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O Servidor das duas Mesquitas Sagradas, 

o Rei Abdullah bin Abdel Aziz ΑἹ Saud, Rei da 

Aräbia Saudita, tem a honra de ordenar a 

impressäo deste nobre Alcoräo, com a 
do. 

a Ten, 
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Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador 

Prefäcio de 

| Sua Exceléncia Cheikh Salih bin Abdel Aziz bin 
| Muhammad 4{-Εἰ Shaikh, 

| | Ministro dos Assuntos Islémicos, e dos Wagfs, 
| E do Apelo e Orientaçäo Religiosa. 
Supervisor Geral do Complexo do Servidor 

À das Duas Nobres Mesquitas, 
| Rei Fahd bin Abdel Aziz. 

Louvor ἃ Allah, O Senhor dos Mundos, que diz em Seu Livro Nobre: “Com efeito. |! ἢ | chegou-vos de Allah uma luz e evidente Livro”. Que ἃ bénçäo e a saudaçäo de Allah | 
| sejam sobre o mais nobre dos profetas e dos mensageiros, nosso profeta Muhammad, À 
1 que diz: “Ὁ melhor, dentre νός, é aquele que aprende o Alcoräo e o ensina”. 

1  Aplicando as orientaçôes do Servidor das Duas Nobres Mesquitas, o ει Abdullah [ 
| bin Abdel Aziz Al Saud — que Deus o proteja — relativas aos cuidados particulares | 
{sobre o Livro e os esforços para facilitar sua divulgaçäo e distribuiçäo entre os 
| muçulmanos, em todos os confins da terra, bem como sua interpretaçäo e traduçäo|| 
| nas diferentes linguas do mundo. 

| E com ἃ convicçäo do Ministério dos Assuntos Islâmicos, e dos Waqfs e da | 
| Orientaçäo e Apelo Religioso, da Aräbia Saudita, da importäncia da traduçäo do 
| sentido do Alcoräo Nobre para todas as linguas do mundo, com ο intuito de facilitar | 
] sua compreensäo ἃ todos os muçulmanos πᾶο conhecedores da lingua ârabe, comol. 
|também a transmissäo da mensagem divina, ordenada pelo Profeta, quando diz:|| 
L“Transmitam, por mim, mesmo que seja um 56 versiculo”. | 

. Ε para servir aos nossos irmäos, que falam a lingua portuguesa, o Complexo 60} 
|| Ἀεὶ Fahd, para ἃ impressäo do Nobre Alcoräo em “AI Madinah ΑἹ Munauarah” tem o 
| prazer de apresentar ao prezado leitor esta traduçäo, em português, realizada por Dr. | 
| Hemi Nasr, e revisada, da parte do Complexo, pelo Cheikh Muhammad Kassim Gifa e . 
pelo Cheikh Yunus Zacaria Hamid. 

Agradecemos ἃ Deus, Gilorificado e Sublimado seja Ele, por ajudar a concluir 
{esta grandiosa obra, esperando que esta seja consagrada a Deus e ütil a todos. 



| Estamos conscientes de que a traduçäo do sentido do Nobre Alcoräo — seja qual [ 

1 for a precisäo — é quase sempre inadequada para realçar 0 magnifico sentido do texto|: 

|alcoränico, inimitâvel, de modo que os sentidos dados na traduçäo constituem Of 

| reflexo do nivel alcançado pelo tradutor na compreensäo do Livro Nobre de Allah. } 

Isto é, ἃ traduçäo pode conter faihas ou lapsos como todo ato humano. 

- Por este motivo, rogamos a todo leitor desta traduçäo que comunique a0 : 

|Complexo do Re Fahd para a impressäo do Nobre Alcoräo, em AI-Madinah, Ë 

, qualquer lapso, falha ou acréscimo, ἃ fim de que Ο mesmo aproveite tais observaçôes |: 

| nas préximas ediçôes. Se Deus quiser. | 

É Allah quem confere o sucesso. Ε Ele quem guia à senda reta. 

Ô Allah, aceita isto de nossa parte. Tu és O Oniouvinte, O Onisciente. 

ἔ 
ἐν 





. Süratu Al-Fâtihah Parte 1 

De Makkah® — 7 versiculos. 

1. Em nome de Allah, O Miseri- e ENT ; 

cordioso, O Misericordiador‘”. 

(1) Süratu : forma alterada do substantivo feminino sürah, que significa degrau, 

fase, e, por analogia, cada um dos capitulos do Alcoräo, por meio dos quais se 

ascende a Deus. Cada sura ὁ composta de äyät, sinais ou versiculos, de nümero 

variado, onde transluz a infinita sabedoria divina. O titulo das suras, segundo uma 

tradiçäo oriental, prende-se mais a uma de suas palavras que, propriamente, a0 

conteudo geral da sura. Quanto a palavra sura, adotamo-la na traduçäo por ser 

forma mais préxima da transcriçäo da palavra ärabe (singular) ὁ consignada, 

dentre outros, nos dicionärios de Morais e Aulete . 

(2) Al-Fäâtihah: a abertura. É a sura que ἀά inicio à sagrada leitura. Ela reûne € 

sintetiza os elementos da crença islâmica, ou seja, a unicidade de Deus, como 

Soberano Absoluto dos mundos; o caminho da bem-aventurança, a recompensa 

dos crentes, o castigo dos renegadores da Fé, além de estabelecer o elo essencial 

entre o homem e Deus. Por esta razäo, ela ὁ parte fundamental das cinco oraçôes 

diärias do moslim, quando a repete, em suas reverências, dezessete Vezes. 

(3) Makkah: Meca, a cidade onde se situam a Mesquita Sagrada e a Ka”bah, para a 
qual, nas oraçôes, se dirigem os moslimes, onde quer que se encontrem. Foi nessa 

cidade que se revelou a presente sura. 

(4) Por forma reduzida da frase ârabe Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi (Em nome 

de Deus, O Misericordioso, O Misericordiador), denomina-se este versiculo Al 

Basmalah, que ἃ maioria dos exegetas considera, de fato, o primeiro versiculo 

desta sura, embora haja quem a julgue mera epigrafe, no 56 anteposta a esta mas 

a todas as suras do Alcoräo, com exceçäo da IX. Al Basmalah constitui, na 

tradiçäo islâmica, férmula invocativa fundamental, que todo moslim deve proferir 

antes de cada ato, πᾶο 56 para assegurar-se das bençôes de Deus, o Dador Sublime 

da misericérdia, senäo também para invocar-Lhe ajuda em todos seus atos, que 

nunca se completaräo sem ela. Quanto a iniciar-se, sempre, cada sura com ΑἹ 

Basmalah, demonstra que tudo quanto encerra, sejam preceitos, informes ou 

regras morais, é proveniente de Deus e por Ele ordenado, sem intervençäo alguma 

de qualquer outra criatura que seja. Ademais, por meio desta atitude de prece, 

pode o homem esmerar-se espiritualmente e dilatar o conhecimento de si proprio € 

do universo que o rodeia. Quanto aos epitetos, integrantes de ΑἹ Basmalah: O 

Misericordioso, O Misericordiador, traduzem, respectivamente, as palavras 

ârabes Ar-Rahmän e Ar-Rahïm, cognatos do substantivo rahmah, misericérdia, 

com a peculiaridade, porém, de que Ar-Rahmän ὁ epiteto intrinseco € exclusivo 

de Deus. Na literatura luso-brasileira, esta sutileza epitética é, igualmente, 

utilizada por «vieira», como se pode verificar no sermäo do Quarto Säbado da 

Quaresma, pregado em 1640 (Vide Sermües de Vieira, Editora Lello e irmäos, 
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2. Louvor a Allah, O Senhor dos τ τσ ς:. 
Ι Da mundos!) | 

3.0 Misericordioso, © Miseri- reel] 
- 2 enr Ce 

cordiador‘?. 

, , (3 | de π᾿ 4.0 Soberano do Dia do Juizo®?! Nas ss 

5. Sé a Ti adoramos e s6 de Ti δοῦκα SIC SA 
imploramos ajuda. 

6. Guia-nos à senda reta, ἂν AE ses 

TA senda dos que agraciaste; fn βὰς 
näo à dos incursos em Tua ira nem Ὁ τοῦ 
ἃ dos descaminhados. 
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1959, vol. IT, p. 362), quando designa a Deus, por Sua mise-icérdia, fazendo uso 
de duas palavras latinas, Misericors et Miserator, estabeleceado-lhes a diferença, 
na traduçäo, por meio de dois sufixos: -0s0, com Ο sentido de "pleno de, cheio de", 
e de -dor, sufixo agentivo com a idéia de "o que faz", "o que dä”, acrescidos à 
palavra misericérdia, de onde: "Näo 56 chamam ἃ Deus Misericordioso, senäo 
Misericordiador". Quanto à palavra Misericordiador, devemos dizer que, até 
onde nos foi possivel pesquisar, parece tratar-se de um neologismo vieirense e que 
acabou por resolver-nos o crucial problema de traduçäo de Ar-Rahim: Aquele que 
dä misericérdia, até entäo πᾶο cogitado satisfatoriamente, pelos tradutores do 
Alcoräo para o portuzuês. Ademais, ὁ palavra consignada por Moraes e Aulete, o 
que nos reafirma o acrto em adotä-la em nossa traduçäo. 

(1) © Senhor dos mundos, ou seja, O Soberano de todas as criaturas: homens, anjos, 
animais e tudo o mais que Constitui o mundo. Esta forma apositiva estabelece ὁ 
limite entre ἃ disciplira e alanarquia na crença e demonstra que todo o Universo 
deve dirigir-se a um Cnico Senhor, cuja soberania é infalivel, continua, harmônica 
Ὁ onipresente. 

(2) A repetiçäo dos epite:os de Deus, mencionados no ΑἹ Basmalah, näo 56 enfatiza 
OS aspectos värios ci Graça de Deus, mas torna patente que ἃ soberania näo 
provém da força, mas da misericérdia e da graça de Deus para com todos os seres. 

(3) Dia do Juizo: Ὁ Dia em que a humanidade prestarä conta de seus atos, bons e maus, 
€, Ségundo estes, receberä a retribuiçäo. Quem quer que Πα] feito o menor bem 
disso ter recompen;a; quem quer que haja feito o menor mal, disso terä 
récompensa. À jusiça soberana de Deus fundamenta-se. estritamente, na 
eqüidade. | 



2. Süratu Al-Baqgarah Parte 1 

De ΑΙ Madinah(? -- 286 versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS 
x 5 À Ν Ξ : BE ant A > 

Misericordioso, O Misericordiador. | Ξ ———————ûù 

1. Alif, Läm, Mim'. Ô Α͂ 

(1) AI Bagarah: ἃ vaca. A Sura da Vaca, a mais longa do Alcoräo € também com seu 

mais extenso versiculo (282), denomina-se, assim, pela mençäo, nos versiculos 67- 

73, da imolaçäo de uma vaca para expurgo de culpa, dentro da comunidade 

judaica, por época de Moisés. A sura inicia-se pela afirmaçäo categérica de que 0 

Alcoräo ὁ guia espiritual e moral dos que crêem em Deus, € pela confirmaçäo de 

que a verdadeira fé deve integrar a crença na unicidade absoluta de Deus, a prâtica 

constante do bem e a crença na Ressurreiçäo. Enumera as três categorias dos 

homens: crentes, idélatras e hipécritas e como reagem diante da Mensagem divina. 

