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Louvado seja Deus, senhor do universo, dizendo no seu livro sagrado ' o Alcorão'
{ Dentre os crentes, há homens que cumpriram o que haviam pactuado com
Allah. Então, dentre eles, houve quem cumprisse seu voto. E, dentre eles, há
quem espere. E não mudam mudança alguma.}
Eu Testemunho que não há Dues além de Allah e que Muhammed é seu servo e
seu mensageiro, Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed e sua família e seus
companheiros, que os seguiram com benevolência, Allah Se agradará deles, e
eles se agradarão dele ate o dia do julgamento.
----------------------------------------------------------------------------A Fé do Allah ( Todo- poderoso ) por causa da sua bondade para nos,
dizendo:
{ … Mas Allah vos fez amar a Fé e aformoseou-a, em vossos
corações, e vos fez odiar a renegação da Fé e a perversidade e a
desobediência. Esses são os assisados, por favor e graça de Allah. E Allah é
Onisciente, Sábio}.
Não há duvida de que o mês do Ramadão é o mês da Fé, por isso os versos sobre
o jejum no Alcorão começam por mostrar a fé, Allah diz:{ Ó vós que credes!
É-vos prescrito o jejum como foi prescrito aos que foram antes de vós, para
serdes piedosos.}.
A fé certa significa acreditar em tudo sobre o Allah e agir de acordo, e
isso é mostrado no famoso discurso narrado por Jibril (a paz esteja consigo )
mostra o significado certo da fé que deve estar incorporado no coração do crente.
Quando O Mensageiro (a paz esteja consigo) foi perguntado sobre o significado
da fé, disse: (acredita em Allah, nos seus livros sagrados , seus mensageiros,
no apocalispe , no bom e no mal destino).
A fé não está relacionada à língua só, mas relacionada também ao coração
e ao trabalho.
Allah diz:{ Os verdadeiros crentes são apenas aqueles cujos corações se
atemorizam, quando é mencionado Allah, e, quando são recitados para eles.
Seus versículos, acrescentam-lhes fé; e eles confiam em seu Senhor. Aqueles
que cumprem a oração e despendem, do que lhes damos por sustento. Esses
são, deveras, os crentes}.
O mensageiro disse ( a paz esteja consigo): " O Muçulmano é aquele de cuja
língua e mão as pessoas estão seguras, e o crente é aquele em quem as
pessoas confiam com suas vidas e riquezas".
Mas a pessoa que desvia sua moral e ações das ordens de Allah, é considerado
desviado do caminho da Fé.

Neste contexto; o mensageiro disse( paz esteja consigo): " O adúltero
não é crente no momento em que comete adultério, e o bebedor de vinho
não é um crente no momento em que ele está bebendo vinho, e o ladrão não
é um crente crente no momento em que ele está roubando ". declarou também
que "não é da fé quando a pessoa prejudica seu vizinho, ou está satisfeita e
sabe que seu vizinho está com fome, porque a fé precisa de trabalho".
E disse também ( paz esteja consigo): " Por Allah, ele não é um crente! Por
Allah, ele não é um crente! Por Allah, ele não é um crente!. Foi perguntado;
Quem é aquele?, O mensageiro de Allah ! . o mensageiro respondeu aquele
cujo vizinho não se sente seguro de seu mal. O mensageiro disse também:"
não é um crente quem durma e está satisfeito e seu vizinho está com fome."
A Fé certa significa não infringer os direitos dos outros e Ela purifica o
coração do crente do ódio, inveja, egoísmo, traição e corrupção. Gera efeitos na
moral das pessoas, nos seus comportamentos e nos seus movimentos no
universo e na vida e sua atuação com as outras criaturas de Allah. A fé é lidar
com o homem, o animal e as coisas sem espírito com misericódia.
O Allah diz:" E cedem o alimento - embora a ele apegados - a um necessitado
e a um órfão e a um cativo, Dizendo: "Apenas, alimentamo-vos por amor de
Allah. Não desejamos de vós nem recompensa nem agradecimento".
A Fé é árvore, cuja raiz é firme e cujos ramos se alçam ao céu, Ela concede
seus frutos, em cada tempo, com a permissão de seu Senhor. Então o jejum certo
vem desta fé e publica a tranquilidade no espirito e assistir o Allah, o jejuante
atenciosamente não mente; porque o jejuar e mentir não se encontram nunca. O
jejum é baseado nos mais altos graus de controle de Allah sobre o servo em
segredo e em público , é um segredo entre a pessoa e seu Deus. A mentira é um
dos sinais mais proeminentes de hipocrisia e é contraditorio a Essência de jejuar
. por isso ambos não se encontram juntos, se a pessoa esteja jejuante ou
mentirosa.
Por isso nosso mensageiro ( paz esteja com ele) disse:" Aa culpas" mentira,
mal dizer,.. " abondonam a retribuição de jejuar, Quem faz o bem o faz em
benefício de si mesmo. E quem faz o mal o faz em prejuízo de si mesmo"
Quando o mensageiro Muhammed foi perguntado ( paz esteja consigo) O crente
esteja covarde?
