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Objetivos:

·       Aprender a recompensa geral de recitar o Alcorão.

·       Conhecer a recompensa de alguém que está aprendendo e se esforça para recitar o
Alcorão.

·       Conhecer a recompensa das surahs e versículos específicos do Alcorão.

Termos em árabe:

·       Surah - Capítulo do Alcorão.

·       Rakah - Unidade da oração.

·       Ayat - (singular - ayah) esta palavra pode ter muitos significados. Quase sempre se
utiliza quando se fala de provas provenientes de Allah. Estas incluem evidências,
versículos, sinais e revelações. 

·       Zakah - caridade obrigatória.

Nenhuma outra escritura no
mundo compartilha as
características únicas do
Alcorão. Os outros livros
sagrados são coleções de
sabedoria e ensinamentos de
seus líderes religiosos, reunidos
ao longo do tempo. Não se sabe
quem os compilou ou como. O
Alcorão, por outro lado, é um
livro que afirma vir do Criador
dos céus e da terra. É um livro
que não foi compilado ou
editado ao longo do tempo por autores desconhecidos. Este livro vem de Allah em sua
totalidade, ele foi ensinado ao Profeta Muhammad (que a misericórdia e as bênçãos de

Virtudes do Alcorão (parte 1 de 2) 1 of 4 www.NewMuslims.com

http://www.newmuslims.com/pt/category/134/
http://www.newmuslims.com/pt/category/157/


Allah estejam sobre ele) para transmiti-lo a nós. Certos capítulos (surahs) e versículos têm
recompensas e bênçãos quando são recitados, como nos informou o Profeta Muhammad,
que mencionou as recompensas de recitar o Alcorão, memorizá-lo e seguir seus
ensinamentos.

Nesta lição, aprenderemos as recompensas de recitar alguns dos capítulos do Alcorão.
O Profeta nos informou que, por recitar uma letra do Alcorão, obteremos a

recompensa de dez boas obras. Isto deveria motivar-nos a aprender a recitar o Alcorão na
sua língua original, o árabe, pois isso é possível e muitas pessoas já o fizeram. Se você for
consistente e seguir os conselhos dados na lição anterior (Por que e como aprender o
Alcorão), você encontrará os passos que precisa seguir para alcançá-lo.

Uma letra do Alcorão Sagrado equivale a 10 boas obras

O Mensageiro de Allah disse: "Quem ler uma letra do Livro de Allah será
recompensado com uma boa ação, e uma boa ação terá 10 vezes mais recompensa. Não
digo que Alif Lam Mim é uma letra, senão digo que Alif é uma letra, Lam é uma letra e
Mim é uma letra" (quer dizer, é igual a três letras)[1].

Algumas pessoas encontrarão dificuldades para aprender a recitar o Alcorão em árabe.
Depois de tudo, terão que se familiarizar com certas letras e aprender a pronunciá-las.
Aqui temos um belo encorajamento do Profeta Muhammad para aqueles que se esforçam
para aprender o Alcorão em árabe:

Quem recita o Alcorão Sagrado com dificuldade tem o dobro de recompensa

O Profeta Muhammad disse: "A pessoa que recita o Alcorão e o lê com fluidez estará
em companhia dos anjos obedientes e nobres, e aquele que lê o Alcorão com esforço e
dificuldade terá uma recompensa em dobro." [2]

Uma das primeiras surahs (capítulos) do Alcorão que você deverá memorizar é a 
Surah al-Fatihah, o primeiro capítulo do Alcorão, que se recita em cada rakah da oração. 

Surah Al-Fatihah, a surah superior

Abu Sa'id disse que enquanto rezava, o Profeta o chamou, porém ele não respondeu ao
chamado. Ao terminar Abu Said disse: "Oh Mensageiro de Allah! Estava rezando." Ele
disse: "Acaso Allah não disse: 'Ó fiéis, atendei a Deus e ao Mensageiro, quando ele vos
convocar à salvação'"(8:24) logo disse: 'Te ensinarei a surah mais grandiosa do Alcorão'.
E disse: '(Esta é) 'Louvado seja Deus o Senhor do Universo... (quer dizer, a Surah Al
Fatihah), que consiste em sete versículos recitados repetidamente e que fazem parte do
Magnifico Alcorão que me foi dado.'"[3]

Ayah al-Kursi fornece a proteção de Allah

O Segundo capítulo do Alcorão que segue a  Surah al-Fatiha é a Surah al-Baqarah, o
capítulo mais longo do Alcorão. O versículo 255 deste capítulo se chama Ayah al-Kursi
(versículo do Trono).
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Abu Huraira relatou que o Mensageiro de Allah ordenou que custodiasse o que
recebiam do zakah do Ramadan, porém apareceu um ladrão que quis roubar os alimentos.
Abu Hurairah o pegou e disse: "Te levarei até o Mensageiro de Allah!" e essa pessoa disse:
"Por favor, não me leve até o Mensageiro de Allah e te direi umas palavras que com elas
Allah te beneficiará. Quando tu fores dormir, recita Ayah Al Kursi porque haverá um
guardião de Allah que te protegerá toda a noite e o Satanás não poderá se aproximar de ti
até que amanheça". Quando o Profeta ouviu a história disse: "Ele (que vinha até ti a noite)
te disse a verdade, ainda que seja um mentiroso, ele era o Satanás."[4]

Os dois últimos versículos da Surah al-Baqarah

O Profeta disse: "Se alguém recita os dois últimos versículos da Surah al-Baqarah pela
noite, isso será suficiente para ele." [5]

Surah Al-Baqarah e Aal 'Imran são duas luzes

Descrevendo o segundo e terceiro capítulos do Alcorão, o Mensageiro de Allah disse:
"Leiam o Alcorão porque intercederá por sua gente no Dia da Ressurreição. Leiam as
duas luzes, al-Baqarah e Aal 'Imran, por que virão em forma de duas nuvens, duas
sombras e duas fileiras de pássaros no Dia da Ressurreição e argumentarão a favor de
sua gente."[6]

Surah al-Kahf é tranquilidade

É um capítulo especial do Alcorão que vem quase  no meio do livro, chamada de Surah
al-Kahf.

Um homem estava recitando a Surah al-Kahf e seu cavalo estava atado a duas cordas
ao seu lado. Uma nuvem desceu e se estendeu sobre o homem e seguiu se aproximando
dele até que seu cavalo começou a saltar (como se estivesse com medo de algo). Ao
amanhecer, o homem se aproximou do Profeta e falou essa experiência. O Profeta disse:
"Essa foi a 'tranquilidade' que desceu por causa do (da recitação do) Alcorão."[7]

Surah Al-Kahf é proteção do Anticristo (Dajjal)

O Profeta disse: "Quem memorizar dez versículos do início da Surah al-Kahf estará
protegido do Anticristo." [8]

Surah al-Kahf é uma luz brilhante

O Profeta disse: "Aquele que ler a Surah al-Kahf na sexta-feira, terá uma luz que
brilhará de uma sexta-feira a outra"[9].

Notas de rodapé:

[1] Tirmidhi
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[2] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim

[3] Sahih Al-Bukhari

[4] Sahih Al-Bukhari

[5] Sahih Al-Bukhari

[6] Musnad Ahmad

[7] Sahih Al-Bukhari

[8] Muslim, Abu Dawud, Nasai

[9] Hakim, Bayhaqi
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