Relata episédios relacionados aos filhos de Israel, fazendo-os  atentar, 

constantemente, para as graças de Deus para com cles. Alude, ainda, a0 Patriarca 

Abraäo, com cujo filho, Ismael, construiu a Ka‘bah. É reiterativa na afirmaçäo de 

que Deus ὁ Unico e torna patente Seus sinais como meio de repelir, 

peremptoriamente, a idolatria vigente, e amplamente disseminada na Peninsula 

Aräbica, tempos antes do advento do Isläo. Encerra, nos constantes ensinamentos 

e preceitos, a base da boa conduta do moslim: estabelece a distinçäo entre o licito 

e ὁ ilicito; discorre sobre a virtude e ensina os critérios para Ὁ jejum € ἃ 

peregrinaçäo; legisla sobre as obrigaçôes testamentais, Ὁ taliâo, o casamento € 0 

divércio; orienta sobre o aleitamento materno, sobre ὁ registro de dividas; exalta ἃ 

caridade e abomina a usura. Ensina ao crente o lidimo caminho para a felicidade 

eterna e a pedir perdäo pelas falhas, implorando a misericérdia e o socorro de Deus. 

(2) A1 Madinah: Medina, a Segunda cidade sagrada, no Mundo Islâmico, depois de 

Makkah, na qual se encontra a Mesquita do Profeta, onde Muhammad foi 

sepultado. Foi nessa cidade que se revelou esta sura. 

(3) Alif, Läm, Mim: Säo trés letras do alfabeto ärabe, equivalentes, em portugués, às 

letras À, L, M. Vinte e nove säo as suras do Alcoräo que, como esta, Se iniciam 

por letras, mas de modo variado. Hä as iniciadas por uma sé letra (1,, LXVIIT), por 

duas (XLIIT), por quatro (VID), e até por cinco letras (XIX). E, por sérem inümeras 

as interpretaçôes, apresentadas pela exegese alcorânica, na tentativa de elucidar- 

lhes o significado, salientamos, à seguir, apenas as mais plausiveis destas 

interpretaçôes: as letras isoladas seriam caracteres misticos, cuja significaçäo € 

valor permanecem desconhecidos, e que Deus revelou somente a Muhammad; ou 

seriam as letras iniciais de atributos divinos, jà que, entre os numerosos atributos, 

πᾶο seria dificil selecionar alguns deles, que se iniciassem por estas letras; 

finalmente, seriam advertência para que os homens jamais olvidassem ἃ 

onipoténcia de Deus em contraste com a impoténcia deles, quer dizer, πᾶο 

olvidassem que, assim como Deus de terra criou o homem, também de simples 
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2. Esse é o Livro. Nele, πᾶο Βά. Oslo 
düvida alguma. E orientaçäo para 
OS piedosos, 

AY οί (1) - -- et NE 3,» οωοσἷὖῦ . 23 3% 3. Que crêéem no Invisivel‘? e Les Sos CASE 
Cum-prem a oraçäo e despendem, ῶ 
do que lhes damos por sustento: 

7 2 τε - 2. PR où 0 4. E que crêéem no! que foi des- isa ΕΣ, 8 GNT 
: [ά 4 4 T + “£ 2 - ete cido do céu, para ti®), e no!” que 

τς 2.2. a ÉT στρ . . ὡφϑ γεὸνς : fora descido antes de ti, e se ὡ ΤΡ: 
convencem da Derradeira Vida. 

5. Esses estäo em orientaçäo de 
seu Senhor. E esses säo os bem- 

aventurados. 

- 6. Por certo, aos que renegam ἃ dot Le 
A ))5 2 -- 

- Fé, é-lhes igual que os admoestes M 
7 à à ῳ ὦ : ὍΝ pe Eur ou nâo os admoestes: nâo creräo. 2525. De 

+ 
FAT Li 

ἀξ. LS ee » 22 ΄» αὐ 74 

7. Allah selou-lhes os coraçôes Fran les kg ele λυ] 2:5. 
- Le ee 

: (5). 4 1 à < 12927 “3. το e 0 ouvido : e, sobre suas vistas, hä Free BA 42: 
névoa. E teräo formidävel Castigo. 

8. E, dentre os homens, μά quem < 
diga: “Cremos em Allah e no ἢ 

letras formou as palavras do Livro inimitävel, que o homem ärabe, apesar de sua 
proverbial elogüência, jamais pôde reproduzir. 

(1) De maneira geral, ἃ crença no Invisivel ὁ o que distingue o ser racional do 
irracional. O homem percebe que o Universo estâ muito além do que seus sentidos 
podem perceber. Ateitar ἃ evidéncia cosmica, sem entendé-la, totalmente, mas, 
também, sem negä-la, 6 privilégio do homem, em cuja vida ἃ preocupaçäo 
escatolôgica e ἃ percepçäo do Invisivel ocupam papéis primordiais. 

(2) No: no Alcoräo. 
(3) Para ti: para o profeta Muhammad. 

(4) No: naquilo, ou seja, nos Livros divinos, revelados antes de Muhammad: ἃ Tora e 
0 Evangelho. 

(5) Deus selou-lhes os coraçôes e os ouvidos, porque optaram pela idolatria quando se 
extraviaram. 



Parte 1 2. Süratu Al-Baqarah 

. PL = ΝΣ AE τ Derradeiro Dia”, enquanto ηᾶο 5880) fs Cr 5 its 
crentes. 
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10. Em seus coraçôes, hâ enfer NES 5 ΝΣ τ 3 

midade; entäo, Allah acrescentou- Le ἴω: 
: γὰρ 

lhes enfermidade!. E teräo doloroso file | ἦρι à 
castigo, porque mentiam. ῷ DIRE 

11. Ε, quando se Ihes diz: “Näo 
semeeis a corrupçäo na terra”, 
dizem: “Somos, apenas, reforma- 

dores”. 

12. Ora, por certo, säo eles mes- 

mos Os corruptores, mas nâo perce- 

bem. 
2 . 6 

τ 

13.E, quando se lhes diz: “Crede ste LL : 51 ΠῚ 

como créem as dignas pessoas” 5 Geiiaie os 
᾽ ςς Ἑ | P A | 1... Δ Ke LES 4 TELE 

dizem: “Creremos como crêem os VA 

insensatos?” Ora, por certo, säo eles 
mesmos os insensatos, mas nâo D τ ῖ τὸ 

sabem. 

14.E, quando deparam com os ANA a SATA 

que crêéem, dizem: “Cremos”; 6. D ose note 

quando Fe a sos com 5618 j δὶ ER 15 

demônios®”, dizem: “Por certo, est- ÉD GAS 

(1) Referência ao procedimento ambiguo dos hipécritas que, por um lado, abraçaram 

o Isläo, garantindo, com isso, seu status na sociedade: e por outro, ainda 

ostentavam a descrença, mantendo-se, assim, aliados aos inimigos da nova 

religiäo, o [slamismo. 

(2) Por enfermidade, entenda-se a inveja, que os hipôcritas, de fé dübia e vacilante, 
nutriam em relaçäo aos crentes; essa inveja redundou em 6dio atroz, quando ἃ 

revelaçäo da Verdade, no Alcoräo, trouxe constantes denüncias dos hipécritas. 

(3) Demônios, aqui, traduz a palavra ârabe Chayätïn, forma plural de Chaytän, que 
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amos cConvosco; somos, apenas, 

zombadores.” 

15. Allah zombarä deles e Ihes 7m à -A%25< 
estenderä sua transgressäo, contin- 

uando eles às cegas. 

16. Esses säo Ο5 que compraram EN τ΄: 
o descaminho pelo preço da orie- Ce nes ττγ: ren 
ntaçäo. Entäo, seu comércio näo 5 HR) τ 

rt . PEN τ > J121— lucrou, e eles nâo foram guiados. D Lie 

17. Seu‘” exemplo é como o da- 
queles que acenderam um fogo e, 
quando este iluminou o que havia 
ao seu redor, Allah foi-Se-lhes 

com a luz e deixou-os nas trevas, 

onde näo enxergam. 

18. Säo surdos, mudos, cegos: 

entäo, nâo retornam à Fé. 

ὅν. :- Vu 3 . Ὁ -" ae ce 19. Ou como ὁ daqueles que, 2 À δὰ KA LAS 
sob intensa chuva do céu, em que τ 
Πά trevas e trovôes e relâmpagos, Sri ess 
tapam com os dedos os ouvidos, - pe aes μα 
contra os ralos ruidosos, para se A 7 KA 25 
precatarem da morte. — E Allah 
est  sempre,  abarcando os 
renegadores da Fé®- 

20. Ο relämpago quase lhes arre-| ACL A AAC SE 
bata as vistas. Cada vez que Îlhes 

significa qualquer rebelde malfeitor, ser humano ou näo. No versiculo. refere-se a 
todos os que säo hostis à missäo de Muhammad. 

(1) Alusäo aos hipôcritas, que escolheram a descrença, mesmo apés haver conhecido 
a Verdade, mas que, ainda, buscavam uma luz para orientä-los no caminho reto. 
AO advir-lhes ἃ esperada Iuz, por meio do Alcoräo voltaram-lhe as costas e, 
conseqüentemente, dela foram desprovidos, permanecendo na escuridäo. 

(2) Ou seja, Deus tem poder de assediar os incrédulos. 



2. δυγαίι Al-Baqgarah Parte 1 

ilumina o caminho. nele andam 6. 

quando Îlhos entenebrece, detêm- 
se. E se Allah quisesse, ir-Se-lhes- 
ia com Ο ouvido e as vistas!"”. Por 

certo, Allah, sobre todas as cousas, 

é Onipotente. 

21.0 humanos! Adorai vosso 
Senhor, Que vos criou € aos que 
foram antes de vos, na esperança 
de serdes piedosos. 

22.É Ele Quem vos fez da terra 

leito e do céu, teto edificado, e fez 

descer do céu äâgua, com que fez 
sair, dos frutos, sustento para vos. 

Entäo, näo façais semelhantes a 

Allah, enquanto sabeis. 

23.E, se estais em düvida acerca 

do que fizemos descer ον Nosso 
servo, fazei vir uma sura? ) jgual à 

dele, e convocai vossas testemunhas, 

em vez de Allah, se sois veridicos. 

24.E, se o näo fizerdes — e o nào 

fareis — guardai-vos do Fogo, cujo 

Y ὃ À) ὃ.) ge 

Le AfR 5 θ3. 

Ra ait Ὧν LL 

“5.2 

peer 

nn —. ee _ 

pass = 5) ae 

rt 
ΤΟ ὩΣ ὦ ἜΠΟΣ 
» mi, ὦ . 3 ““χ5.1Ὰ 

AS αύνονολλξε À 

HA 

(1) Este versiculo reforça a alegoria do Alcoräo, que é luz e ilumina o caminho para 

os que renegam ἃ Fé, tal qual um relâmpago fulgurante. Os hipôcritas parecem 

admitir essa luz, mas recuam, com desdém., 6, novamente, as trevas encobrem-nos. 

Privam-se, deliberadamente, da graça que Deus Îhes confere, pois tapam os 

ouvidos e evitam a luz. Seus artificios de recusa säo tolos perante Deus. 

(2) Fazei vir uma sura: reproduzir um capitulo do Livro. Os renegadores do Isläo 
colocavam em düvida a veracidade da Mensagem de Muhammad, servo de Deus. 

Para dirimir as düvidas, foi-thes dirigido o seguinte desafio, encontrado em certos 

passos do Alcoräo (X 38, 39:Χ1 13, 14; LIT 33, 34 e XVII 88): se πᾶο acreditavam 

na origem divina do Livro, deveriam ou reproduzi-lo integralmente, ou fazer dez 

capitulos semelhantes, ou, pelo menos, um deles, o que nem mesmo os ärabes, de 

grande eloqüéncia, o lograram. Isto veio selar essa questäo e provar, em definitivo, 

a origem do Livro, como revelaçäo de Deus ao homem. 
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combustivel säo os homens e as ped- 
ras‘). Ο qual é preparado para os 
renegadores da Fé. 

25.Ε alvissara, Muhammad, 

805 que crêem e fazem as boas 

obras que teräo Jardins, abaixo dos 
quais correm os rios. Cada vez que 

forem sustentados por algo de seus 

frutos, diräo: “Eis o fruto por que 

fomos sustentados antes”. Enquanto 

o que Îhes for concedido serä, ape- 

nas, semelhante. E, neles, teräo es- 

posas puras 6. neles, serâo eternos. 