Repodeu: sim!,
E foi perguntado: o crente esteja mesquinho?
Respondeu: sim.
E depois foi perguntado :o crente esteja mentiroso ?
Respodeu :Não!.
Na fé do Allah há sabor e doçura, os crentes podem se senti lá, cujos
coraçoes estão cheios pola satisfação .
O mensageiro ( paz esteja consigo) disse:" quem está satisfeito com Allah
como seu senhor e o islã como sua religião e Muhammed como seu
mensageiro, então ele provou a doçura da fé.

Ele disse também :" existem três coisas: quem alcança que encontrara na
doçura da fé, Quando Allah e seu mensageiro são deavar para ele do que
tudo mais, quando ele ama por causa de Allah e odeia voltar a descrenca
depois de Allah salva lo e odeia entrar o fogo."
A fé e a boa moral são uns acompanhantes , nosso mensageiro( a paz esteja
consigo)
Disse:" as pessoas que estão mais, que são os melhores dos
modos "
A fé e a adoração são luzes. Ambos ituminam a pessoa cujo coração está
cheio da fé e da doçura da adoração, conhece a tolerância, a facilidade e o bom
tratamento. Não está arrogante diante das outras pessoas, encontra os outros com
sorriso brilhante e não a recompensa a má ação com má ação mas as perdoa;
neste sentido nosso menssageiro( a paz esteja consigo) disse:" não haverá união
carnal nem perversidade nem contenda no jejum, se alguém ti mate ou
revolucione, diga: por Allah eu estou jejuante."
O escravo não entre no paraíso por seu trabalho só, mas também por sua
moral com os outros, sua tolerância e seu bom tratamento.
Neste sentido nosso mensageiro ( a paz esteja consigo) disse:" um homem das
nações anteriores foi responsabilizado por Allah pelas ações que ele havia
feito. Ele não faz nunhum ato justo que aproxime alguem de Allah( todo
poderoso) costumava comandar seus servos para mostrar clemencia para
com aqueles que estavam insolventes, por isso o Allah o perdoou".
Nós confirmamos que a fé certa é luz colocada no coração do crente por
Deus, que herda a sabedoria e a certeza. Pode ver pela luz de Deus.
Anas Ibn Malek narrou que o mensageiro ( a paz esteja consigo) saiu num dia e
encontrou um rapaz era de "Almadina" chamado Hatitha Ibn Alnuman e disse
ilhe : como ficou?
A rapaz repondeu: fiquei crente verdadeiramente.
O mensageiro o perguntou: " olha ! para cada direito é essência , qual é a
essência da sua fé?
Ele respondeu: soube a essencia da vida e é sem valor e não vale a pena,
esperei meu tempo jejuante e magino o trono do Allah, como os
companheiros do Fogo castigam companheiros do Paraíso aproveitam pelo
Paraís"
Então o mensageiro disse ilhe: "Você tem razão! o coração de escravo está
cheio pela fé do Allah"
A fé há vários tipos. Cada crente deve ser comprometido por eles.
Nosso mensageiro ( a paz esteja consigo) disse: "a fé é mais de sessenta ou
mais de sessienta ramos. O superior não há Dues além de Allah e o menor é
remoção de objeto nocivo da estrada e o timiz e um ramo da fé."
Quando um homem perguntou Alhassan Albassry : Você é crente?
Ele disse: a fé é dois tipos, se você me pergunte sobre acreditar em Deus, nos
seus anjos, nos seus livros, no paraíso, no fogo, em ressuscitar e dia de contas
então eu sou crente. Mas se você me pergunte sobre o discurso de Deus no
Alcorão {Os verdadeiros crentes são apenas aqueles cujos corações se
atemorizam, quando é mencionado Allah, e, quando são recitados para eles.
Seus versículos, acrescentam-lhes fé; e eles confiam em seu Senhor. Aqueles

que cumprem a oração e despendem, do que lhes damos por sustento. Esses
são deveras os crentes. Por Deus não sei se eu seja um deles ou não".
A fé atenciosamente premia a pessoa, a segurança e a proteçao. A boa
vida alcança por elas. O Allah diz: "Os que crêem e cujos corações se
tranqüilizam com a lembrança de Allah. Ora, é com a lembrança de Allah
que os corações se tranqüilizam. "
Não há fé sem segurança **** Não há vida sem religião
Quem está satisfeito com a vida sem religião **** faz a destruiçao seu
acompanhante
Isso é meu discurso e peça perdão a Deus para mim e Vocês.
----------------------------------------------------------------------------------------------Louvado seja Dues, senhor do universo, Eu Testemunho que não há
Dues além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro, Ó Allah,
abençoe nosso mestre Muhammed e sua família e seus companheiros, que os
seguiram com benevolência, Allah Se agradará deles, e eles se agradarão dele ate
o dia do julgamento.
