeta( que o Paz e a bênção de Allah estejam com 

ele) diz: " perseverança na fotnteira de um dia no caminho de Allah  é a melhor coisa  em vida inteira. E 

ele ( que o paz e a bênção estejam com ele) diz: (existe dois olhos que não tocam o fogo, uma que 

chorou de medo de Allah e o outro para quem fica à noite para guardar no caminho de Allah).Também 

diz ( que o paz e a bênção estejam com ele): (o servo que luta no caminho de Allah, o fogo nunca  o 

tocará). Então o auto-sacrifício pelo amor de Deus  leva ao sucesso neste mundo e no outro (dia do 

juízo final). Allah ( glorificado seja) disse:"Ó  vós que credes! Pacientai e perseverai na paciência; e sede 

constantes na vigilância e temei a Allah, na esperança de serdes bem- adventurous ." 

 Não há dúvida de que Ramadã é o mês de vitórias, neste mês, foi a maior batalha de Badr , onde os 

crentes venceu na batalha, Embora os números e os equipamentos  de crentes fossem poucos. Allah, a 

Verdade Superema (glorificado seja), diz: "E com efeito, Allah socorreu-vos em Badr, enquanto éreis 

humilhados . Então, temei a Allah, na esperança de serdes agradecidos - E de quando disseste aos 

crentes: "Não vos basta que vosso Senhor vos auxilia com três mil anjos descidos do céu?" Sim, se 

pacientais e sois piedosos, e os inimigos vos chegam, de imediato, vosso Senhor auxiliar-vos-á com 

cinco mil anjos assinalados . E Allah não o fez senão como alvíssaras para vós e para que vossos 

corações se tranqüilizassem com isso. - E o socorro não vem senão de Allah, O Todo-Poderoso, O Sábio 

-." 

No mês de Ramadan foi a conquista de Meca, no oitavo ano de imigração, e neste conquista o Profeta 

(que a paz esteja com ele) atingiu os maiores exemplos de moralidade, especialmente na anistia, 

perdão, tolerância e compaixão,onde o Profeta( que a paz e a bênção de Allah estejam  com ele)se 

encontrou com seus inimigos e o expulsou e conspiraram  para matá-lo , e então ele disse-lhes ( o que 

vocês acham eu faz para vocês?), eles disseram : bom , o bom irmão,  o bom sobrinho , ele disse: (Vão 

vocês estão livres). No mês de Ramadã, o 11º de Ramadã foi de 1321, o 6º de outubro, foi a guerra da 

glória e da dignidade, Onde nossas forças  corajosas armadas conseguiram derrotar inimigos e destruir 

o exército do inimigo , que se dizia invencível, pela graça de Allah (O Todo-Poderoso), e nossas  forças 

armadas derrotaram o inimigo, capturando  seu orgulho, e forçando o mundo inteiro para respeitar o 

Egito e suas forças armadas e o lema de Soldado foi : o Allah é o maior, com o jejum, o oração , lendo o 

Alcorão e a súplica sincero, e nossas forças foram capazes de derrotar o inimigo e expulsá-lo, aqui 

recordemos o que nossas forças armadas e nosso país foram oferecidas de grandes mártires que  

sacrificaram seus sangues em defesa da religião, pátria, terra e honra.  

Nossas bravas forças armadas continuam a ser uma válvula de segurança para o nosso querido Egito, 

nossa nação árabe e islâmica, e seus homens leais continuam a travar uma guerra nobre diante das 

forças do terrorismo e do mal, e todos os dias fazem novos sacrifícios para defender a segurança, e a 

dignidade da pátria, e eles estão prontos para morrer para a pátria, eles estão totalmente preparados 

para sacrificar suas vidas em defesa da Peoria  desta pátria, e cortou a mão de qualquer vilão quer 

adulterar a segurança ou estabilidade da pátria, E ao longo da história  é o escudo da nação e sua 

espada,  e a história é a melhor testemunha. 

Ó Allah, ponha a fé e a pureza em nossas almas! Ó Allah é responsável por nós . 
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