26. Por certo, Allah πᾶο se peja 
de propor um exemplo qualquer, seja 

de um mosquito ou de algo superior 

a este. Entäo, quanto aos que crêem, 

eles sabem que ele é a verdade de 
seu Senhor. EF, quanto aos que 

renegam a Fé, dizem: “Que deseja 
Allah com este exemplo?” Com ele, 

Allah descaminha ἃ muitos e, com 

ele, guia ἃ muitos. E näo descaminha, 
- 2 

com ele, senäo os perversos(?), 

27.Que desfazem o pacto de 
Allah, apôs havê-lo firmado, e 

cortam o que Allah ordena estar 

ῷ 
5, Ve 2. πω Τὰ PA 

λα ρος, Cl ns 

τ πῆ 
ee NZ ce 
ENSIGÉS5 525 

32 RENTE I ET 0 IVe 
Gi er) 

ke 

ὃ 

(1) Ou seja, os idolos de pedra das falsas divindades, que, com os renegadores do 
Isläo, serâo lançados no Inferno, para provar-lhes que nem mesmo as pedras seräo 
indenes 80 voraz fogo infernal. 

(2) Os antagonistas do Isläo, que lançaram mâo de toda a sorte de controvérsias para 
detrair o Alcorâo, criticaram, inclusive, os exemplos nele contidos, referentes a 
insetos, tais como ἃ aranha (XXIX 41) e ἃ mosca (XXII 73), alegando que, caso se 

_tratasse de obra divina, jamais encerraria tais exemplos. jâ que Deus πᾶο se ocupa 
de seres insignificantes, por ser-lhes infinitamente Superior. 
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. + a : τ σϑ- 

unido e semeilam ἃ corrupçäo na PAIE HA 290 

terra. Esses säo os perdedores. 

28. Como podeis renegar ἃ Allah, 
enquanto Ele vos deu a vida quando 
estâveis mortos!/? Em seguida, 
far-vos-4 morrer; em seguida, dar- 

vos-à a vida; e finalmente, a Εἰς 

sereis retornados. 

29. Ele é Quem Criou para vos Nat 

tudo o que hä na terra; em seguida, th - τ Ed © 4 $ PA -- 

Le Ce ete 
voltou-Se para o céu e, dele, formou ἥ ὭΣ ἐς πο ae 

ñ D et ᾿ Cet ce σ΄ “ 9 ΡΣ τ 

sete céus. -- E Ele, de todas as να. ὦ Re Ὁ ξ 928 
RE ᾿ Ι πὰ 

cousas, é Onisciente ὍΝ LE 8 7 À VE 

30.E quando teu Senhor disse Le ne ᾿ SJ SSI 
ao0s nes au certo, farei, na terra, 

um califa®”, disseram: “Faräs, nela, 

quem nela semearé a COrTupçäo € 
derramarä o sangue, enquanto n6s 
Te glorificamos, com louvor, e Te 
sagramos®"?” Ele disse: “Por 
certo, sei o que nào sabeis.” 

: A “2 ρα Bee 31.E Ele ensinou a Adäo todos Sie AN 35 2.129 
os nomes dos seres; em seguida, ee 
RE | | Ass Lire expô-los! δ aos anjos e disse: ᾿ el ges 

(1) Ou seja, πᾶο havieis nascido, ainda. 

(2) Etimologicamente, a palavra calïfa significa sucessor, o que substitui a outrem; 

designou, posteriormente, o soberano moslim. No texto, califa refere-se a Adäo. 

(3) Os anjos, conhecedores sé do bem e entoadores eternos do louvor de Deus, 
acreditavam-se, por isso, superiores ao ser humano, ignorando, entretanto, que 

este, criado com a mescla dos caracteres dos jinns (seres invisiveis benfazejos ou 

malfazejos, que, segundo o Alcoräo, foram criados do fogo) e dos anjose, assim, 

receptäculo do mal e do bem, poderia ser-lhes superior, se, por meio do livre 

arbitrio, propendesse para o bem. 

(4) Somente ao homem foi conferida a faculdade de expressäo oral; por isso, Deus 
ensinou-lhe os nomes de todos os seres, com os quais pôde designä-los. Dai, ὁ 
homem passou a ter a chave do conhecimento e tornou-se a criatura superior, por 
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“Informai-Me dos nomes desses, À Le ει 
se sois veridicos”. ΄ | 

32. Disseram: “Glorificado sejas! HELENE 
Νᾷᾶο temos ciéncia outra senäo ἃ ἅ 
que nos ensinaste. Por certo, Tu, DATE 
Tu és O Onisciente, O Säbio.” 

33. Ele disse: “O Adäo! Informa- ΤΙ: ἐπ ἘΠ 2.0 SES ἧς 
os de seus nomes.” E, quando este à kde Nr 
os informou de seus nomes, Ele OPA PE CEE 

disse: “Näo vos disse que, por EN He 
: _ y r “ιν A φυς ee 2, certo, sel do Invisivel dos céus € . She A5 ENG 

terra, € 561 O que mostrais, € 0 ot LC 

que ocultäveis?” © SAS 25. ἐπεί 

34.E quando dissemos aos anjos: 5 is a) a As is 
“Prosternai-vos diante de Adäo”; 2 LA “τῇ re 

AIG PASS ant Lee 9 
ee eles prosternaram-se, exceto AD CG ne 7132 

Iblis®”. Ele recusou fazé-lo, e se ἀ Sas 
ee e foi dos infiéis. 

35. E dissemos: “O Adäo! Habita, 554 des -εάτξ ἄλτς εἰ: 
tu e tua mulher, o Paraïiso, e dele fs ee ἘΌΝ 

D . ΡῈ jet 4:5) 
ΟΟΠΊΘΙ, fartamente, onde quiserdes, e “: 

näo vos aproximeis desta érvore!”, 
pois serieis dos injustos.” 

36.E Satà fé-los incorrer em| £ 
_erro por causa dela!”, e fé-los sair 

exceléncia, acima de todas as criaturas de Deus, inclusive dos anjos. 

(1) O: aquilo que os anjos pensaram no momento em que Deus criou Adäo, ou seja, 
que Deus jamais criaria um ser mais privilegiado e sâbio que eles. 

(2) Iblis ou Eblis: Nome dado ao jinn que desobedeceu a Deus. Também, 
denominado Chaytän, Satà. 

(3) A ârvore proibida: o meio de experimentar a perseverança do homem. O Alcoräo 
alude à ela muito laconicamente, sem especificar-lhe ἃ espécie ou a localizaçäo, e 
νᾶο serâ que indaguemos mais à respeito dela, jä que todos estes assuntos 

pertencem ao mundo invisivel, inacessivel ao homem. 

(4) Dela: da ärvore. 
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Φ 

de onde estavam. E dissemos:| 5% 2 "41 Ὁ. ἀἴσῦδτα Ἢ 
“Descei, sendo inimigos uns dos Ps ce τ 

) outrost). E tereis, na terra, 25... ed 

residência e gozo, até certo tempo.” 1 

37.-- Entäo, Adäo recebeu pal- 
avras de seu Senhor, e Ele Se 

voltou para ele, remindo-o(?. Por 

certo, Ele ὁ O Remissorio, Ὁ 

Misericordiador. — 

αὐτὰ AÉ 

38. Dissemos: ‘“Descei todos, 

4616} Entâo, se vos chega de Mim 
orientaçäo, aqueles que seguirem 
Minha orientaçäo, por eles nada 
haverä que temer, e eles näo se 
entristeceräo. 

39. “Ἑ os que renegarem a Fé e 
desmentirem Nossos sinais, esses 

seräo os companheiros do Fogo. 
Nele, seräo eternos.” 

40. ὁ filhos de Israel”! Lembrai- ; ere) κἀξ ren 

(1) Descei, sendo inimigos uns dos outros: esta frase pode ser interpretada de duas 
maneiras: ou Satä e seus sequazes seriam inimigos dos homens, e estes daqueles, 

ou os homens seriam inimigos uns dos outros, por causa das injustiças que fizerem 

mutuamente a0 prôximo. 

(2) Este versiculo explicita que Adäo foi perdoado. Com isso, o Isläo demonstra que 
nâo reconhece o pecado original, pois vê o pecado como ato individual. exclusivo 
de quem age incorretamente. O pecado e o arrependimento näâo podem ser 
impostos: surgem de dentro do individuo. E ninguém deve arcar com os erros dos 

outros nem arrepender-se pelo que o outro fez de mau. 
(3) Dele: do Paraiso. 
(4) ὁ filhos de Israel: Israel ὁ o nome dado, por Deus, a Jacé, filho de Isaque e neto 

de Abraäo. Todos os descendentes de Jac6 säo assim chamados de filhos de Israel 
e, constantemente, o Alcoräo os convida a discutirem, conjuntamente, näo 56 as 
questôes levantadas sobre a Mensagem de Muhammad, mas, também, as düvidas 

dela surgidas. E invoca-os ἃ se lembrarem das graças que Deus, sempre, dirigiu 
aos descendentes de Jacé, e do destino que tiveram os antepassados. quando se 
desviaram do caminho reto. 
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1 (1) σι. 7 vo * τας Lot eu Ce vos de Minha graça ; com que ἘΝ K moi Ris é 
vos agraciel, e sede fiéis a Meu ῶ ee 

ἜΝ DA pacto, Eu serei Fiel a vosso pacto. ON 
E, a Mimi, entäo, venerai-Me. 

2 3 w 7, AT o re 

41.E crede no que f1z descer, SGA ὃ LS late 

confirmando Οὐ que estä convosco; En fiat D a γον φονν: : 4 Ne JE SNS e näo sejais os primeiros reneg- ie Sn 
adores dele. E näo vendais Meus SELS SE ΘΝ, 

sinais por infimo preço. E ἃ Mim, à ASC SL 
entäo, temei-Me. 

42. Ε näo confundais o verda- 

deiro com Ο falso e nâo oculteis ἃ 

verdade, enquanto sabeis. 

43.E cumpri a oraçäo e conce- 
: 1 (ἃ , 

dei az-zakäh | e curvai®-vos com 

OS que se curvam. 

(1) Minha graça: os beneficios, concedidos por Deus aos filhos de Israel, tais como: 

a liberdade do jugo faraônico, a travessia do mar, a proteçäo assombreada das 

nuvens contra o Calor do deserto, o envio do manä e das codornizes. 

(2) No: no Alcoräo, o Livro divino, revelado ao Profeta Muharnmad, em inicios do 

século VII d.C. É ἃ base da religiäo islâmica, que chegou para amparar ἃ 

humanidade em seu caminho terreno e unificar a velha aliança (o Judaismo) com a 

nova aliança (Ὁ Cristianismo), assim como ampliar o ato de caridade e estabelecer 

a fraternidade universal, ligando todos os homens ἃ uma 56 religiäo, sem 

discriminaçäo de raça, cor, nacionalidade ou posiçäo social. 

(3) O: ἃ Tora, ou ἃ lei mosaica do Pentateuco. que prega, igualmente, a unicidade de 

Deus e ἃ aplicaçäo das leis de Deus aos homens. | 

(4) Az-zakäh: parte dos bens concedida em caridade. O Alcoräo incita os filhos de 

Israel à prâtica da caridade, näo s6 para consolidar a fraternidade social, mas para 

dirimir o 6dio que as diferenças sociais provocam no pobre em relaçäo ao rico, 

fazendo com que este se sinta, parcialmente, responsävel pelos desafortunados, 

pois ἃ riqueza é dâdiva de Deus e, por conseqüêéncia, deve ser compartilhada. 

Dessa forma, cada moslim deve conceder az-zakäh correspondente a 2,5% ou 1/40 

avos do que possui, que excedam os limites de suas necessidades e estejam 

disponiveis, durante um ano. Ὁ governo recolherä esta quantia para distribui-la ἂς 

oito categorias de necessitados, de acordo com o Alcoräo (IX 60). 

