Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
O Livro-matriz
Louvado seja Deus Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade exceto
Deus, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo e
Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o Mensageiro de Deus,
sua família, e seus companheiros
Uma das peculiaridades da nação do Profeta Muhammad (S.A.A.S), é uma surata
glorificada que não foi revelada a nenhum dos profetas antes. É a melhor surata do
Alcorão. Abu Saíd Rafi’ Ibn al Mu’alla relatou que Profeta (S.A.A.S) lhe disse: “Sabe qual
é a maior Surata do Alcorão Sagrado! Ele disse: ‘São os sete versículos da Surata Al
Fátiha, que são tão frequentemente usados nas orações, e que fazem parte do glorioso
Alcorão, que me foi revelado.” (Bukhári). O Profeta (S.A.A.S) proclamou: Juro por ElE
cujo tem o domínio sobre a minha alma, nada foi revelado no Torá, no Evangelho, nos
Salmos, ou no Al-Furqan “O critério” como esta surata, que são sete versículos
frequentemente repetidos no Poderoso Alcorão que me foi revelado. ” (Tirmidhi). A
surata é tão importante que quem a negligencie enquanto ore, sua oração não será
valida, pois os muçulmanos devem aprendê-la e entender o seu significado, entretanto
é uma pena que o muçulmano continue por muitos anos a lê-la e não saber o seu
significado. Surata Al-Fatiha é um dos pilares da oração, sem ela a oração não é válida.
O Mensageiro de Deus (S.A.A.S), disse: “A oração não é válida para aquele que não ler
a abertura do livro.” Musslim. O erro de recitar Al-Fatiha, se mudar o significado,
invalida a oração. Por exemplo, se o muçulmano ler a palavra revelada por Deus TodoPoderoso, em vez de Ihdina (nos guie) Ahdana, sua oração não é válida porque o
significado mudou, pois Ihdina (nos guie) e Ahdana (dar um presente).
Surata Al-Fatiha é uma das maiores suratas que trazem a cura. É desejável recitá-la para
os pacientes. Um dos estudiosos disse: (O Alcorão como todo é a cura, e Al-Fatiha é a
mais glorificada surata nele. Ela Tem a peculiaridade de curar, não há em outras suratas.
Por isso Aqueles que conhecem ainda estão curando suas doenças através dela, e
acabam descobrindo o seu efeito na cura.). A revelação de Deus Altíssimo seja na surata
Al Fatiha: “Louvado seja Deus, Senhor do Universo, Clemente, o Misericordioso,” Pode
incluir o maior bem que um muçulmano deve saber, que é conhecer Deus seus nomes,
atributos e ações, e na sua continuação: “Guia-nos à senda reta, À senda dos que
agraciaste,”, isso nos explica que o servo não tem caminho para a salvação e a
felicidade, exceto em seguir o caminho justo que o nosso Profeta e seus companheiros
seguiram.

Esta surata foi concluída com súplicas pela coisa mais importante que o servo precisa
em sua religião e em sua vida mundana, para que Deus o guie a senda reta. Maior do
que sua necessidade por comida, bebida e respiração, não há como escapar do
tormento e não há nenhum acesso à felicidade sem essa orientação. Portanto, a súplica
de Al-Fatiha, se aquele que a proclamou, conhece o seu valor, a usaria em todas as suas
súplicas, pois não há suplica pela vida mundana ou pela vida após a morte que não está
nela. Surata Al-Fatiha traça o caminho da orientação e da salvação, então os
muçulmanos devem ensinar seus filhos a lê-la, memoriza-la e interpreta-la
corretamente, porque a validade da oração depende dela.
O Deus, ensinai-nos o que nos beneficia.
“Então sua alma será restaurado em seu corpo, e dois anjos se apresentarão a ele.
Eles o fazem sentar e lhe dirão: "Quem é o seu Senhor?" Ele diz: " Haha, não sei". Então
perguntarão: "Qual é a sua religião?" Ele diz: “Haha, não sei”. Então eles perguntarão:
"Quem é o homem que foi-lhes enviado? "Ele diz: Haha, não sei." Um arauto do céu
clamará: "Se meu servo estiver mentindo, estendem-lhe um leito no Inferno e abrem
lhe a porta do Inferno. Ele sente o seu calor e seus venenos, e sua sepultura ser-lhe-á
estreitada até que suas costelas sejam apertadas. Um homem de rosto feio, de roupas
feias, de mau cheiro lhe diz sejam bem-vindo. Eeste é o dia que lhe foi prometido. Ele
perguntará: "Quem é você? O teu rosto denota o mal." Ser-lhe-á dito: “Eu sou as suas
obras perversas.” Então ele dirá: "Ó Senhor, não deixe que a Hora aconteça.".
Ó servos de Deus
Saibam que a morte é certa
E que a pergunta dos dois anjos é certa
Portanto, preparem uma resposta para sua pergunta e isso com boas ações.
Saibam que o tormento e a bênção do túmulo são certos
Você deve saber que a sepultura é o começo da morada da outra vida, então quem
sobrevive a ela e o que vem depois é mais fácil do que isso.
Portanto, Deus, buscamos refúgio em Ti do tormento da sepultura, do tormento
do Inferno, da prova da vida e da morte e da prova do Anticristo, e buscamos refúgio
em Ti do pecado e do amor.
Escrito por Sua Eminência Cheikh Táher Ali Mahjoub - Enviado do Ministério de
Aucaf Egípcio ao Brasil.

