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Ramadan ... o mês da piedade, cordialidade de parentesco e
bênção receptora de Allah
Todo louvor é devido a Allah, o Senhor de todos os mundos,
que diz em Seu Glorioso Livro: “A piedade não está em virar o
rosto para o leste ou para o oeste. Pelo contrário, os piedosos são
aqueles que acreditam em Allah, no último dia, nos anjos, nos
livros e nos profetas; que doam sua caridade a parentes, órfãos,
pobres, viajantes necessitados, mendigos e para libertar cativos;
que estabelecem a oração, pagam os impostos e cumprem as
promessas que fazem; e quem é paciente em tempos de
sofrimento, adversidade e no calor da batalha. São eles que são
verdadeiros em fé, e são eles que estão conscientes de
Allah. ”Testemunho de que não há deus senão Alá, e que
Maomé é Seu escravo e Mensageiro; que a paz e as bênçãos de
Allah estejam com ele e sobre aqueles que o seguem até o Dia
do Juízo.
O Ramadã é um mês de obediência e bênçãos. É o mês de
observar as orações rápidas e noturnas, a cordialidade de
parentesco e a cooperação pela justiça e piedade. É um mês em
que um muçulmano examina a veracidade de sua paciência e
temendo que Allah, enquanto jejua, carrega fome e sede,
controla seus caprichos, seja paciente para qualquer dano, assim
como se aproxima de Allah através de vários atos de adoração,
como recitar. o Alcorão, mencionar o nome de Alá, realizar
orações noturnas, dar caridade, reconciliar as pessoas e fazer o
melhor para o bem-estar de todas as pessoas. Estas são as boas
ações que trazem a misericórdia de Allah, como Allah diz: “De
fato, a misericórdia de Allah está sempre próxima dos bons
praticantes”. E o Profeta disse: “Essa bondade contém muitos
tesouros e para aqueles que existem. chaves. Assim, as boas
novas serão para aquele a quem Allah faz uma chave para o bem
e uma fechadura para o mal, e ai será para aquele a quem Allah
faz uma chave para o mal e uma fechadura para o bem ”.

O Ramadã é um mês de competição na causa da bondade e
justiça, sloeloy por causa de agradar o Todo-Poderoso Alá. Esta
foi a conduta do Profeta (saw) no Ramadã, como Ibn Abbas
narrou que “o Profeta (PECE) era o mais generoso de todos, e
ele se tornava mais generoso no Ramadã quando Gabriel o
visitava todas as noites e recitava. o Alcorão para ele. Durante
este período, a generosidade do Mensageiro de Allah foi mais
rápida que o vento que choveu. ”
O Ramadã é um vasto campo para a retidão, especialmente em
termos de alimentar os necessitados, que é uma das
características desse mês sagrado e uma característica de nossa
religião. Abdullah Ibn Salam narrou que: “Quando o
Mensageiro de Allah (PECE) veio a Al-Madinah, o povo correu
em direção a ele e foi dito: 'O Mensageiro de Allah (PECE)
veio!' Eu vim junto com o povo para Eu o vi, e quando olhei
para o rosto do Mensageiro de Allah (PECE), percebi que seu
rosto não era o rosto de um mentiroso. A primeira coisa que ele
disse foi: “Ó povo, espalhe saudações, ofereça comida para as
pessoas, tenha bons laços com seus parentes e ore à noite
quando as pessoas estiverem dormindo, você entrará no Paraíso
em paz”. O Hadith incluía quatro qualidades, três das quais
dizem respeito às relações entre o povo: alimentar os
necessitados, promover a paz, ter bons laços com o parentesco,
enquanto o quarto diz respeito à relação entre um servo e o Todo
Poderoso Alá, a saber: Orar à noite enquanto as pessoas estão
dormindo. Além disso, um homem perguntou ao Profeta (PECE):
"Quais características islâmicas são as melhores?" O Profeta
disse: "Alimentar os pobres e saudar aqueles que você conhece e
aqueles que não conhece".
O homem não deve menosprezar qualquer boa ação, pois ele
não sabe qual ato será aceito pelo Todo-Poderoso Alá. O Profeta
(PBUH) disse: “Não despreze nenhum ato bom, mesmo dando
uma renda de sapatos em caridade, derramando água do seu
balde no balde de outra pessoa que lhe pede água, removendo os
danos das estradas, encontrando com o seu (Muçulmano) irmão
com um rosto alegre, ou cumprimentando seu irmão quando
você encontrá-lo, ou apoiar o homem com medo. Se um homem

culpa você por algo que ele sabe sobre você, não o culpe por
nada que você saiba dele. Deixe-o para o seu próprio mal. Você
terá sua recompensa. Se você ouviu algo agradável ouça, se
ouviu algo desagradável, não o ouça. ”O Profeta também
disse:“ Todo muçulmano tem que dar caridade. ”As pessoas
perguntaram:“ Ó Profeta de Allah! Se alguém não tem nada para
dar, o que ele fará? "Ele disse:" Ele deve trabalhar com as mãos
e se beneficiar e também dar caridade (do que ele ganha). "As
pessoas perguntaram:" Se ele não consegue encontrar Ele
respondeu: "Ele deve ajudar os necessitados que apelam por
ajuda." Então o povo perguntou: "Se ele não pode fazer isso?"
Ele respondeu: "Então ele deve realizar boas ações e manter-se
longe de más ações e esta vontade ser considerado como atos de
caridade.
Afirmamos, no entanto, que a piedade é um termo abrangente
que abrange todos os traços de bondade, um