(5) Ou seja, "orai". Como ἃ prece é constituida de dois movimentos, do curvar-se 6 do 

prosternar-se, o versiculo, referindo-se ao primeiro deles, jä alude, metonimicamente, 

à prece global. 



2. Süratu Al-Baqarah Parte 1 

44. Ordenais a bondade às outras 

pessoas e vos esqueceis de vos me- 

smos, enquanto recitais Oo Livro("? 

Entäo., πᾶο razoais”? 

45.E implorai ajuda, com ἃ 
paciéncia 6 ἃ oraçào. E, por certo, 

esta oraçäo é bem penosa, exceto 
para os humildes, 

46. Que pensam que depararäo 

com seu Senhor 6 que a Ele retor- 

narâo. 

47.0 filhos de Israel! Lembrai- 
vos de Minha graça, com que vos 
agraciel, e de que vos preferi aos 
mundos!” 

48.E guardai-vos de um dia, em 
que uma alma nada poderä quitar 
por outra alma, e näo se Îlhe 
aceitarä intercessäo nem se lhe 
tomarä resgate; 6 eles"®” näo seräo 

socorridos. 

49.E lembrai-vos de quando 
vos salvamos do povo de Fara6, 
enquanto eles vos infligiam o pior 
castigo: degolavam vossos filhos e 
deixavam vivas vossas mulheres. E 
nisso, houve de vosso Senhor for- 

midävel prova. 

50.E lembrai-vos de quando, 
por vos, separamos o mar; entäo 

(1) Ou seja, a Tora. 

Ἔ τῆ < ζ , ἷ "51 
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INR ie Ξ 
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DEN ren sl 

SE NAS ρα 
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(2) Pela expressäo aos mundos, entenda-se aos povos da época mosaica. 

(3) Eles: os culpados. 
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salvamo-vos, e afogamos o povo de 
Fara6, enquanto olhâveis. 

51.Ε lembrai-vos de quando 
fizemos promessa a Moisés durante 
quarenta noites; em seguida, depois 
dele‘”, tomastes o bezerro por 

divindade, e fostes injustos. 

52. ΕΠῚ seguida, depois disso, 
indultamo-vos, para serdes agrade- 
cidos. 

53.E lembrai-vos de quando 
concedemos a Moisés o Livro e Al 

Furqän®. para vos gulardes. 

S4. E lembrai-vos de quando 
Moisés disse a seu povo: “Ὁ meu 
povo! Por certo, fostes injustos com 

vos mesmos., tomando o bezerro 

por divindade. Entäo, voltai-vos(? 

arrependidos para vosso Criador, e De τ: ter 2 
matali-vos. [550 vos é melhor, junto | ὕ | 
de vosso Criador.” Entäo, Ele 

voltou-Se para v6s, remindo-vos. 

Por certo, Ele, Ele ὁ O Remissério, 

O Misericordiador. 

te Tee 7% ré ἘΣ ΄. 23 5 ἊΣ 55.Ε lembrai-vos de quando ὥς ER TEE) 
dissestes: “Ὁ Moisés! Näo creremos 

(1) Ou seja, depois de ele, Moisés, partir para o Monte Sinai. 

(2) AI Furqän: infinitivo substantivado de faraqa, que significa separar ou distinguir. 
Essa forma infinitiva assume, no Alcoräo, de acordo com o contexto, trés sentidos 
diferentes: o critério de distinguir o bem do mal, a vitéria e ὁ Livro revelado. 
Aqui, alude-se ao primeiro deles. 

(3) Segundo alguns exegetas, ou se trata do suicidio, como prova de obediéncia, para 
purificaçäo pessoal, ou do homicidio contra o adorador do bezerro. Para a segunda 
interpretaçäo, vide Éxodo XX XII 27. 
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em ti, até que vejamos Allah, 
declaradamente.” Entäo, o raio 

apanhou-vos, enquanto olhâveis. 

56.Em seguida, ressuscitamo- 
vos, apôs vossa morte, para serdes 

agradecidos. 

57.E fizemos sombrear-vos 88.  K£tisis ἀνθ έν 
nuvens, 6 fizemos descer sobre νόβ o ee nd 

manä'  e as codornizes, e dissemos: 

“Comei das cousas benignas que Faire τας 
vos damos por sustento.” E eles ( 
näo foram injustos coNosco, mas 
foram injustos com 51 mesmos. 

58.E lembrai-vos de quando 

dissemos: “Entrai nesta cidade!” e 

dela comei, fartamente, onde quis- 

erdes,; e entrai pela porta, proster- 

nando-vos. e dizei: ‘Perdäo!”, Nos 

vos perdoaremos os erros. E acres- 
centaremos graças 805 benfeitores.” 

59. Mas, os injustos trocaram, por 

outro dizer, o que lhes havia sido 
dito; entäo, fizemos descer sobre 
os injustos um tormento do céu, 

pela perversidade que cometiam. 

60.E lembrai-vos de quando 
Moisés pediu äâgua para seu povo, 

(1) Mané: substância doce e viscosa como o mel, que exsuda das ärvores, no 
alvorecer. Sobre a descriçäo biblica, vide Exodo XVI 14e 31. 

(2) A identificaçäo dessa cidade näo é claramente determinada. Alguns exegetas 

dizem tratar-se da cidade de Jerusalém ou Jericé. A Biblia fala de Canaä, onde 
Moisés ordenou que os filhos de Israel entrassem para o reconhecimento dela e de 

seu povo, se era forte ou fraco; e viram eles que, nessa terra que, habitava ὁ 

poderoso povo, de grande estatura, e recearam-na. Vide Nümeros XIII 28, 31-33. 
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e dissemos: “Bate na pedra com 
tua vara.”- Entäo, dela emanaram 

doze olhos d’âgua. Com efeito, 
cada tribo soube de onde beber. — 

“Comei e bebei do sustento de 

Allah e näo semeeis ἃ maldade na 

terra, sendo corruptores”’. 

61.E lembrai-vos de quando 

dissestes: “O Moisés! Näo suport- 

aremos um 56 alimento; entäo, 

suplica, por n6s, ἃ teu Senhor nos 
faça sair algo do que a terra brota: 

de seus legumes e de seu pepino e 

de seu alho e de sua lentilha e de 

sua cebola.” Ele disse: “Trocareis 

o que é melhor pelo que é pior? 

Descei ἃ uma metrépole (” , e, por 

certo, tereis o que pedis!” Ε a vileza 

e a humilhaçäo estenderam-se sobre 

eles, e incorreram em ira de Allah. 

Isso, porque renegavam os sinais 

de Allah e matavam, sem razäo, os 

profetas®”. Isso, porque desobede- 

ceram e cometiam agressäo. 

62. Por certo, os que créem!” e 

OS que praticam o judaismo e os 
ὃ κω 4 

cristäos e os sabeus!”, qualquer 

ARS τῶν 

dE os 
Rita ἢ SIRET en 

ares 2: UE MES 

συ ᾿ re σ - 

Ch 5 rm 
es ve οὶ Ἰν 2 AS ἊΣ 

“τοῖο τς 5 

HS sa 

(1) Metrépole, aqui, ὁ traduçäo da palavra ârabe misr, que, como nome indefinido, 

significa grande cidade ou metrépole e cuja declinaçäo, no versiculo, denota 
tratar-se de um nome comum. Esta interpretaçäo é mais légica que a que liga esta 

palavra ao topônimo misr, nome préprio do Egito. 

(2) Alusäo a Zacarias, Joäo Batista e ἃ outros profetas mortos injustamente. Vide II 

Crônicas X XIV 20-21, Jeremias X VIII 20-23. 

(3) Ou seja, os moslimes. 

(4) Os sabeus: säbi’in, plural de säbi”, o que deixa uma religiäo por outra. Trata-se 
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dentre eles que creu em Allah e no ELLES ET 25 A 
Derradeiro Dia e fez o bem terä ἊΣ 2. Ε » 

5x ei “2 ον 
seu prêmio Junto de seu Senhor; 6 

nada haverä que temer por eles, 6 

eles nâo se entristeceräo. 

ἐς ro a 2 ---κ ΄-: τ » 63.E lembrai-vos de quando ESRSMOIART 
firmamos aliança convosco 6 Lai εὐος, τ 

l \. |” . Ὁ 

elevamos acima de vos o Monte!) KE τ ΤῈ te _ 
» À # Ν σἧ 22 202552 

dizendo: ‘“Tomai, com Fes PRES ARE ΣΥΝ 
Q2) ne 0 ”” que vos concedemos 6 lembrai LE 

vos do que Πά nele, na esperança 
de serdes piedosos.” 

64.Em seguida, depois disso, LENS, αὐτὰ : 1. 

voltastes as costas. E, näo fora o τὸ 2 A 59277 À Le τῇ 
favor de Allah para convosco, 6 a Mae es 
Sua Misericordia, serieis dos 

perdedores. 

65.F, com efeito, sabeis os que 
de vos cometeram agressäo no 

säbado, entäo, dissemo-lhes: “Sede 

simiOs repelidos® di 

de um grupo de idélatras ârabes, muito anteriores ao Isläo, os quais, näo aceitando 

mais © politeismo de seus antepassados, buscaram outra crença que lhes fosse 

mais adequada, até chegarem a certa concepçäo monoteista da religiäo abraâmica. 
E afastaram-se da religiäo vigente, na comunidade em que viviam. Daï sua 
denominaçäo: sabeus, os desviados da religiäo comum. Esta HÉRIENRS 

prevalece sobre a de que eram adoradores das estrelas. 
(1) Ou seja, o Monte Sinai. Quando Moisés chegou com as täbuas e os judeus 

tomaram conhecimento das dificeis tarefas que teriam de executar, recusaram-se a 

aceitä-las. Foi quando o anjo Gabriel, reprovando o ato deles, arrancou o Monte 
_ Sinai, erguendo-o acima deles, como um teto. E Moisés thes disse que aceitassem 

as leis, ou o Monte cairia sobre eles, esmagando-os. Vide Talmude, Shabb 88a ὁ 
Éxodo XIX 18. 

(2) O: o livro dos judeus, ou seja, a Tora. 
(3) Simios repelidos: Referência à transgressäo do Säbado (vide Éxodo XXXI 14), 

cometida pelos judeus de Elate às margens do Mar Vermelho, quando reinava 
Davi. Näo podendo fugir à tentaçäo que lhes causava a grande quantidade de 
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66.E fizemos dessa puniçäo 

tormento exemplar para o seu 

presente e para o seu futuro e 

exortaçäo para os piedosos. 

67.E lembrai-vos de quando 

Moisés disse a seu povo: “Por certo, 

Allah ordena-vos que imoleis uma 
vaca(}”, Disseram: “Toma-nos por 

objeto de zombaria?” Ele disse: 

“Allah me guarde de ser dos 
ignorantes!” 

68. Disseram: “Suplica, por nés, 

a teu Senhor torne evidente, para 
nés, como é ela.” Disse: “Ele diz 

que, por certo, uma vaca nem 

velha nem nova, me, entre estas. 

Entäo, [ΔΖΕ] o que vos é ordenado.” 

69. Disseram: “Suplica, por nés, 

a teu Senhor torne evidente, para 
πόδ. qual é sua cor.” Disse: “Ele 

diz que, por certo, é uma vaca 
amarela; de cor viva; alegra os 

olhadores.” 

70. Disseram: “Suplica, por nés, 

a teu Senhor torne evidente, para 

Vs AA 
» ΄ 

τ ΄“κ-.-“.5-.5-5.» se Pme εἰ ἐν ρα 
\ ? > À . Ν £ ᾿ 

19 Lu 20% -- + 

΄ 
τῇ CAE PR ST Et 

.- “3 ὍΝ . . . 

