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[Pergunta]: O foco principal de muitas pessoas no Ramadaan é apenas a cesta de alimentos
e dormir. Sendo assim, o Ramadaan torna-se num mês de preguiça e sedentarismo. Da
mesma forma, algumas pessoas passam toda a noite jogando e dormem durante o dia.
Qual é o seu conselho para este tipo de pessoas?
[Resposta]: Acredito que isso, na realidade, consiste em um desperdício de tempo e um
desperdício de dinheiro. Se as pessoas não têm outro objectivo senão variar as suas
refeições, dormir durante o dia e passar a noite fazendo coisas que não têm nenhum
benefício para eles, então este é sem dúvida um desperdício de uma oportunidade valiosa,
que não pode repetir-se novamente para algumas pessoas em suas vidas.
Por conseguinte, uma pessoa determinada é aquela que durante o Ramadaan segui o que
deve ser feito, que é dormir na primeira parte da noite, efectuar a Oração Taraawih, e em
seguida permanecer em pé orando durante a última parte da noite, se for capaz. E não
deve-se ir aos extremos em comer e beber.
Aqueles que são capazes devem se esforçar no sentido de alimentar aqueles que estão em
jejum (no tempo de quebrar o jejum), quer no Masaajid ou em outros lugares. Isto porque
aquele que alimentar alguém que esteja em jejum, receberá a mesma recompensa daquele
que jejua . Assim, se uma pessoa alimenta os seus irmãos que estão em jejum, ele receberá
a mesma recompensa que eles. Portanto, aqueles a quem Allaah concedeu a riqueza
devem aproveitar esta oportunidade de obter uma grande recompensa.
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