O Alcorão é a luz e a orientação

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.
Deus revelou o Alcorão como um guia para o bem e para uma vida prospera,
mostrando as formas de salvação, iluminando e guiando a vida das pessoas,
pois se você refletir sobre Surat Al-Fatiha ou o Alcorão em si, onde os
muçulmanos leem esta suplica em cada genuflexão de suas orações
reveladas por Deus Altíssimo no versículo 6 e 7: "Guia-nos à senda reta, À
senda dos que agraciaste, não à dos abominados, nem à dos
extraviados.". A resposta a esta suplica está na primeira Surata que segue
diretamente a Surata Al-Faatiha, ou seja, Surat Al-Baqara versículos 1 e 2:
“1. Alef, Lam, Mim. 2.Eis o livro que é indubitavelmente a orientação dos
temente a Deus;”. Neste versículo há uma mensagem clara: Se você quer o
verdadeiro caminho da salvação, encontra-se neste livro, o Alcorão, Deus
Todo-Poderoso revelou na SURATA AL MAIDA versículos 15 e 16: "Ó
adeptos do Livro, foi-vos apresentado o Nosso Mensageiro para mostrarvos muito do que ocultáveis do Livro e perdoar-vos em muito. Já vos
chegou de Deus uma Luz e um Livro lúcido (349), 16 Pelo qual Deus
conduzirá aos caminhos da salvação aqueles que procurarem a Sua
complacência e, por Sua vontade, tirá-los-á das trevas e os levará para a
luz, encaminhando-os para a senda reta.".
O Alcorão é o livro do Senhor dos Mundos, o melhor dos livros para o bem
das nações, então pegue seu legado dele, pois saiba que é um tesouro
precioso, não há tesouros comparados a ele, porque contém a luz da
orientação, O Altíssimo mencionou na SURATA IBRAHIM versículos 1: “.
Alef, Lam, Ra. Um Livro que te temos revelado para que retires os
humanos das trevas (e os transportes) para a luz...". Porquanto quem

seguiu o Alcorão e viveu sua vida de acordo com seu método proverá da
verdadeira felicidade, pois nos foi revelado na SUARATA ANNISSA´
versículos 174 e 175: “174.Ó humanos, já vos chegou uma prova
convincente, do vosso Senhor, e vos enviamos uma translúcida Luz.
175.Àqueles que crêem em Deus, e a Ele se apegam, introduzi-los-á em
Sua misericórdia e Sua graça, e os encaminhará até Ele, por meio da senda
reta.”.
Tome cuidado meu amado irmão para que o Alcorão não seja em sua vida
um livro sem sentido ou um livro sem leitor, pois o muçulmano que não se
comove pelas ordens do Alcorão e suas inibições, é um ser morto, morto
de coração e sentimento, mesmo andando com dois pés, e por isso nosso
profeta(S.A.A.W) disse: “Aquele cujo coração não contém coisa alguma do
Alcorão Sagrado é como uma casa abandonada.” (Tirmizi). O Mensageiro
de Deus (S.A.A.W) dividiu as pessoas em em quatro categorias por suas
relações com o Alcorão, Abu Mussa al Achari (R) relatou que o Mensageiro
de Deus (S) disse: “O crente que recita o Alcorão é comparado a uma
toranja, pois tanto o odor como o sabor dela são agradáveis. E o crente que
não recita o Alcorão é comparado a uma tâmara, pois ela não tem olor, mas
o seu sabor é doce. Já o hipócrita que recita o Alcorão é comparado à murta,
pois o olor dela é agradável, e o sabor, amargo. E o hipócrita que não recita
o Alcorão é comparado à coloquíntida, que não tem olor, e o seu sabor é
amargo”. (Muttafac alaih).
Portanto, seja cuidadoso irmão amado para ser da primeira categoria sendo
forte no seu relacionamento com o Alcorão, isso significa que seu
relacionamento com Deus também será forte, o Alcorão é a palavra de Deus
e o discurso de Deus para as pessoas quando você lê o Alcorão deve sentir
que Deus está falando com você, Ele que te ordena e te oprime, que relata
as histórias dos antecedentes e ilumina o seu o caminho e esta é a verdade
do Alcorão, e por isso Ibn masud, o companheiro do profeta (a paz e as
bênçãos de Allah esteja sobre ele), diz, "este Alcorão é uma festa, um
banquete de Deus, aceitem então o seu convite, este Alcorão é a corda de
Deus, a luz mostrada, a cura que benéfica aqueles que se prendem a ele, é

a salvação daqueles que o seguem. Nunca se recusa a lê-lo, suas maravilhas
não acabam nunca, e não se desvia do caminho para ser endireitado,
leiamo-lo, Deus vos recompensá-lo por ler cada letra por dez graças.” Isto
é o que o Profeta (S.A.A.W) ensinou aos seus companheiros sobre o Alcorão
E o Alcorão, meu amado irmão, sendo seu guia na vida, ele também é a
cura do seu coração e a luz da sua mente e alma exaltado seja Deus
mencionou no Alcorão na SURATA YUNUS versículos 57 e 58: "Ó humanos,
já vos chegou uma exortação do vosso Senhor, a qual é um bálsamo para
a enfermidade que há em vossos corações, e é orientação e misericórdia
para os fiéis. 58.Dize: Contentai-vos com a graça e a misericórdia de Deus!
Isso é preferível a tudo quanto entesourarem!".
Eu te aconselho meu amado irmão para que renasça o nosso
relacionamento com o Alcorão em nossas casas, lendo e ouvindo, Abu
Hurayrah, que Allah esteja satisfeito com ele, disse: “ A casa se expandirá
para seus familiares, os anjos comparecerão e os demônios a abandonarão,
e sua riqueza fluirá quando é recitado o Alcorão nela, e quando não é
recitado, a casa diminuirá para seus familiares, os anjos a abandonarão, os
demônios comparecerão e sua riqueza diminuirá.
Rogamos a Deus que nos faça daqueles que ouvem as palavras e sigam seus
benefícios e que nos guie para sua senda.