ΡΟΙΧΟΒ. que viam aproximar-se do litoral, os judeus de Elate apanharam-nos, sem 
escutar as admoestaçôes de alguns homens piedosos. Segundo o Alcoräo, Deus 
puniu-os, entäo, transformando seus coraçôes e feiçôes; eles tornaram-se 

semelhantes a simios e foram abandonados pela misericérdia divina e repelidos 
pela comunidade. (VII 163-166). 

(1) A imolaçäo da vaca näo constituia prâtica estranha à tradiçäo judaica, tal como se 

pode verificar em Nümeros XXIX 1-10 e, refere-se ao momento que os judeus 

solicitaram a Moisés que, por eles, rogasse a Deus, para que Este lhes revelasse o 
verdadeiro culpado de um homicidio, e a comunidade pudesse, assim, isentar-se de 
culpa. 
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Le re “- 

nôs, como € ela. Por certo, para Lo GLS EN 
nÔs, todas as vacas se assemelham | 

e, por certo, se Allah quiser, 

seremos gulados.” 

71. Disse: “Ele diz que, por ἢ ὌΝ 175 AG 27 a 
certo, ὁ uma vaca näo dôcil para A : SN 
lavrar a terra nem para regar o campo AE GS ι 
lavrado; 58, sem mancha alguma.° ἢ ES Me Ἦν 
Disseram: “Agora, chegaste com ἃ ΩΣ on RASE Gp 

verdade.” E imolaram-na; e, quase, 

näo o fizeram. 

72.E lembrai-vos de quando 
matastes um homem” e disputastes 
sobre ele®?. E Allah estava desvend- 

ando o que ocultäveis. 

73.Entäo, dissemos: ‘“Batei- 

Ihe(” com parte dela®”, Assim, 

Allah ἀά ἃ vida aos mortos e vos 
faz ver Seus sinais, para razoardes. 

74. Em seguida, depois disso, 
vossos coraçües se endureceram 6 
se tornaram como as pedras, ou mais : 
veementes na dureza. E, por certo, 5 RES a λρϑὶ 
h4, dentre as pedras, aquelas das 

(1) Essa descriçäo da vaca, conforme ordem do Senhor para Moisés, nos versiculos 69 

e 71, pode ser cotejada com a da Biblia em Nümeros XIX 1-2. 

(2) No texto, a palavra «nafs» quer dizer : um homem. 

(3) Referência ao episédio do rico anciäo, entre os filhos de Israel, o qual tinha um s6 

filho. Por ambiçäo, os sobrinhos do anciäo resolveram matar-lhe o filho e, assim, 

herdar-lhe todos os bens. Apés o crime, largaram o corpo à porta da cidade 6 
fugiram. Imediatamente, toda a cidade passou ἃ exigir puniçäo dos responsäveis e, 

à falta de testemunhas, dirigiu-se a Moisés, para que rogasse a Deus lhes indicasse 

um meio de conhecer ἃ verdade. 

(4) Lhe: na pessoa morta. 

(5) Ou seja, um pedaço da vaca. 
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quais os rios emanam. E, por certo, 

h4, dentre elas, as que se fendem, 

e, delas, a âgua sai. E, por certo, 

h4, dentre elas, as que se baixam, 

por receio de Allah. E Allah näo 
estä desatento ao que fazeis. 

. . ] ε τ ἐξ 

75. Entào, aspirais( ) a que | Bi LS ὧς Ἶ 1 IS 
2 : , 

eles® creiam em vos, enquanto, FRS À 
. ᾿ \ + + o ᾿ 

com efeito, um grupo deles ouvia BE (ja ts ΕΘΗ 
A : rer. ST 

as palavras de Allah, em seguida,| À: AE aa de AS TZR 

apôs havë-las entendido, distorciam- ΓῊ 

nas, enquanto sabiam”? 

76. Ε, quando eles deparam com| 94.120 (sk it Rs Ξ. 

_ os que crêem, dizem: “Cremos”; e, M da nus 
d = £ | Jan gs NE ἍΜ quando estdo ἃ 505. uns com Ο5 FA ne 

Φ ᾿ ΄ « > À 7: IE 7:2: - » » w 7e 

outros, dizem: “Vés Ihes contais o λει ἀῶ ep Si) 

que Allah sentenciou, para vés, a {ἦ:2 Le 
fim de argumentarem, com 1550. ἢ ὃ use 
contra vôs, diante de vosso Senhor? 

ΜΕ + . (3 
Entäo, nâo razoais "7" 

77.E näo sabem eles que Allah 
sabe o de que guardam segredo e ὁ 
que manifestam ? 

78.E, dentre οἷος, h4 1letrados, 

que näo sabem do Livro®? senäo väs 

esperanças, e nada fazem senäo 
conjeturar. 

(1) O versiculo se dirige aos moslimes. 

(2) Eles: os filhos de Israel. 

(3) Alude-se à recriminaçäo feita pelos judeus renegadores do Isläo ἃ seus préprios 

companheiros mais moderados, que, sabendo da promessa da vinda de um profeta, 
oriundo de seu meio, revelavam-na aos moslimes, o que, de certa forma, poderia 

fortalecer o islamismo em detrimento ao Judaismo. 

(4) Ou seja, a Tora. 
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79. Entäo, ai dos que escrevem 
o Livro!”, com as prôprias mâos; 

em seguida, dizem: “550 é de 

Allah”, para o venderem por 

infimo preço! Entäo, ai deles pelo 
que escrevem” com as proprias 
mäos! E ai deles pelo que logram! 

80.E dizem: “O Fogo näo nos 
tocarä senäo por dias contados.(°}” 
Dize, Muhammad: ‘“Firmastes 
pacto com Allah, entäo, Allah näo 
faltar a Seu pacto? Ou dizeis de 
Allah o que näo sabeis”?” 

81. Sim! Aqueles que cometem 

um mal, e säo abarcados por seus 

erros, esses säo os companheiros 
do Fogo. Nele, seräo eternos. 

82.E os que crêem e fazem as 
boas obras, esses säo os 

companheiros do Paraiso. Nele, 
seräo eternos. 

83.E lembra-lhes de quando 
firmamos a aliança com os filhos 

de Israel: “Näo adorareis senäo a 

Allah; e tende benevolência para 
com OS pais 6. os parentes e os 
orfàäos e os necessitados; e dizei δὸς 

homens belas palavras, e cumpri a 

(1) Ou seja, a Tora. 

À ς #1 
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(2) Alusäo ἃς alteraçôes perpetradas pelos judeus no texto da Tora, com o fim de tirar- 

lhe as passagens proféticas da missäo de Muhammad. 

(3) Dias contados: pensavam os judeus que a permanência no Inferno duraria, 
apenas, quarenta dias, Ou $seja, o mesmo tempo que levaram seus antepassados 
adorando o bezerro de ouro. 
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(D (ὦ). oraçäo , e concedei az-zakäh 
em seguida, exceto poucos de . 
voltastes as costas. dando de 

ombros. 

84.E lembrai-vos de quando 

firmamos a aliança®? σοηνοϑοο: 
“Näo derramareis vosso sangue € 

nâo vos fareis sair, uns aos outros, 

de vossos Îlares”; em seguida, 
reconheceste-lo, enquanto 0 

testemunhaveis. 

85. Em seguida, ei-vos que vos 
matais uns 805 outros e fazeis sair, 

de seus lares, um grupo de vôs, 
auxiliando-vos contra eles, com o 

pecado e a agressäo; e, se eles 

chegam a vôs como cativos, resgatai- 

Lan RE SES 

ne 

rer 
221 > À ESTS 

FA ee SA 

y Le 

los, enquanto vos é proibido fazé- 
(4) x Sn 42 2. los sair . Credes, entäo, numa a 2 GS 

(1) A oraçäo, em ârabe, as-saläh: na tradiçäo islâmica, deve ser feita cinco vezes por 
dia: na aurora, ao meio-dia, à tarde, ao pôr-do-sol e à noite, a fim de que o homem, 

em contato constante com Deus, purifique sua alma. A oraçäo pode ser feita em 
qualquer lugar, nâo necessariamente no templo, mesquita, devendo ser cumprida, 
obrigatoriamente, em qualquer circunstância: Estando-se no local em que se vive, 
ou em viagem, estando-se com saüde ou enfermo. O alvo da oraçäo näo se limita, 

apenas, à glorificaçäo de Deus, com movimentos de reverëência ὁ prosternaçào, 
mas, fundamentalmente, à entrega da alma a Deus, à renovaçäo da Fé e à obtençäo 

de Sua misericérdia. 
(2) C£ II 43 nd. 
(3) Ou seja, a aliança com os filhos de Israel. 

(4) Esta passagem ὁ alusiva à contraditôria atitude dos judeus nâo 56 em combate com 

seus prôprios irmäos de sangue e em obediência à lei mosaica, mas, ao mesmo 

tempo, em resgate deles, segundo o costume e em respeito à lei. Este episédio 
ocorreu em época anterior ao Isläo, quando, em ΑἹ Madïnah, havia duas grandes 

tribos ârabes, rivais entre si: Al Aus e Al Khazraj, e duas comunidades judaicas. 
igualmente rivais entre si: Banü Quraizah e Banü an-Nadfir. Ocorreu que os Banü 

Quraizah se aliaram à tribo ârabe ΑἹ Aus, assim como os Banü an- Nadir se 

aliaram aos Al Khazraj. Quando se desavieram, as duas tribos ârabes contaram 
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: « PAT) DD ὩΣ Στ Σ parte do Livro e renegais ἃ outra NE Eee 
parte? E ἃ recompensa de quem de) »., : “A 
vés faz isso näo ὁ sendo al L- id Ge 
ignominia na vida terrena, 6. no | 

Dia da Ressurreiçäo, seräo levados 
ao mais veemente castigo. E Allah 
näo està desatento ao que fazeis. 

A 2) 0 47° .-. DT âe X À 86. Esses säo os que compraram | Asa ia ds | : τ .“ 2», Ὁ ΠΑ [3 

a vida terrena pela Derradeira ie NN 0 
: Dog sas SL Vida. Entäo, o castigo nâo se lhes Ab τὶ 

. - ’ ζῶ 25 . — - JS ΓΈ; aliviarä , e πᾶο seräo socorridos. D ας 

87.E, com efeito, concedemos a Cet SACS ARS 
Moisés o Livro, e fizemos seguir, ca À Ai 7 τς 

2 . ὌΝ, € ἐμά Lun μΩ 

depois dele, os Mensageiros. Ε 183 ee ᾿ 
. . 2.9 ro, a Ἐπ 5 σὴ - concedemos ἃ Jesus, Filho de Μαῖα, εὐ: ας Sac 

as evidências!!) e amparamo-lo com Ne Ste φητῚ 
to S δὴ PER ESA EE SA) 

o Espirito Sagrado‘””. Ε. serâ que Le SU 259 perce en oo el RE RE EE cada vez que um Mensageiro vos 2 συ 

chegava, com aquilo pelo que ΝΟ ΓΝ γος 

vossas almas näo se apaixonavam, 

vôs vos ensoberbecieis? Entäo, a 

um grupo desmentieis, e ἃ um grupo 
matävels. 

1 ses ΓΝ ind ΒΕ “72 ΄- 25042 88.E dizem: “Nossos sg ti κῶς C6 JE 
estäo encobertos!”.” Näo. Mas 5 NC + “΄ » 3 

: PEN a La - Δ Μ , 

Allah os amaldiçoou por sua | DL Les PBRER) 

com seus respectivos aliados judeus. Foi quando ocorreu o combate de judeus 
contra judeus, a que se refere esse versiculo. 

(1) As evidëncias: relacionadas ἃ Jesus, säo, entre outras ἃ ressurreiçäo dos mortos, ἃ 

cura do cego de nascença, do leproso, etc. (EI 49). 

(2) Espirito Sagrado: o anjo Gabriel mensageiro celestial. 

