Como receber o mês do Ramadan
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.
Toda a nação islâmica estará recebendo nos próximos dias um convidado
querido, um convidado amado pelos corações dos fiéis, querido por suas
almas e ansiosos por sua chegada, ou seja, o mês sagrado do Ramadan, o
mês da bondade e das bênçãos, mês da obediência e proximidade, o mês
do jejum da oração e recitação do Al Corão, o mês da citação e perdão, das
suplicas e rogação, o mês da bondade e generosidade, mês de caridade,
doação e doação, mês de suas virtudes e diversidade de bênçãos, mês que
diversificou as suas bênçãos e suas virtudes. Por esta razão, que o Profeta
repassava aos seus companheiros sua vinda, mostrando-lhes as suas
virtudes, pedia-lhes que se empenhassem na obediência e na aproximação
com Deus no que lhe agrada. Abu Hurayrah que Allah esteja satisfeito com
ele relatou que o Mensageiro de Allah (S.A.A.W) disse aos seus
companheiros: “O Ramadam chegou até vocês, um mês abençoado, onde
Deus os ordenou a jejua-lo, nele se abrem as portas do Paraíso e se fecham
as portas do Inferno e os demônios são aprisionados. Nele há uma noite
melhor do que mil meses, quem se privar de seu benéfico será um
frustrado.” AHMAD.
A questão que surge nos dias de hoje é: como receber este mês abençoado?
A melhor recepção para o mês do Ramadan é da seguinte forma:
1.
Suplicar para que Deus lhe conceda o mês do Ramadan em plena
saúde e bem-estar para que possa realizar os atos de adoração tais como,
o jejum, oração e citação, pois alcançar o mês de Ramadã jejuando, é uma
grande bênção para aqueles que Deus lhe concedeu capacidade, Abu
Hurayrah que Allah esteja satisfeito com ele relatou que: Havia dois homens
que se reverteram ao Islam com o profeta (S.A.A.W), um deles foi

martirizado ( morreu em batalha) e o outro faleceu um ano depois, Talha
Ibn Obaidullah disse: Eu vi o paraíso em meu sonho, e vi o que faleceu
depois entrar antes do mártir, fiquei espantado, acordei e então foi até o
profeta (S.A.A.W) e mencionei o fato, que disse: Ele não jejuou mais um
Ramadan?, e realizou a oração durante um ano?)- AHMAD-.
Os companheiros suplicavam Deus durante seis meses para que lhe
concedam o Ramadan e, em seguida, suplicavam durante os outros seis
meses para que suas ações sejam aceitas e de suas suplicas: Deus me
conceda Ramadan e me entregue a ele e aceite as nossas ações, Deus nos
conceda o Ramadan e nos orne em seus jejuadores e oradores aceitos.
2.
Planejamento antecipado para se beneficiar do Ramadan, muitos
planejam cuidadosamente para assuntos mundanos, e pouco planejam
para a vida após a morte, planejando explorar o mês do Ramadã em
obediência e adoração, pois o muçulmano coloca em pratica um programa
para aproveitar os dias e noites do Ramadan em obediência a Deus todo
poderoso.
3.
Conhecimento e jurisprudência sobre as provisões do jejum, é
obrigatório para todo Muçulmano e Muçulmana aprender antes agir, pois
o adorador sem conhecimento pode cair nas inovações e nas proibições dá
adoração por não ter conhecimento, isto é algo inaceitável, legalmente e
mentalmente, pôr isso que o Mensageiro de Deus (S.A.A.W) disse: “Aquele
que tentar introduzir em nossa religião algo que não faça parte dela será
rechaçado.” (Musslim).
É obrigatório a cada muçulmano procurar o conhecimento quando faltar,
pois deve aprendê-lo com os sabios, Allah disse (Perguntai-o, pois, aos
adeptos da Mensagem, se o ignorais!) [Al-Nahl-43],
entao o muçulmano deve Prepara-se para o jejum e conhecer seus direitos,
obrigações, e aprender o que o invalida para poder evitá-lo, além também
de procurar o conhecimento das jurisprudências das orações associada
com o mês do Ramadan, tais como: Zakat al-Fitr e Eatikaf (permanência na
Mesquita) e Umrah,.. ect.

(4) o arrependimento de todos os pecados, pois elas sao mesmo uma carga
pesada, e por causa deste peso o homem se sente incapaz de conseguir
fazer boas ações, e seu coração desconhece a obediência de Deus , o
arrependimento tira este peso, para poder entrar no mês do Ramadan mais
leve, pois adoração fica mais fácil e amada , onde ele procura boas ações
desejando que fosse o ano inteiro Ramadan. Deus abriu uma porta enorme
para aqueles que queiram se arrepender, diz o Mensageiro de Deus,
(Aporta do arrependimento aberta por completo, é a mesma distância
entre o nascer e o por do sol, não se fechará até que o sol nasça por onde
ele se por) fecha em seguida, ler o versículo (então que lhes cheguem sinais
d’Ele? No dia em que lhes chegarem alguns se Seus sinais será inútil a fé
do ser que não tiver acreditado antes, ou que, em sua crença, não tenho
agido com retidão).[ Al-Anaam -158] ( hadith narrado por Ahmad
O arrependimento tem suas condições: 1_deixar o pecado 2_arrepender
por ter feito o feito
3_ter o intuito de não voltar para o pecado,
4se o pecado tem relação com o direito do outros deve devolver estes
direitos e isso para não perder a recompensa do jejum, oração e caridade
realizada para estas pessoas, o profeta disse (quem deve direitos para seu
irmão, então que devolve quando mais antes, porque no dia de acerto de
contas,se tira de suas boas obras e se não alcançarão, então adiciona para
ele as más obras da vítima (o injustiçado)
(5) devemos fazer as pazes com os irmãos muçulmanos, irmão tome
cuidado em se cansar na adoração(jejum, oração, caridade e recitar o
Alcorão), em seguida, essas obras não são exibidas devido ao abandono e
conflitos, ALLAH diz(...A reconciliação é bom...).[128 ]ﺍﻟﻧﺳﺎءo profeta diz (as
obras dos homens são expostas nos dias de segunda e quinta feira, ALLAH
perdoa a quem não associa ninguém á Ele, exceto aqueles dois que há
conflitos entre si, aí ALLAH diz,aguardam eles ate que eles se atam as
relações) Muslim. Sabia irmão que o Islam prega o amor e a afeição mútua,
e proibiu o abandono e a empatia, o Mensageiro de Allah a paz esteja com
ele disse: (não é lícito para um muslim abandonar seu irmão muçulmano
por mais de três dias,se cruzam e nenhum cumprimenta o outro,o melhor

deles é aquele que cumprimenta em primeiro) Narrado por Muslim, pois a
sabedoria de deserção por três dias é apagar o fogo da raiva, e o abandono
ao seu irmão por mais é razão para não ser perdoado, e se fecham as portas
do Paraíso, e quanto maior a duração do abandono aumenta o pecado o
profeta diz (a partir do abandono de seu irmão por um ano é o mesmo que
derramar o seu sangue) Narrado por Abu Dawood
(6)Boas relações com parentes. Abu Hurairah falou que o profeta diz (não
serão aceitas as obras de quem corta suas entranhas). Ahmed
Anas falou que o profeta diz (quem gosta de aumentar seu sustento e sua
idade, então que liga as entranhas). Bukhari

