174743 - Deixar uma gravação do Alcorão sendo reproduzida sem ouvi-la
Pergunta

Deixo uma transmissão do Alcorão tocando enquanto estou em casa e também quando estou fora
de casa. Isso é permitido ou não?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Ouvir o Alcorão Sagrado e prestar atenção quando ele é recitado é recomendado de acordo com
os ensinamentos islâmicos. Existe uma diferença de opinião acadêmica sobre se isso é obrigatório
e há duas visões, a mais correta é que isto não é obrigatório, exceto no caso da oração, quando se
torna obrigatório. Esta é a opinião da maioria dos sábios.
Mas o muçulmano deve se interessar a ouvir atentamente quando o Alcorão é recitado, e não
deixar sua atenção se desviar dele, exceto no caso de trabalho ou necessidade. Isso vem sob o
título de venerar e respeitar o Alcorão. Discutimos isso anteriormente na resposta à pergunta nº
88728.
No que diz respeito a deixar a transmissão do Alcorão Sagrado sendo reproduzida, enquanto você
estiver em casa ou fora de casa, acordado ou dormindo, não há nada de errado nisso, desde que
nada aconteça ao mesmo tempo que o sobressaia; que não haja barulho, conversa ou discussões
inúteis; e que não esteja em um local inadequado. Nesses casos, é mais apropriado desligar a
transmissão. Isso vem sob o título de venerar e respeitar o Alcorão, que é algo ordenado e
incentivado.
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Foi perguntado ao Shaikh 'Abd al-’Aziz ibn Baaz (que Allah tenha misericórdia dele): Qual é o
parecer de se ter um rádio ou um gravador reproduzindo o Alcorão Sagrado em casa, quando se
sai de casa para visitar a família ou parentes?
Ele respondeu: Não há nada de errado nisso, desde que não haja nenhuma conversa fútil
acontecendo ao seu redor. Se houver alguém por perto que esteja envolvido em conversas inúteis,
falando e discutindo, isso não está certo; é melhor não deixar o rádio ligado nesse caso e deve-se
desligá-lo, porque isso é uma espécie de desrespeito ao Alcorão. Mas, se o rádio estiver ligado
quando não houver ninguém por perto, ou houver alguém que esteja ouvindo, ou que esteja
quieto ou dormindo, então não há nada de errado com isso. Fim da citação.
Veja: https://binbaz.org.sa/fatwas/16145/
E Allah sabe melhor.
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