Ós meus irmaos muculmanos !
O Ramadão é o Mês da fé e da preparaçao dos homens. O jejum é uma escola
prática, mostra os homens reais.
Ahmed Shawky disse :" o jejum e privação permitida, disciplina por fome,
ser humides para com Allah, para cada preceito há sabedoria. Em seu
interior, haverá a misericordia, e em seu exterior defonte, haverá o castigo.
Provoca a pena, pede caridade. Ensina a pacencia e a bondade. Chama para
Sadaqat. Ate a hiporexia fica com fome e está proibida do entertainmento,
neste momento sabe o sentido da privação. "
A pessoa que medita no Alcorão, realize que a masculinidade e
desreveção para quem há as qualificações da masculinidade, como cumpirar o
que há pactudo com Allah sem mudança ou deviso.
O Allah diz:"Dentre os crentes, há homens que cumpriram o que haviam
pactuado com Allah. Então, dentre eles, houve quem cumprisse seu voto. E,
dentre eles, há quem espere. E não mudam mudança alguma. "
E também os crentes reais venderam suas pessoas e suas riquezas ao Deus,
senhor do universo. A sacrificio é mostrado para a religião, a patria, ou a honra
em busca do agrado do Allah.
O Allah diz:" Por certo, Allah comprou aos crentes suas pessoas e suas
riquezas, pelo preço por que terão o Paraíso. Combatem no caminho de
Allah: então, eles matam e são mortos, promessa que, deveras, Lhe impende
na Tora e no Evangelho e no Alcorão. E quem mais fiel a seu pacto que
Allah? Então, exultai pela venda que fizestes. E esse é o magnífico triunfo."
No Ramadão, as mesquitas estão cheias pelas pessoas e noite rezar. Os dois
são importantes para construir a personagem e preparação dos homens.
O Allah está falando com o mensageiro( a paz esteja consigo) dizendo:" Ó
envolto nas vestes! Levanta-te e ora durante a noite, exceto durante um
pouco; Sua metade, ou diminui dela um pouco; Ou acrescenta-lho. E recita o
Alcorão, lenta e claramente. Por certo, lançaremos, sobre ti, um dito

ponderoso. Por certo, a oração no início da noite é mais eficiente, e mais
escorreita, em recitação."
E diz no outro verso:" Em casas, que Allah permitiu fossem erguidas e em
que fosse celebrado Seu Nome, nelas, glorificam-no, ao amanhecer e ao
entardecer, Homens, a quem não entretém nem comércio nem venda da
lembrança de Allah e do cumprimento da oração e da concessão de
caridade, eles temem um dia, em que os corações e as vistas serão
transtornados. - "
O Allah diz também na descrição do paraíso " De noite, dormiam pouco,
E, nas madrugadas, imploravam perdão de Allah."
Diz também "Seus flancos apartam-se dos leitos, enquanto suplicam a seu
Senhor, com temor e aspiração, e despendem do que lhes damos por
sustento. E nenhuma alma sabe o que lhes é oculto do alegre frescor dos
olhos, em recompensa do que faziam."
A Noite Rezar é importante por isso devemos cuidar dela, especialmente
nos últimos dez dias do Ramadão como nosso mensageiro Muhammed que
estava aumentando destes rituais neste período.
A senhora A'sha narrou que o mensageiro ( a paz esteja consigo)
Nos últimos dez dias do Ramadão o mensageiro ficaria acordando na noite
para rezar e acordaria sua familia e cingiria seus lombos e prepararei para
adorar faria o melhor mais do que habitual e manteria longe de mulheres e
das relacoes sexuais.
O Ramadão prepara os homens e refere-se a eles mesmo e desperta a
consciência, a disciplina do comportamento e bom tratamento. Promove os
valores morais e humanitarios e a moralidade que organiza o comportamento da
pessoa e a fica hetero em todos os romances da sua vida, preserva seus direitos e
faz seus deveres busca alcançar todos os tipos de bom e reformar si mesmo e sua
socialidade e sua nação.
Então isso fortalece a estabilidade da socialidade e seu progresso, e a
socialidade está cheia do espírito da afeição, familiaridade, misericórdia e outros
bons sentidos que contribuem no progresso de povos e civilza los.
Devemos aprovitar esses dias por mencionar e chamar o Deus e ler o Alcorão e
fazer o melhor para ficar mais perto do Allah até não estarmos sem misaricórdia
do Allah nesses bons dias. Nosso mensageiro ( a paz esteja consigo) disse: "
"Nestes dias do Ramadão, seu senhor há dias de presente durante todo o
tempo. Você deve Se Export a isso. "
"Senhor nosso! Aceita-a de nós. Por certo, Tu, Tu és O Oniouvinte, O
Onisciente. Por certo, Tu, Tu és O Remissório, O Misericordiador.

