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Objetivos:
·

Conhecer cinco belos ahadith do Profeta Muhammad sobre a aprendizagem do
Alcorão.

·

Saber com que frequência, quanto e quando lê-lo.

·

Entender a importância de escutar atentamente e memorizar o Alcorão.

Termos em árabe:
·

Hadith - (plural - ahadith) é um relato ou história. No Islam se refere a um registro
narrativo dos ditos e ações do Profeta Muhammad e de seus companheiros.

A importância de aprender o Alcorão segundo as palavras
do Profeta Muhammad
1. "Os melhores de vocês são os que aprendem o Alcorão
e ensinam."[1]

2. "Allah tem seu próprio povo entre a humanidade. Disseram: 'Oh Mensageiro de Allah, quem
são?' Ele disse: 'As pessoas do Alcorão, as pessoas de Allah e os que estão mais próximos d'Ele"[2]
3. "Certamente este Alcorão é um banquete de Allah; aprendam, pois, o que podem de Seu
banquete. Este Alcorão é a corda de Allah, a luz clara e a cura (efetiva e benéfica). A imunidade
para quem se apega a ele, a salvação para quem o segue, não há torção para endireitar, não há
desvio para voltar ao caminho certo. Não se desfazem suas maravilhas nem envelhece por suas
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abundantes refutações. Recitem-no, porque Allah os recompensará por cada letra que
recitarem..." (Abdullah ibn Masud também disse, "Este Alcorão é o banquete de Allah. Quem
entra (participe dele) está a salvo."[3]
O Alcorão é um "banquete" no sentido de que é algo de grande benefício que Allah preparou para
as pessoas e os convidou a ele.
4. "...Não há nenhum grupo de pessoas que se reuniu em uma das casas de Allah (mesquitas)
recitando o livro de Allah e estudando-o, sem que tenha descido a eles a tranquilidade, que tenha
os envolvido a misericórdia, que os anjos tenha-os cercado e Allah tenha-os mencionado entre
aqueles que estão próximos a Ele."[4]
5.

"Quem ensina um versículo do Livro de Allah, será recompensado (cada vez que) recitado."[5]

Pautas práticas para estudar o Alcorão
Com que frequência ler?

Todos os dias você deve ler algo do Alcorão. Na verdade, não considere um dia
completo a menos que tenha passado algum tempo com o Alcorão. É melhor ler
regularmente, mesmo que seja apenas uma pequena parte, do que ler partes longas, mas
só de vez em quando.
Quanto ler?

Não há uma resposta definitiva, varia de uma pessoa a outra, de uma situação a outra.
A diretriz é o que Allah disse: "Assim, que recitem durante a oração o que sabem do
Alcorão" (Alcorão 73:20)
A quantidade da leitura dependerá em grande parte da finalidade da leitura. Se você
quiser apenas passar tempo com o Alcorão, ou ter uma visão geral rápida, você pode ler
muito mais rápido e, portanto, mais. Se você quiser meditar e refletir, você pode ler muito
mais devagar e, portanto, menos.
Quando ler?

Qualquer momento do dia ou da noite é adequado para ler o Alcorão e pode ser lido de
qualquer postura física. Allah diz:
"E celebra o nome do teu Senhor, de manhã e à tarde." (Alcorão
76:25)
"Que mencionam Deus, estando em pé, sentados ou deitados, e
meditam na criação dos céus e da terra, dizendo: Ó Senhor nosso,
não criaste isto em vão. Glorificado sejas! Preserva-nos do tormento
infernal!" (Alcorão 3:191)
Há alguns momentos específicos que são mais desejáveis e recompensadores, já que
são recomendados por Allah e Seu Profeta. Há também certas posturas recomendadas. O
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melhor momento para ler é à noite e a postura mais desejável é ficar de pé em oração.
Para isso, é necessário memorizar algumas partes do Alcorão e ficar acordado por algum
tempo durante a noite. Você pode não ser capaz de fazê-lo o tempo todo por várias razões
e o Alcorão reconhece tais limitações, portanto lhe é permitido qualquer parte a qualquer
momento e em qualquer posição.
Aprender a ler corretamente em árabe

Vai levar algum tempo e esforço para aprender a escrever em árabe e aprender a ler o
Alcorão corretamente. É melhor aprender com um professor qualificado, mas se você não
tem a oportunidade de fazê-lo, você pode aprender com qualquer um dos sites de
aprendizagem on-line do Alcorão. Dedique meia hora, três a cinco dias por semana,
durante cerca de um ano e estará bem encaminhado para recitar o Alcorão em árabe.
Escute atentamente

Embora você possa não ser capaz de recitar o Alcorão imediatamente, você pode
baixar arquivos mp3 gratuitos e ouvi-los em seu smartphone ou computador. Ouça com
atenção e permaneça em silêncio quando o Alcorão é recitado. Isto é o que o Alcorão
ordena: "E quando for lido o Alcorão, escutai-o e calai, para que sejais
compadecidos." (Alcorão 7:204)
Não se deve falar enquanto o Alcorão é recitado.
Memorizar o Alcorão

Memorize o que possa do Alcorão. A memorização é uma forma essencial de fazer com
que o Alcorão entre em sua alma. Não é um ato mecânico, ritual; é um ato de alta
importância espiritual e devocional. Somente através da memorização se pode recitar o
Alcorão nas orações e refletir sobre o seu significado enquanto se está de pé, na presença
do Senhor. Faça com que o Alcorão flua em sua língua, resida em sua mente, habite em
seu coração, torne-se seu companheiro constante. A melhor maneira de memorizar é com
um professor qualificado, mas se um não estiver disponível, você pode usar um professor
on-line. Será muito difícil fazê-lo sozinho.
Serviços gratuitos
·

http://www.tvquran.com/en/

·

http://quranicaudio.com/

·

http://www.quranexplorer.com/Quran/Default.aspx

·

http://www.clearquran.com

·

http://www.quranful.com

·

Busque no iTunes ou Google Play por aplicativos de recitação com a palavra chave
"Alcorão" para seu smartphone ou tablet.
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Notas de rodapé:

[1] Bukhari, Tirmidhi
[2] Ibn Majah
[3] Hakim
[4] Abu Dawud
[5] al-Silsilah as-Sahihah
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