Preservar a religião fora do seu país de origem
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.

No testamento do Profeta (que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele)
para todo viajante dizia: “Deixo a cargo de Deus a vossa crença, a vossa
confiança e as vossas últimas ações.” (Abu Daúd) é um sinal muito
importante para alcançar a ajuda de Deus Todo-Poderoso para mantê-lo
em sua religião naquele que não é seu país de origem e para preservar sua
confiança, para que não traia e permaneça em contato com Deus até a
morte.

Não há dúvida que mudanças de ambiente, linguagem e cores são dos
efeitos mais poderosos para que a pessoa siga a religião e seja correta, e
pode expor a tentação humana, onde o seu coração não aguentará e,
portanto, perderá a sua religião que é a sua salvação.

Consequentemente, o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam
sobre ele) recomendou a todos que desejam estabilidade na vasta terra de
Deus para recorrer ao seu Senhor para que preserve sua moral, religião e
tornar bom seus últimos dias de vida.

Não há dúvida de que a súplica é uma das razões que devemos tomar, além
de várias razões e outras medidas para não enfraquecer o espírito do Islam
na alma do muçulmano, e até mesmo para que não se destrua e se perca.

Algumas desta razões são:
 Comparecer as Mesquitas:
Não há dúvida de que o grupo do bem é na mesquita, na mesquita aprendemos as
disposições da religião, e congratulamo-nos com as pessoas boas, conhecemos a
biografia do Profeta (S.A.A.W), a orientação de seus companheiros, aprendermos a
rezar, o Zakat, o direito do irmão muçulmano com outro seu outro irmão muçulmano e
como lidar com bondade com os não-muçulmanos ....
Não há dúvida de que um muçulmano que aplica os ensinamentos do Islam é melhor
daquele que não aplica, todo muçulmano que faz sua oração é mais religioso daqueles
que não faze e além disso o povo das mesquitas carregam bondade que não há em
outras pessoas.
A mesquita não é apenas um lugar para realizar a oração em grupo, é um lugar onde a
misericórdia de Deus é revelada e reflete as nuvens de bênçãos sobre sua criação, disse
Hassan bin Ali, que Allah esteja satisfeito com eles disse :Aquele que manter à sua ida a
mesquita atinge oito qualidades: (verso decisivo, irmão beneficiado, ensino requintado,
misericórdia aguardada, uma palavra que o guie ao caminho certo ou o desvie do errado
e deixar os pecados de lado por timidez ou medo).
 O bom ambiente.

O ambiente é o primeiro guardião do muçulmano, as afirmações do
Islam em visitar e apoiar o seu irmão muçulmano, ajudá-lo em
escolher a boa companhia, a amizade segura, se comunicar e
fornecer conselhos importantes que possa ajudar o irmão
muçulmano com a sua religião em um ambiente não apenas
estranho, mas muito diferente do que ele tinha se acostumado em
seu país natal.
Se não tentarmos criar este ambiente, ficaremos expostos a fatores
de dissolução, rápido declínio e perda terrível, existem muitos
exemplos de pessoas e famílias que não proporcionaram um

ambiente acolhedor entre si e se preocuparam consigo mesmos e
com a busca das fontes de sustento e vida. Mas hoje eles pagam um
preço alto com a sua religião e seu relacionamento com o Senhor e,
infelizmente, esse custo caro foi repassado aos seus filhos que são
suas vidas.

 DAWA (A divulgação do Islam) e corrigindo a imagem do Islam.
Não há dúvida de que o Islam hoje está sofrendo uma campanha feroz que o acusa de
ser a religião do terrorismo e que seus seguidores são DAESH e os terroristas. (Acusações
falsas).
Há uma grande oportunidade em que o homem através de seu bom comportamento e
da natureza de suas ações possa provar a verdadeira imagem do Islam, reviver a
mensagem de paz, fraternidade, compaixão e remove essa imagem controversa do
Islam.
Isso se refletirá de forma positiva na preservação da religião muçulmana, de modo que
a divulgação da religião seja com formas certas e corretas que não conflitam com as leis
ou com a Constituição do Estado é uma das maiores ajudas para os muçulmanos
manterem sua religião.
Então o ser humano não será capaz de permanecer senda reta, até que ele a procure e
trabalhe por ela, a sua alma, como Imam al-Shafi'i (que Allah tenha misericórdia dele)
disse, se você não a ocupar com boas obras, ela te ocupará com más obras.
E nós vemos todos aqueles que perderam este significado e se voltaram para o dinheiro
e a vida mundana, isto acabou refletindo na fraqueza de sua fé e falta de devoção,
atingindo a sua família, que se perderam, se dissolveram e se desapareceram.
Então estas são quatro razões para preservar a sua religião fora do país de origem, são
as seguintes: (Suplica (Du'aa) - Comparecer as mesquitas - Ter um bom ambiente Disseminação e divulgação da verdadeira imagem do Islam).

