286352 - Regra sobre a memorização do Alcorão usando o método das
“cinco fortalezas”
Pergunta

Qual é a regra sobre a memorização do Alcorão usando o método das “cinco fortalezas”?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
O método das “cinco fortalezas” para memorizar o Alcorão é um método baseado em um plano
para preparar as páginas que se deseja memorizar, um método de memorização e outro de
revisão para o que se memorizou anteriormente.
É uma metodologia que inclui ler o Mushaf (alcorão em árabe), ouvir um narrador habilidoso,
repetir o que se deseja memorizar e, em seguida, revisar o que memorizou sem olhar para o
Mushaf.
Com base nisso, não parece haver nada de questionável sobre este método. Ao contrário, é um
bom método que conecta o muçulmano ao Alcorão diariamente, e o faz se acostumar a recitar o
Alcorão e não o esquecer. É de conhecimento geral que os meios e metodologias educacionais de
revisão e memorização, e similares, são apenas meios de adquirir conhecimento e memorizar e
revisar o Sagrado Alcorão.
A regras sobre esses meios é que eles são permitidos, desde que o Islam não os tenha proibido.
Shaikh Ibn ‘Uthaimin (que Allah tenha misericórdia dele) disse:
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Se um método não for proibido e for eﬁcaz, não há nada de errado com ele. Meios não são o
mesmo que objetivos, e não é essencial que o Islam declare a permissibilidade ou não para todos
os meios ou métodos, porque eles são inumeráveis e ilimitados, então tudo que seja um meio de
alcançar o bem é bom.
Fim da citação de Liqa’ al-Baab (15/30).
Além disso, ao determinar se um determinado método é melhor e escolhê-lo em detrimento de
outros, devemos olhar para a experiência e o que é mais adequado para cada indivíduo. O que é
adequado e benéﬁco para uma pessoa nem sempre é adequado e benéﬁco para outra; portanto,
algo pode não ser adequado para uma pessoa, porém algum outro método pode ser mais benéﬁco
para ela. Dessa forma, cada pessoa deve olhar para o que é mais adequado para si e o que mais a
ajudará. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: “Esforça-te para
fazer o que te beneﬁciará, busca a ajuda de Allah, e não te sintas desamparado”.
E Allah sabe melhor.
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