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Termos em árabe

·        Ansar - Auxiliadores. O povo de Medina que abriu suas casas, vidas e cidade para o
Profeta Muhammad e seus seguidores de Meca.

·       Ayat - (singular - ayah)  a palavra ayat pode ter muitos significados. É quase sempre
usada quando se fala de provas de Allah. Isso inclui evidências, versículos, lições, sinais
e revelações. 

·       Tawhid - A Unidade e Unicidade de Allah, no que tange Sua soberania, Seus nomes e
atributos e Seu direito de ser adorado.

·       Ikhlas - Sinceridade, pureza ou isolamento. Islamicamente, isso significa purificar
nossos motivos e intenções para buscar o prazer de Allah. É também o nome do 112°
capítulo do Alcorão.

·       Surah - Capítulo do Alcorão.

·       Shahadah - Testemundo de Fé.

·       Rakah - Unida de oração.

·       Hadith - (plural - ahadith) é uma peça de informação ou uma história. No Islam é uma
narrativa registrada dos ditos e ações do Profeta Muhammad e seus companheiros.

·       Sahabah - Forma plural de "Sahabi", que se traduz em companheiros. Um sahabi,
como a palavra é comumente usada hoje, é alguém que viu o Profeta Muhammad,
acreditou nele e morreu como muçulmano.
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Surah 112 Al-Ikhlas também conhecida como A Pureza,
A Sinceridade ou a Surah do Tawhid)  tem apenas quatro
ayat (versículos), mas resume a essência do Islam. Allah é
um e não há nada comparável a Ele. 

Dize: "Ele é Allah, (O) Único. Allah é O Solicitado (Allah-us-Samad,
de quem todas as criaturas precisam, Ele não come nem bebe). Não
gerou e não foi gerado. E não há ninguém igual a Ele." (Alcorão 112)

Surah Al-Ikhlas foi revelada ao Profeta Muhammad (que a misericórdia e as bênçãos
de Allah estejam sobre ele) durante os primeiros dias do Islam. Os politeístas e pagãos de
Meca um dia se aproximaram e o desafiaram, dizendo: "Dê-nos a genealogia de seu
Senhor". Foi então que Allah revelou esta surah.

Surah Al-Ikhlas proclama a Unidade de Allah e este conceito é apresentado na
primeira ayah. A segunda ayah declara que Allah é As-Samad, implicando que Ele tem
todos os atributos da perfeição. As-Samad é um dos nomes de Allah. Significa aquele de
Quem todo mundo depende, mas Aquele que não depende de ninguém, também indica
que Allah é diferente de Sua criação. A terceira ayah descreve que Ele não nasceu nem
deu à luz e a última ayah declara que Allah está além de qualquer comparação. A Sura
Al-Ikhlas apóia diretamente o primeiro pilar do Islam, a shahadah. "Não existe nenhuma
divindade verdadeira senão Allah."

A Surah al-Ikhlas é uma afirmação da unicidade de Allah e, como tal, nega todas as
formas de politeísmo e idolatria. Isso é muito importante porque o fundamento sobre o
qual nossa fé é construída é a crença absoluta de que Allah é Um. A crença em um Deus
Único implica certeza. Os muçulmanos adoram a Allah sozinho, Ele não tem parceiros,
sócios ou ajudantes. A adoração é dirigida exclusivamente a Ele, pois é o Único digno de
adoração

Surah al-Ikhlas é uma das primeiras suratas que muitos muçulmanos se lembram de
aprender quando criança e isso também é verdade para aqueles que se convertem ao
Islam. Depois de aprender o básico das cinco orações diárias, geralmente a pessoa fica
ansiosa para recitar as surahs mais curtas do Alcorão em suas orações, e quase sempre a
surah Al-Ikhlas é uma delas.   

Recitar a surah Al-Ikhlas pode ser o meio de alcançar o Paraíso e conquistar o amor de
Allah. A partir dos ahadith, somos capazes de encontrar alguns dos muitos benefícios de
amar, recitar e viver de acordo com os princípios descritos nesta curta surah.

O Profeta Muhammad enviou um homem como líder de uma expedição. Durante a
jornada, em todas as orações, ele concluiu sua recitação do Alcorão com a surah Al-Ikhlas.
Ao retornar, seus companheiros mencionaram isso ao Profeta Muhammad, que respondeu:
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"Pergunte a ele por que ele fez isso." Quando perguntaram ao homem, ele respondeu:
"Nesta surah, os atributos do Misericordioso Allah foram declarados; portanto, adoro
recitá-la repetidas vezes." Quando o Profeta Muhammad ouviu essa resposta, ele disse ao
povo: "Informe-o que Allah o tem em grande amor e estima."[1]

Um homem dentre os Ansar liderou as orações na Mesquita de Quba. Sua prática era
que em cada rakah ele recitava primeiro a Surah Al-Ikhlas e depois acrescentava outra
surah. As pessoas se opuseram e disseram: "Você não acha que a surah Al-Ikhlas é
suficiente? Por que você junta a outra surah? Você deve recitar apenas este capítulo, ou
deixá-lo e recitar outro capítulo. Ele disse: "Não posso parar, em vez disso, prefiro desistir
de liderar as orações. "O povo não queria que mais ninguém liderasse, então eles
trouxeram o assunto ao Profeta Muhammad. Ele perguntou ao homem: "O que te impede
de fazer o que seus companheiros desejam? O que te faz recitar essa surah em particular
em cada rakah?" O homem respondeu: "Eu tenho muito amor por ela." O Profeta
Muhammad disse: "Seu amor por essa surah lhe deu a entrada no Paraíso." [2]

A Surah al-Ikhlas foi descrita como sendo igual a um terço do Alcorão. Recitá-la tem a
mesma recompensa que recitar um terço do Alcorão.

O Profeta Muhammad disse aos sahabah: "Reúnam-se em minha presença, pois eu lhes
recitarei um terço do Alcorão." Quando eles se reuniram, o Profeta Muhammad foi até
eles e recitou a surah Al-Ikhlas, e depois voltou para sua casa. Os sahabah começaram a
falar um com o outro sobre isso. Alguém disse: "Eu acho que uma revelação acaba de lhe
chegar dos céus. É por isso que ele voltou para dentro." Então o Profeta saiu de sua casa
e disse: "Eu lhe disse que recitaria um terço do Alcorão. Ela é realmente um terço do
Alcorão."[3]

Um homem ouviu outro recitando (nas orações): "Diga: 'Ele é Allah, o Único'". E ele o
recitou repetidamente. De manhã, dirigiu-se ao Profeta e o informou como se
considerasse que a recitação daquela surah por si só não era suficiente. O Profeta
Muhammad disse: "Por Ele em cuja mão está minha vida, ela é igual a um terço do
Alcorão."[4]

Resumidamente e em conclusão, a Surah Al-Ikhlas é um dos capítulos mais curtos do
Alcorão, mas é um dos mais profundos. É um capítulo que descreve os fundamentos da fé
do muçulmano e é igual a um terço do Alcorão.

Para aqueles que gostariam de memorizar e recitar a Surah Al-Ikhlas, consulte este
site altamente recomendado: http://www.mounthira.com/learning/surah/112-al-ikhlas/

Notas de rodapé:

[1] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim

[2] Sahih Al-Bukhari
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[3] Sahih Muslim

[4] Sahih Al-Bukhari
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