(3) A palavra usada no Alcoräo € incircunciso. que traduz ἃ palavra ârabe ghulf, 

significa que seus coraçôes estäo selados e ἃ pregaçäo do Profeta πᾶο pode neles 

entrar. Observe-se que este termo tem amplo uso na Biblia, conforme se pode ver 
em Deuteronômio X 16, XXX 6. Jeremias VI 10 e outros. 
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renegaçäo da Fé. Entäo, quäo pouco 

créem! 

89.E, quando jhes chegou um 
Livro arte de ANâh(). confir- 

mando οἱ“ que estava com eles — 6 

eles, antes buscavam a vitéria(” 

sobre os que renegavam a Fé -—, 
quando, pois, lhes chegou o que jà 
conheciam, renegaram-no. Entäo, 

que ἃ maldiçäo de Allah seja sobre 

os renegadores da Fé! 

90. Que execrävel o preço pelo 

qual venderam suas almas, ao 
renegarem o que Allah fez 

descer, movidos pela revolta de 

que Allah fizesse descer algo de 
Seu favor sobre quem Ele quisesse, 
dentre  Seus servos.  Entäo, 

incorreram em ira sobre ira. E 
haverä, para os renegadores da Fé, 

aviltante castigo. 

91. Ε, quando se lhes diz: “Crede 
no que Allah fez descer”, dizem: 
“Cremos no que fora descido sobre 

n6s.” E renegam o que houve depois 
disso, enquanto isso é ἃ Verdade 

(1) Livro vindo de Allah: o Alcoräo. 

(2) O: o Livro, ou seja a Tora. 
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(3) Antes do surgimento do Isläo, os judeus, em combate com os idôlatras, 

suplicavam ἃ Deus pela vitéria, em nome do profeta descrito na Tora. Vide 

Deuteronômio XVII 15 e 18. Porque se julgavam superiores aos descrentes e 
gentios, deveriam ser os primeiros a reconhecer a nova Verdade, ou seja, aquela 

trazida por Muhammad, [ἅ que era muito similar ao que haviam recebido na Tora. 
Entretanto, por arrogância, negaram a nova Verdade e se recusaram a professä-la. 

(4) O: ο Alcoräo. 
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que confirma o que est4 com eles. À 0d| 
Dize: “Por que, entäo, matastes, 

antes, os profetas de Allah, se sois 

crentes(?"” 

. E, com efei 1SÉ - Ars As en 22:E.c efeito, Pois chegou DOTE 
vos com as evidéncias ”’; em seguida, PRE. 
depois dele!®), tomastes o bezerro NES 
por divindade, enquanto injustos. 

93.E lembrai-vos de quando a 
25 

firmamos ἃ aliança convosco 6 ἜΣ 
: 4 

elevamos acima de vés o Monte!” Le 
δ ce : tie dizendo: “[omai, com firmeza, 6222 

οἵ) que vos concedemos, e ouvi.” ἦ I Ur A 
Disseram: “Ouvimos e desobede- 1825 Chers Las 
cemos.” E, por sua renegaçäo da 
fé, seus coraçôes foram imbuidos 

do amor ao bezerro. Dize: “Que 
execrävel o que vossa fé vos 
ordena, se sois crentes!” 

94.Dize: “Se ἃ Derradeira| 5 5 χε ET ὖ 
Morada, junto de Allah, vos é ἃ 

consagrada, com exclusäo de outras 
pessoas, anelai, entäo, a morte, se 
sois veridicos.” 

95.E jamais a anelaräo, pelo 
que suas mäâos anteciparam. E 

(1) O mesmo que: "se credes na Tora, onde vos foi prescrita ἃ proibiçäo de matar os 

profetas". Cf. IT 61 n2. 

(2) As evidéncias de Moisés, entre outras, säo: a transformaçäo da vara em serpente, a 

mäo que se torna alva, a passagem pelo meio do mar. 

(3) Ou seja, depois da ida dele ao Monte Sinai (II 51 nl). 

(4) Ou seja, o Monte Sinai: proeminente montanha do deserto ârabe na Peninsula 

Aräbica, entre os dois golfos do Mar Vermelho. Também cognominado a 

Montanha de Moisés (Jabel Müssä), pois ali Ihe foi entregue ἃ Lei. 

(5) Ou seja, os mandamentos divinos. 
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Allah, dos injustos, ὁ Onisciente. 

à - - Δ Eos EE | 96.E, em verdade, enconträ los ZE AS S ΟΣ κι à; 

as os mais 4vidos de vida, e mais - a! Eau ̓ 

ainda que os que idolatram. Cada Le N'ES 
um deles almeja viver mil anos. E 

a longevidade nâo o distanciarä do 
castigo. E Allah, do que fazem, é 
Onividente. 

97. Dize, Muhammad: “Quem 

é o inimigo de Gabriel!? o é de 
Allah, pois, por certo, foi ele quem 

0% fez descer sobre teu coraçäo, 

com a PEUR de Allah, para 
confirmar οὐ que havia antes dele, 
e para ser orientaçäo e alvissaras 
para os crentes.” 

98. Quem É inimigo de Allah e 
de Seus anjos e de Seus Men- 
sageiros e de Gabriel e de Miguel, 
por certo, Allah ὁ inimigo dos ren- 
egadores da Fé. 

99.F, com efeito, fizemos descer, 

para ti, versiculos evidentes; e nâo 

Os renegam senäo os perversos. 

100. Ε, serâ que cada vez que 
pactuam um pacto, um grupo deles 
haverä de rejeitä-lo? Mas ἃ maioria 

(1) No inicio do Isläo, um dos rabinos da comunidade judaica indagou do Profeta 

quem lhe transmitira as revelaçôes divinas, que ensinava. O Profeta respondeu-lhe 

que fora o anjo Gabriel, o que causou indignaçäo ao rabino, que considerou o anjo 

inimigo dos judeus, ἃ quem deveria ter entregue as revelaçôes e näo aos ärabes. 

Vidé AI Zamakhchari, volume I, p. 298, 1966. 

(2) O: o Alcoräo. 

(3) O: o Livro, ou seja, a Tora. 
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deles nâo crê. 

101. Ε, quando Îhes chegou um 
Mensageiro, da parte de Allah, con- 

firmando o que estava com eles, 

um grupo daqueles(!), a quem fora 

concedido o Livro, atirou para tràs 

das costas o Livro®) de Allah, 

como se näo soubessem. 

102. Ε seguiram o que os dem- 
Ônios recitavam acerca do reinado 
de Salomäo. E Salomäo näào ren- 
egou ἃ Fé®), mas foram os 
demônios que ἃ renegaram. FEles 
ensinaram 805 homens ἃ magia 6 o 
que fora descido sobre os dois 
anjos Härüt e Märüt(”, na Babilônia. 
E ambos ἃ ninguém ensinaram, 
sem antes dizer: “Somos, apenas, 

tentaçäo; entäo, näo renegues ἃ 

Fé.” E os homens aprenderam de 
ambos oÙ com que separavam ἃ 
pessoa de sua te E eles näo 
estavam, com ela(®) , prejudicando a 
ninguém senäo com ἃ permissäo de 
Allah. E eles aprenderam o que os 
prejudicava e nâo os beneficiava. E, 
com efeito, sabiam que quem a 

(1) Daqueles: de judeus. 
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(2) Livro: a Tora. Assim procederam em repüdio às profecias da Tora em relaçäo à 

vinda de Muhammad. 

(3) Ou seja, Salomäo näo renegou sua crença, praticando ἃ Magia. 

(4) Härüt e Märût säo os dois anjos, igualmente, mencionados nas tradiçôes judaicas 

do Midrash, e no Novo Testamento. Vide II Säo Pedro II 4 e Säo Judas 6. 

(5) O: aquilo, ἃ magja. 

(6) Com ela: com a magia. 
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adquirisse näo teria, na Derradeira 
Vida, quinhäo algum. E, em 
verdade, que execrävel ὁ preço 
pelo qual venderam suas almas! Se 
soubessem! 

_103.F, se eles cressem e fossem Pre ÈS AA 10; TS 
piedosos, em verdade, uma boa e FE ge 
retribuiçäo de Allah Ilhes seria # pue 
melhor. Se soubessem! OST 

104.0 vés que credes! Näo ee NCU 
digais a Muhammad “τὰ Ἱπᾶ Ὁ", e 1. 
dizei “unzurna”, e ouvi. E, para os #3 LE) 
renegadores da Fé, haverä doloroso 9 NE Le, 2 En) 5 
castigo. 

105. Nem os que renegam ἃ Fé, Abe Net 
dentre os seguidores do Livro®”, τέως, ΒΕ Fa 
nem os idélatras, almejariam que εἰς Te 
de vosso Senhor descesse algum CCR ko 
bem sobre vôs. Ε Allah privilegia, 
com Sua misericordia, ἃ quem 
quer. E Allah é Possuidor do 
magnifico favor. 

106. Qualquer versiculo que ab- 
roguemos ou façamos esquecer, 
faremos chegar um melhor ou igual 
a οἷο, Näo sabes que Allah, sobre 

(1) Os moslimes, ao receberem os ensinamentos do Profeta, tinham o häbito de dizer- 

Ihe: "Rä‘ina!", imperativo com o sentido de "cuida de Nés!". Os judeus, sempre 
hostis ao Profeta, para simularem ὁ insulto que Îhe dirigiam, usavam este 

imperativo, com ligeira corruptela fonética, tornando-0, perfidamente, semelhante 

a uma palavra hebraica, νη ("Räfinu"), que significa "Nosso malvado”. Por essa 

razäo, o Alcoräo pediu aos moslimes que näâo mais usassem esta forma invocativa, 
mas a substituissem pela palavra "Unzurnä". "Olha-nos". 

(2) Ou seja, os judeus e os cristäos que seguem, respectivamente, a Tora e o Evangelho. 

(3) Estas alteraçôes, mormente, visavam a acompanhar a evoluçäo das épocas e 
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todas as cousas, é Onipotente? 

107. Näo sabes que de Allah é a : 
soberania dos céus 6 da terra, 6 νός 

näo tendes, além de Allah, nem 

protetor nem socorredor? 

108. Ou quereis questionar vosso -Σ si en Eee 3 À 
Mensageiro como, antes, foi ques- 

tionado Moisés!' 9 Ε quem troca a ECTS 
Fé pela renegaçäo da Fé, com ie Fou τῷ 
efeito, se descaminharä do caminho 

certo. 

109.Muitos dos seguidores do ei JA ΡΝ 2. 
Livro® almejaram, por inveja 

vinda de suas almas, — ap6s haver- ee 5555) 
se tornado evidente, para eles, ἃ es 
Verdade — tornar-vos renegadores τ " 
da Fé, depois de haverdes crido. ste 
Entäo, indultai-os e tolerai-os, até 

que Allah faça chegar Sua ordem. 
Por certo, Allah, sobre todas as 

COUsas, É Onipotente. 

110. Ε cumpri ἃ oraçäo e con- 
cedei az-zakäh°”. E ὁ que quer de 
bom que antecipeis a vossas almas, 
enconträ-lo-eis junto de Allah. Por 
certo, Allah, do que fazeis, é 

Onividente. 

costumes. Näo foram feitas ex abrupto, mas gradativamente e de forma säbia, ἃ 
fim de se evitar o impacto e ἃ subseqüente reaçäo das sociedades ἃ que se 
destinavam. 

(1) O versiculo dirigido aos moslimes faz alusäo à demanda de provas, ou milagres 

espirituais que, outrora, os filhos de Israel exigiram de Moisés, quando disseram: 
"Mostra-nos Deus, claramente"”. (Vide IV 153) 

(2) Ou seja, da Tora. 

(3) Cf II 43 n4. 
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111.E dizem: “Näo entrarä no 
Paraiso senäo quem é judeu ou 
cristäo.” Essas säo suas väs esper- 

anças. Dize: “Trazei vossas provan- 
ças, se sois veridicos.” 

112. Sim! Quem entrega a face 
a Alläh(” enquanto benfeitor, ter4 

seu prêmio jJunto de seu Senhor. E 

nada haverä que temer por eles, e 

eles näo se entristeceräo. 

