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Objetivos:

·       Conhecer as recompensas adicionais de recitar o Alcorão.

·       Conhecer a recompensa de surahs (capítulos) específicos do Alcorão. 

Termos em árabe:

·       Surah -Sura, capítulo do Alcorão.

 Enfatizando a importância
de recitar o Alcorão, disse o
Profeta: "O exemplo do crente
que recita o Alcorão é como o
de uma toronja, pois tanto o
odor como o sabor dela são
agradáveis. E o crente que não
recita o Alcorão é como a
tâmara, pois ela não tem odor,
mas seu sabor é bom. Já o
hipócrita que recita o Alcorão é
comparado à murta, pois o odor
dela é agradável, e o sabor
amargo. E o hipócrita que não recita o Alcorão é comparado a coloquíntida, que não tem
odor e seu sabor é amargo"[1].

O Alcorão, as palavras de Allah, têm muitas virtudes. Cada surah do Alcorão é
importante, porém algumas delas têm importância especial. As melhores surahs que
podem ser recitadas por um novo muçulmano são aquelas que acumulam maiores
recompensas para ele, e são fáceis de memorizar. 

Nesta lição, mencionaremos as virtudes dos últimos três capítulos do Alcorão, que são
curtos porém, poderosos:

Construa uma casa no paraíso recitando a Surah al-Ikhlas: O Profeta disse:
"Aquele que recitar 'Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas]dez vezes, Allah construirá
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para ele uma casa no Paraíso."[2]
Recitar a Surah al-Ikhlas equivale a um terço do Alcorão: Um homem escutou a

outro recitar Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas] e repeti-la. Na manhã seguinte ele
se apresentou ao Mensageiro de Allah (que a misericórdia e as bênçãos estejam sobre ele)
e falou sobre isso. O homem pensou que era muito pouco, porém o Mensageiro de Allah
disse: "Por aquele Cujas Mãos está minha alma, equivale a um terço do Alcorão."[3]

Um homem ficou acordado para adorar a Deus no tempo do Profeta, pouco antes do
amanhecer, e recitou Qul huwa Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas], e não recitou nada mais.
Pela manhã, o homem se aproximou do Profeta e falou sobre isso, pensando quem sabe,
não estar fazendo o suficiente. O Mensageiro de Allah disse: "Por Aquele Cujas Mãos está
minha alma, equivale a um terço do Alcorão."[4]

Recitar a Surah al-Ikhlas antes de dormir: Aisha narrou que quando o Profeta se
preparava para dormir, juntava as mãos, assoprava sobre elas e recitava: Qul huwa Allahu
ahad [Surah al-Ikhlas], Qul a'udhu bi Rabbil-falaq [Surah al-Falaq] e Qul a'udhu bi
Rabbin-naas [Surah an-Naas] (estes são os últimos três capítulos do Alcorão). Logo
passava as mãos por onde podia, começando pela cabeça e a parte da frente do corpo.
Fazia isso três vezes. [5]

O amor pela Surah al-Ikhlas: Aisha também narrou que o Profeta enviou um homem
para uma pequena campanha militar e que quando ele recitava o Alcorão enquanto guiava
seus companheiros em oração, sempre terminava com Qul huwa Allaahu ahad [Surah
al-Ikhlas].  Quando voltaram (seus companheiros) mencionaram isso ao Profeta, que lhes
disse para perguntar a ele por que ele fazia isso. Perguntaram-lhe, e ele disse: "Por que é
uma descrição do Misericordioso e eu amo recitá-la". O Profeta disse: "Digam a ele que
Allah o ama."[6]

Recitar a Surah al-Ikhlas toda noite: Uqbah ibn 'Aamir disse "Me encontrei com o
Mensageiro de Alla e me disse: 'Ó Uqbah ibn 'Aamir, te ensinarei algumas surahs sem
paralelo no que foi revelado da Torá, dos Salmos, do Evangelho ou do Alcorão. Você não
deve passar uma noite sem recitar (ou seja, todas as noites você deve recitar) Qul huwa
Allaahu ahad [Surah al-Ikhlas], Qul a'udhu bi Rabbil-falaq [Surah al-Falaq] e Qul a'udhu bi
Rabbin-naas [Surah an-Naas].'" 'Uqbah disse: "Assim que todas as noites eu recitava. Era
meu dever recitá-las por que o Mensageiro de Allah (que a misericórdia e as bênçãos de
Allah estejam sobre ele) havia me ordenado"[7].

O Paraíso é seu direito: O Profeta ouviu um homem recitar 'Qul huwa Allaahu ahad,
e disse: "É seu direito". Eles perguntaram: "Mensageiro de Allah, qual é o direito?" Ele
disse: "O Paraíso é seu direito".[8]

Há muitas virtudes na recitação geral do Alcorão em árabe e na recitação de algumas
surahs mais longas; mas há também grandes virtudes na recitação de suras mais curtas
do Alcorão que são fáceis de memorizar, tais como Surah Al Fatihah e Surah al-Ikhlas.

Até que você possa ler bem o Alcorão, se o ouvir recitado por outra pessoa e buscar a
recompensa que foi mencionada por ele, então há esperança de que você terá a mesma
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recompensa que aquele que o lê, por causa de sua boa intenção e por estar fazendo o que
você é capaz de fazer.

Notas de rodapé:

[1] Sahih Al-Bukhari

[2] Sahih al-Jami' al-Sagheer

[3] Sahih Al-Bukhari

[4] Sahih Al-Bukhari

[5] Sahih Al-Bukhari

[6] Sahih Al-Bukhari

[7] Musnad Ahmad

[8] Musnad Ahmad
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