A virtude dos últimos dez dias 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.

O mês abençoado do Ramadan está prestes a terminar, e na véspera de partida,
o mês abençoado nos dá uma grande oportunidade e virtuoso é aquele quem a
alcançou e a aproveitou e, que são os últimos dez dias do Ramadan, e para
conhecer a virtude destes dias temos que entrar na casa do Mensageiro de Allah
(S.A.A.W), pois ele é o nosso Imam, exemplo e o nosso guia para a senda reta.
Assim como Deus Altíssimo revelou no Al Corão sagrado surata AL AHZAB
versículo 21: “Realmente, tendes no Mensageiro de Deus um excelente
exemplo para aqueles que esperam contemplar Deus, deparar-se com o Dia do
Juízo Final, e invocam Deus frequentemente.”. E na casa do profeta (S.A.A.W),
Aicha (que Allah esteja satisfeita com ela) relatou que: “quando começava os
últimos dez dias do mês de Ramadan se dedicava plenamente as adorações, o
Profeta(S.A.A.W) costumava ficar acordado toda a noite e acordava também a
sua família.”, e também relatou dizendo que o Profeta (S.A.A.W): “ costumava
dedicar-se durante os últimos dez dias do mês de Ramadan, mais do que em
qualquer outro mês.”. Com base nisso, concluímos que o Mensageiro de Deus
(S.A.A.W) costumava dar grande importância a estes dias e em fazer mais ações
que ele não faz em outros dias. Estas ações são as seguintes:

1. Dedica-se plenamente: Este é um exemplo da seriedade e dedicação na
obediência de Deus todo poderoso, pois o Profeta (S.A.A.W) se retirava
nos últimos dez dias do Ramadan todos os anos, exceto no ano em que o
profeta (S.A.A.W) faleceu, ele se retirou por 20º dia na mesquita, adorando
Deus Altíssimo.

2. Orar toda noite: Isto é, viver a noite na obediência e oração para Deus o
Senhor dos mundos Deus, pois a noite dos obedientes há vida nela, e a
noite daqueles que dormem e a dos negligentes em obedecer a Deus
Altíssimo é comparada com a noite dos mortos.
3. Acordar seus familiares: Ou seja, os acordavam para rezar à noite, o
Mensageiro de Allah (S.A.A.W) incitava a sua família para aproveitar os
últimos dez dias de Ramadan de acordo com o hadith narrado por alTirmidhi de Zaynab bint Umm Salamah, ela disse: “ O Profeta (S.A.A.W) no
últimos dez dias do Ramadan acordava todos os membros de sua família
para oração da noturna.” O Profeta (S.A.A.W) disse costumava ir durante
a noite para a casa de sua filha Fátima e seu marido Ali bin Abi Talib (que
Allah esteja satisfeito com os dois) e os perguntava: Vocês não vão orar?,
e assim era o Profeta (S.A.A.W) em sua casa, pois assim que ele terminava
a oração da madrugada e a reza do ueter ( equivalente a uma única
genuflexão), acordava a nossa mãe Aicha (que Allah esteja satisfeita com
ela) para a rezar.
Então a casa do Mensageiro de Allah (S.A.A.W) nos últimos dez dias de
Ramadan costumava estar em um estado de emergência. E porque tudo
isso?!!! É porque nestes dez dias há a noite, que é melhor do que mil meses
em benefícios e boas obras e talvez a melhor do que todas as noites da
vida mundana sem dúvida, ou seja, a noite do decreto, que foi designada
por Deus Todo-Poderoso para descer o Alcorão Sagrado, e nela desce o
Arcanjo Gabriel ( que a paz esteja com ele) e os anjos para a terra a cada
ano, e com a descida dos anjos para a terra, Deus envia misericórdias mais
que o numero de pedras existentes na terra. Durante esta noite não ocorre
nenhuma doença, nenhum diabo é enviado, ELE aceitará o
arrependimento daqueles que estão arrependidos, as portas do paraíso se
abrem e dizem que os anjos saúdam as pessoas que estão nas mesquitas
até o nascer do sol.

Esta noite abençoada que foi nomeada como a nobre surata da Al Qadr (O
Decreto) relata todos estes acontecimentos, Deus Altíssimo revelou na
surata Al Qadr (O Decreto) versículo 1- 5: “Por certo, fizemo-lo descer, na
noite do Decreto. E o que te faz inteirar-te do que é à noite do Decreto?
À noite do Decreto é melhor que mil meses. Nela, descem os anjos e o
Espírito, (Anjo Gabriel), com a permissão do Seu Senhor, encarregados
de toda ordem. Paz é Ela, até o nascer da aurora.”
E na identificação desta noite, alguns dos prováveis relatos que ela está
nos dias impares dos últimos dez dias, pois Allah nos ocultou de seu
conhecimento para nos dedicar a ela, porque se fosse determinada, as
boas ações se limitaram a ela, Aicha (que Allah esteja satisfeito com ela)
relatou que o Profeta (S.A.A.W) disse: “Buscai a Noite Abençoada entre as
noites ímpares, ou seja, 21º, 23º, 25º, 27º e 29), das dez últimas noites de
Ramadan”. E pela grandiosa importância que é esta noite significa, Aicha
(que Allah esteja satisfeito com ela) relatou que numa ocasião perguntou
ao Profeta (S.A.A.W): “Ó Mensageiro de Deus, se eu chegar a descobrir a
Noite do Decreto, como deverei orar, nessa noite?” O Profeta (S) lhe
respondeu: “Dize: Deus, Tu, Que és Perdoador, Que amas o perdão,
perdoa-me!.”.
Nestes dias, não podemos perder o zakaat do Al-fitr que Deus o fez
purificação para o jejuador, que provavelmente possa ter ocorrido algum
problema com ele e não conseguiu jejuar. Pode ser em forma de alimento
ou em valor, geralmente antes da oração do Eid Al fitr, pois será aceita se
Deus quiser como zakat, e se for depois da oração será considerada como
caridade e sua quantia neste país - Brasil – o mínimo é de quinze reais e
quem aumentar sobre este valor Deus o recompensará.