113.E os judeus dizem: 
cristäos nâo estäo fundados sobre 

nada.” E os cristäos dizem: 

judeus nâo estäo fundados sobre 
nada”, enquanto eles recitam ὁ 

que nada 

sabem dizem algo igual a seu dito. 
E Allah julgarä, entre eles, no Dia 
da Ressurreiçäo, naquilo de que 

2) (3) Livro! ASssim, Ο5 

discrepavam. 

114.E quem mais injusto que 

aquele que impede, nas mesquitas 
de Allah, se mencione Seu Nome, 
e se esforça em arruinä-las”? A esses, 

näo Îhes é admissivel nelas entrarem 
senäo temerosos. Hä, para eles, na 

vida terrena, ignominia e haverä, 

para eles, na Derradeira Vida, 
formidavel castigo. 

A “ “.9»3 PUR] re 

nr GAS A AL Er 
Κ- ων 

ΟΣ ie 232 3 

» STrr À 2 - 

PERTE 
29 pe 

ὩΣ Gus Lie 

(1) Aqui, ocorre metonimia de grande valor estilistico, em que a palavra face 

simboliza ἃ totalidade do ser, e ἃ frase significa: "Entregar-se, inteiramente, a 

Deus”. 

(2) O Livro: a Tora e o Evangelho. 

(3) Ou seja, os ârabes pagäos. 
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115.E de Allah é o Levante e o 

Poente. E, para onde quer que vos 

volteis, l4 esta a face de Allah. Por 

certo, Allah é Munificente, Onis- 

ciente. 

116.E dizem eles‘”: “Allah 
tomou para Si um filho!” 

Glorificado seja Ele! Nada tomou 
Ele. Mas dEle é o que Πά nos céus 

e na terra À Ele todos säo 

devotos! 

117. Ele é O Criador Primordial 
dos céus e da terra, e, quando 

decreta algo, apenas, diz-lhe: “Sé”, 
entäo, é. 

118. Ε os que nada sabem dizem: 

“Que Allah nos fale ou que um 
sinal venha a n6ôs!” Assim, os que 
foram antes deles disseram algo 
igual a seu dito. Seus coraçôes se 
assemelham. Com efeito. tornamos 

evidentes os sinais, para um povo 
que deles se convence. 

119. Por certo, Nôs te enviamos, 
Muhammad, com a Verdade, 

como alvissareiro e admoestador. 
E πᾶο seräs interrogado acerca dos 
companheiros do Inferno. 

120.E nem os judeus nem os 
cristäos se agradaräo de ti, até que 
sigas sua crença. Dize: ‘Por certo, ἃ 
Orentaçäo de Allah é a Verdadeira | 

(1) Etes: os judeus e os cristäos (Vide IX 30). 

"δ si Sue si SEA; 

Da ags 

4,20 2 

x ARE 
# $ seit 1 + 

1 158: . 3, 

γ -- À τα 5% 

ER OS 



Parte 1 2. Süratu Al-Baqarah 

Orientaçäo.” Mas, se seguisses suas 

paixôes, apôs o que te chegou da 
ciência(!}, nâo terias, de Allah, nem 

protetor nem socorredor. 

121. Aqueles®?. a quem concede- BAIE CESTA τ A 

mos Ο Livro, recitam-no, como deve | 

ser recitado. Esses crêem nele. E os 

que o renegam, esses 580 os perde- 

dores. 

122.0 filhos de Israel! Lembrai- 

vos de Minha graça, com que vos 
agraciei, e de que vos preferi aos 
mundos). 

LPS 

123. E guardai-vos de um dia, em 

que uma alma nada poderä quitar PRES DR CS 
. ᾿ CEE ΜΝ 7 ΄“» 

por outra alma, e näo se lhe aceitarä Aa Qu Je ANS 
. ᾿ . Le τ΄ PEREZ 4 

resgate nem a beneficiar4 inter- , ἀνα, ΑΥὉ 
cessäo; e eles näo seräo socorridos. 

124.E Ilembrai-vos de quando 

Abraûo foi posto à prova por seu 

Senhor, com certas palavras(*. e 

ele as cumpriu. O Senhor disse : 

“Por certo, farei de ti dirigente!” 

para os homens.” Abraäo disse: 
“E de minha descendência?” Allah 
disse: “Meu pacto näo alcançarä os 

inJustos.” 

(1) A Ciéncia: a revelaçäo divina. 

(2) Alusäo aos judeus e cristäos, que se aprofundaram no estudo de seus livros 

sagrados. 

(3) ΟΕ II, 47 n2. 
(4) Palavras de ordem e proibiçäo. 

(5) No texto, a palavra ὁ imame, forma aportuguesada de imäm (vide Aurélio: lider. 
guia, oficiante) Titulo outorgado a Abraûo. 
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125.E SR ΟΣ de quando Es RE ELLE 

fizemos da Casa ” lugar de visitael - τὶ NET 
segurança para os homens, 6 
dissemos: “Tomai o Maqäm(” de Gal ς So Ja xen Si 8} 
Abraño por lugar de oraçcäo.” E ὥς ter τ. 

est HU “ Abraäo e ΄ Ismael: dé CHER 
“Punificai Minha Casa para os que 

a circundam®” e para os que estäo 

em retiro e para Os que se curvam € 
se prosternam”. 

126.E lembrai-vos de quando ne RAS JAH λον ΠΝ 
Αὐταᾶο disse: “Senhor meu, faze 

desta” uma cidade de segurança e NS ANG EE 
dä dos frutos, por sustento, a seus ὅθ» ὩΣ A à phase 
habitantes, àqueles, dentre eles, que SES ξ ες τι: 

crêem em Allah e no Derradeiro 
- 

Dia.” Allah disse: “E ἃ quem AA EE 
renega a Fé, fà-lo-ei gozar, por 

algum tempo; em seguida, forçä- 
lo-e1 ao castigo do Fogo. E que 
execrävel destino! 

127.E lembrai-vos de quando SNA en λϑ Sal 
Abraäo levantava os alicerces da 

(1) Ou seja, da Kafbah, o primeiro templo de Deus, construido por Abraäo e Ismael, 

em Makkah. 

2) 0 Maqäm: o local em que Abraäo permanecia em pé durante a oraçäo; ou todo ὁ 

templo, construido por Abraäo, ou seja, a Kafbah (vide III 96); ou somente, a 

pedra, ao lado da Ka‘bah, na qual Abraäo se 4poiava, enquanto construia o templo, 
e que ficou marcada com sua pegada (vide ΠΠ 97). Aliäs, ὁ anelo de todo o crente, 
orar neste lugar. 

(3) Para os que a circundam: "Al Tawaf", tal como se denomina, no [slamismo, é 

parte fundamental da peregrinaçäo a Makkah, e consiste na visita a Ka‘bah, 

circundando-a sete vezes, em louvor a Deus. 

(4) Referência à cidade de Makkah, a Cidade da Paz, que, desde entäo, tornou-se a 

Cidade Sagrada, depositäria de paz permanente, onde é proibido o derramamento 
de sangue, ἃ caça ou qualquer outra violaçäo à vida. É local de prece e veneraçäo. 
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Casa, e Ismael!!? também, dizendo: 

“Senhor nosso! Aceita-a de n6s. Por 

certo, Tu, Tu és O Oniouvinte, O 

Onisciente. 

128. ‘“Senhor nosso! E faze de EE AAA ans 

ambos de n6ôs moslimes para Ti, 

e faze de nossa descendência uma 

comunidade moslima para Ti; 6 

ensina-nos nossos cultos e volta-Te 

para nés, remindo-nos. Por certo, 

Tu, Tu és O Remissério, O Miseri- 

cordiador. 

D  πορελληννυνυ δ0}.ν τὸν τε: 
5 LE) 2 # A, 

deles"”, o qual recitar4, para eles,| τυ HE ie 
Teus versiculos e lhes ensinarä ὁ εἶ sk 25 ES 
Livro®” e a Sabedoria e os ὅτι ἣ 

dignificarä. Por certo, Tu, Tu és O 
Todo-Poderoso, O Säbio!” 

(1) Abraäo, com sua escrava, Hägar, e Ismael, filho primogênito de ambos, rumaram 

para o sul da Peninsula Aräbica, no vale de Makkah, no mesmo local, onde, 

tempos mais tarde, Abraäo recebeu uma revelaçäo de Deus. Ordenou Ele que 

Abraño construisse, ai, um templo para Sua adoraçäo 8, assim, foi erguida ἃ 

Kabah, o primeiro santuärio consagrado a Deus pelo homem, em todo o mundo 

(vide IT 96). ; 

(2) Moslimes para Ti: o termo corresponde, em ärabe, ao participio presente do 

verbo aslama, que, originalmente, significa entregar-se; posteriormente 

entregar-se, voluntariamente à obediência; e restritamente, entregar-se 80 

Isläo, a religiäo pregada por todos os profetas monoteistas. Estes termos derivam 

da raiz ârabe Salam, paz. Dai, Isläo: a Religiäo da Paz, e moslim: aquele que se 

entrega, inteiramente, a esta religiäo de Deus. E, no Alcoräo, o termo moslim 

qualifica todos os profetas e todo bom crente. 

(3) Lhes: à descendéncia de Abraäo e Ismael. 
(4) Mensageiro, vindo deles: atendendo à süplica de Abraño, Deus enviou 

Muhammad por Mensageiro, surgido do meio dos Ârabes, descendentes de 

Ismael, o filho do Patriarca. 

(5) Ο Livro: o Alcoräo. 
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130.E quem, pois, ΓΟ] Ια ἃ LAN 225 hs 292 GS 

crença de Abraäo senäo aquele cuja ΩΣ 
alma se perde na inépcia? E, com EE RCE ASS ALES τε: 
efeito, escolhemo-lo!}), na vida o É APS 3 5 
terrena, e, por certo, na Derradeira NS 
Vida, ser4 dos integros. 

131. Quando seu Senhor lhe disse: 
“Islamiza-te.*” Disse: “Islamizo- 
me, para O Senhor dos mundos. ©? ” 

132.E Abraäño recomendou-a!* 

a seus filhos — e, assim também. 
Jaco — dizendo: “Ὁ filhos meus! 
Por certo, Allah escolheu para vés 
a religiäo; entäo, näo morrais 
senâo enquanto moslimes.” 

à “ dorer NN AA SLR 133. Ou fostes vos testemunhas, Ch NN LES 
quando a morte se apresentou a ἐν 

où 
85 «οἷ τὸ 2. σα 

Jaco‘”, quando ele disse ἃ seus DIX . ren 
filhos: «ὦ que adorareis depois de ALES AS ΔΜ Cana 

mim?” Disseram: ‘“Adoraremos a NN: ee 
| AA teu deus e ao deus de teus pais — ss “σα, 

Abraäo e Ismael e Isaque -- como 
um Deus Unico. E, para Ele, 
seremos moslimes.” 

΄ "Ὁ C2 ra SHC Pen 2% TE 134. Essa é uma naçäo que j4 he CO a 

(1) Lo: Abraäo. 

(2) Islamiza-te: ὁ traduçäo de Aslim, forma imperativa, derivada de Aslama, 

pretérito, do infinito Isläm. (Cf. II 128 n2) Note-se que islamizar-se ὁ neologismo 

calcado no verbo ärabe, e criado em funçäo da necessidade de evitar ocorréncia de 
perifrases, constantes, tais como, "entrego-me, submisso, ἃ Deus". 

(3) Cf 12 n1. 

(4) À: a religiäo islâmica. 

(5) Este versiculo foi revelado em resposta à assertiva dos judeus de que Muhammad 

ignorava que Jacé (Israel) antes de morrer, recomendara ἃ seus filhos que 
seguissem ἃ religiäo judaica. O Alcoräo observou que eles πᾶο podiam assegurar 
tal fato, 1ά que näo se encontravam là na hora de sua morte. 
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ὃ AS <= 

passou. À ela, o que logrou, e a RES GES Fe 
vés, o que lograstes, 6 näo sereis 
interrogados acerca do que faziam. 

