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Shaykh Hammaad bin Muhammad al-Ansaari (rahimahullaah) disse:

E esta surah (al-Faatihah) é da colecção de surahs que foram seleccionadas para (a 
explicação de)  Tawhid. E as Surahs que foram seleccionadas para Tawhid são 
quatro no Nobre Alcorão:

a)      Surah al-Faatihah

b)        Surah al-Kaafirun  

c)      Surah “Qul huwalLaahu Ahad”

d)     Surah al-Falaq

Cada uma delas classifica (o tipo particular de ) Tawhid que particularmente lhe 
pertence.

Por exemplo, Surah al-Faatihah classificou toda a Tawhid.

E Surah al-Kaafirun engloba Tawhid ul-Uluhiyyah, que é (Tawhid de) ‘Ibaadah.

E Surah “Qul huwalLaahu Ahad” engloba Tawhid ul-Asmaa was-Sifaat.

E Surah al-Falaq engloba Tawhid ur-Rububiyyah.

E  isto  indica  qualquer  coisa,  indica  a  importância  de  Tawhid,  porque  Allah 
revelou para cada tipo de Tawhid uma Surah completa. E isto não foi de maneira 
nenhuma o caso para as sentenças (ahkaam), nem no furu’(assuntos subsidiários), 
como  Allah,  o  Todo-Poderoso  e  Majestoso  disse,  “E  não  criei  os  jinns  e  os“E  não  criei  os  jinns  e  os  
humanos  senão  para  Me  adorarem.”  (51:  56)humanos  senão  para  Me  adorarem.”  (51:  56),  o  Seu  ditado,  “para  Me 
adorarem”, é Tawhid.
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E o primeiro comando no Livro de Allah é o comando de adoração, como ocorre 
em Surah al-Baqarah, “Ó humanos! Adorai vosso Senhor.” (2: 21)“Ó humanos! Adorai vosso Senhor.” (2: 21)

Através  disto  viemos  a  saber  que  a  revelação  de  Allah,  o  Todo-Poderoso  e 
Majestoso de quatro surahs, cada uma delas englobando Tawhid, é uma indicação 
sobre a importância de Tawhid, e isso é o segredo por trás da criação do Jinn e da 
Humanidade.
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Nota: Este documento é um e-book publicado online pelo site Al-Muminun.Net. Este e-book foi formatado e desenvolvido 
especificamente para ser distribuído gratuitamente na Internet. Os responsáveis pelo site Al-Muminun.Net permitem que  
este  documento,  em sua  presente  forma e  sem alterações,  seja  distribuído,  impresso,  fotocopiado,  reproduzido e/ou 
divulgado por meios eletrónicos para o fim de divulgar-se seu conteúdo e não para o fim de obter-se lucro, a menos que 
um requerimento específico seja enviado à equipa do site e seja dada permissão para tanto. Qualquer um que deseje citar  
trechos deste documento deve dar os devidos créditos ao site, citando nominalmente a fonte e seu endereço na web, Al-
Muminun.Net, e não deve fazê-lo, de modo algum, colocando a citação fora de contexto e sem se referir às fontes e dar-
lhes os devidos créditos. - “E temei a Allah e sabei que Allah, de todas as cousas, é Onisciente.” [Surah al-Baqarah, 3:231]
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