135.E eles!? dizem: “Sede τυ ΤΑΣ τί ES 
judeus ou cristäos, νόβ sereis ; 

guiados.”  Dize, Muhammad: Lette ΚΣ Se SE 
“Näo, mas seguimos ἃ crença de 

Abraäño, monoteista sincero, e que 
nâo era dos 1délatras.” 

136. Dizei(”: “Cremos em Allah 
e no que foi revelado para nés, e 
no que fora revelado para Abraäo e | 
Ismael e Isaque e Jacé e para as 
tribos; e no que fora concedido ἃ 
Moisés e a Jesus, e no que fora 
concedido aos profetas, por seu 
Senhor. Näo fazemos distinçäo 
entre nenhum deles. E, para Ele, 

somos moslimes.” 

137. — Entäo, se eles crerem no em Ve Fer 
mesmo em que vôs credes, com ὋΣ Te 
efeito, guiar-se-à0; 6, se voltarem as Re φρο υῦΞΣ 

costas, por certo, estaräo em 3 ὦ las? He 
at 

discordia. Entäo, Allah te bastarä 

contra eles. Ε Ele é O Ontouvinte, O 

Onisciente — 

138. ‘“Nossa religiäo é ἃ tintura 

de Alläh(®), e quem melhor que 

(1) Eles: os judeus e os cristäos. 
(2) O versiculo dirige-se aos moslimes. 
(3) Os ärabes cristäos misturavam uma tintura, de tonalidade amarelada, à agua 

batismal, para mostrar que ἃ pessoa batizada tomou nova cor, em vida. O 
Islamismo näo crê seja necessärio ser batizado para ser salvo, e assegura que 0 
mais elevado batismo é o batismo de Deus, pelo qual assumimos, simbolicamente, 
a cor de Deus e nos infundimos em Sua bondade, purificando-nos. 
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Allah, em tingir? E ἃ Ele estamos 
adorando.” 

139. Dize: “Argumentais conos- TE ES Te 
co, sobre Allah, enquanto Ele é O 2 fé τ τά: Nes 
nosso Senhor e vosso Senhor., e a “ 2 - fn 

; ; ἫΝ “ 9 2.35λ-..- Al 
nôs, nossas obras, e a vés, vossas AE 4225 NF 

obras, e para com Ele somos 

sinceros”? 

140. “Ou dizeis que Abraño e as λό gens é es κι Ξ ἢ 
Ismael e Isaque 6 Jacé e as tribos one 

a ri 5 
eram jJudeus ou cristäos?” Dize: 

“Sois vos mais sabedores, ou 

Allah? E quem mais injusto que 

aquele que oculta um testemunho 

que tem de Allâh(?? E Allah näo 
està desatento ao que fazeis.” 

141.Essa ὁ uma naçäo que j4 

passou. À ela, o que logrou, e a vés, 
o que lograstes, e näo sereis inter- 

rogados acerca do que faziam. 

142.0s insensatos, entre os 

homens, diräo: “O que os fez voltar 
as costas ἃ sua direçäo Quiblah®). 

para ἃ qual estavam virados”?” Dize, 

Muhammad: “É de Allah ὁ 
Levante e o Poente. Ele guia a quem 
quer ἃ uma senda reta.” 

(1) Alusäo aos judeus que ocultaram o testemunho de que haveria de chegar um 

profeta, com ἃ mesma mensagem de Abraäo, ou seja, a do Isläo. Vide III 86. 

(2) Quiblah: a direçäo para ἃ qual os moslimes se voltam na prece, ou seja, em 

direçäo a Kafbah, em Makkah. Nas primicias do Isläo, os moslimes, em prece, se 

voltavam em direçäo a Jerusalém; depois foram ordenados ἃ voltar-se para ἃ 

Ka‘bah em Makkah. Esta mudança desagradou ἃ muitos judeus, que viram nisto, um 

meio de desprestigiar o judaismo, que, até entäo, ditava para todos a direçäo na prece. 
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( ) ΣΤ ἐν CS σα ΟΣ .- 143.E, assim, fizemos cl vôs Ver RU 
uma comunidade mediana(), para TOC Ἷ ́ Ἢ aie 

que sejais testemunhas dos homens ὁκῷ ra A ire di ra 
e para que o Mensageiro seja teste- de st per si 
munha de vôs. E näo fizemos a dire- JE NI τ, ἧς sk, sa : 
ςᾶο, para ἃ qual tu, Muhammad, 
estavas virado, senâo para saber 
distinguir quem segue o Mensa- 
geiro de quem torna atrâs, virando 
os calcanhares. E, por certo, essa 
mudança ὁ penosa, exceto para 
aqueles ἃ quem Allah guia. E πᾶο € 
admissivel que Allah τι: “aps 
perder as recompensas da Fé°?. Por 
certo, Allah, para com os homens, 

é Compassivo, Misericordiador. 

144. Com efeito, vemos o revirar Lai ἀῶ 295 SES CE 
de tua face para o céu. Entäo, Νός LL GE A 
voltar-te-emos, em verdade, para ὁ SELS HOT Φξ 9 
uma direçäo, que te agrade. Volta, ee 2 LE τορος 
pois, a face rumo à Mesquita 

Sagrada. E onde quer que estejais, 
voltai as faces para o seu rumo. Ε, 
por certo, aqueles, aos quais fora 
concedido o Livro!”, sabem que 
isso é a verdade de seu Senhor. E 
Allah näo estä desatento ao que 
fazem. 

AO 

(1) Vés: os moslimes. 

(2) Mediana ὁ traduçäo do vocäbulo ârabe wasat (o meio), e indica que a naçäo ärabe 
deve estar isenta de extremismo, em todos os aspectos, uma vez que, segundo a 
mäâxima ärabe, o que ὁ melhor estâ no meio, aliäs, essa idéia coincide com ἃ 

mäxima latina "in medio stat virtus". 

(3) Assim o versiculo redargüi aos moslimes, que indagaram se, também, perderiam 
suas recompensas aqueles que, antes, nas preces, se dirigiam para Jerusalém. 

(4) O Livro: a Tora. 
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> 00 2 4 re ΞΖ 

145.E, em verdade, se fizeres Des ALNES\ TS 
Ι ] ] ; Ι 1 εἰ τ οἷ ἀρ on vir todos sinais àqueles aos quais Lis ASC JE 

fora concedido o Livro!”, eles näo Ἔν ὙΠ 
seguiräo tua direçäo nem tu Aer 5 3 Θ τί 2 
seguirâs sua direçäo; e, entre 6165. 

uns nâo seguiräo a direçäo dos 

outros ?. E, em verdade. se 

seguisses suas paixôes, apÔs o que 

te chegou da ciência, por certo, 

serias, nesse caso, dos injustos. 

146. Aqueles, aos quais conce- 

demos ὁ Livro®). conhecem-n0!” 

como conhecem a seus filhos, e, por 

certo, um grupo deles oculta ἃ 
verdade, enquanto sabe. 

147. A Verdade vem de teu ESS 55 se Si 
Senhor. Entäo, nâo sejas, de modo a  ρε πὸ 
algum, dos contestadores. Ce te 

148.E, para cada um μά um, 2 I RS 
rumo, para onde Ele o faz voltar- 

se. Entäo, emulai-vos, pelas boas 1 ΣΟΥ ΝΟΣ 
açôes. De onde quer que estejais, WA METRE 
Allah vos far4 vir, ἃ todos. Por 

certo, Allah, sobre todas as cousas, 

é Onipotente. 

149.Ë, para onde quer que saias, De ον δΣ δὲ 
| ; . Lis CSST 

volta ἃ face rumo à Mesquita Sag- | & 

(1) O Livro: ἃ Tora e ὁ Evangelho. 

(2) Nem os judeus seguiräo a quiblah dos cristäos (o Levante) nem estes a daqueles 

(Jerusalém). 

(35) O Livro: ἃ Tora. 

(4) O pronome refere-se ao Profeta Muhammad. O versiculo alude ao que certo judeu, 
convertido ao Isläo, de nome Ibn Saläm, haveria dito: "Reconheci-o. ao vê-lo, 

como reconheco meu filho, até mais ainda". 
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rada; e por certo, esta é a Verdade 

de teu Senhor. E Allah πᾶο estä 
desatento ao que fazeis. 

150.F, para onde quer que 
saias, volta a face rumo à Mesquita 
Sagrada;, e onde quer que este]jais, 
voltai as faces para seu rumo, a fim 
de que näo haja, da parte das 
pessoas, argumentaçäo contra vos, 

exceto dos injustos entre elas. — 
Entäo, nâo os receeis., 6 receai-Me. 

— Ε isso, para que Eu complete 
Minha graça para convosco, e para 
vos guiardes, | 

151. Assim. enviamo-vos um 

Mensageiro vindo de vés, que 
recita, para vos, Nossos versiculos 

e vos dignifica e vos ensina oO 
Livro!” e ἃ Sabedoria, e vos ensina 

Ο que näo sabieis. 

152. Entäo, lembrai-vos de Mim. 

Eu Me lembrarei de v6s. E agra- 
decei-Me e näo Me renegueis. 

153.0 vés que credes! Implorai 
ajuda, com a paciência e a oraçäo. 
Por certo, Allah é com os perseve- 
rantes. 

154.E πᾶο digais dos que säo 
mortos no caminho de Allah: “Eles 

estäo mortos.” Ao conträrio, estäo 

vivos, mas vôs nâo percebeis. 

155.F, em verdade, pomo-vos à 

(1) O Livro: o Alcoräo. 
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prova, com algo do medo e dal # As μῶν ὕο JE LES 5 
fome e da escassez de riquezas 6 
de pessoas e de frutos. E alvissara 
0 Paraiso aos perseverantes, 

156. Âqueles que, quando uma 

desgraça os alcança, dizem: “Por 

certo, somos de Allah e, por certo, 

a Ele retornaremos.” 

ut A mu 20 ὃ D 35 OS 9 

157. Sobre esses säo as bêénçäos mie HS 3 

e a misericordia de seu Senhor. E À; ἡ, + 

esses säo os gulados. 2: οἷ 12: 

158.Por certo, As-Safä e ΑἹ sa ἜΣ GEST 

Marwah'” estäo entre os lugares se Fe 

sagrados de Allah. Entäo, quem 

quer que faça a peregrinaçäo®” à 

(1) As-Safa e AI Marwah: as duas colinas, localizadas nas proximidades do vale de 
Makkah, perto da Kafbah e do poço Zam-Zam, as quais escalou Hägar, 
sucessivamente, sete vezes, em busca de ägua para seu filho Ismael. Extenuada 
pela busca, retornou para junto do filho, ao lado do qual encontrou um anjo, 

escavando a terra, de onde fez brotar um poço, o poço Zam-Zam, existente até os 

dias de hoje. Este percurso de sete escaladas ἂς colinas integrou-se ao ritual da 
peregrinaçäo desde os tempos abraâmicos. Ocorre que, anteriormente ao Isläo, os 
ärabes locupletaram a Kafbah e seus arredores de idolos, ἃ tal ponto que, na colina 

de As-safa e Al Marwah, adoravam, respectivamente, os idolos: Issäf e Na ||. 

Com o advento do Isläo e aniquilados os idolos, a peregrinaçäo passou a constituir 
um dos pilares do Islamismo, juntamente com as-saläh, az-zakäh, “Ὁ jejum € ἃ 
profissäo de fé. Com receio de serem confundidos com os pagäos, os primeiros 

moslimes abstiveram-se percorrer as duas colinas e, por essa razäo, foi revelado 
esse versiculo para esclarecê-los sobre 1isso, tranqüilizä-los e convidä-los ἃ 
continuar observando este ritual. 

(2) A peregrinaçäo ΑἹ Hajj, consiste na viagem ἃ Makkah, para visita à Ka‘bah e ao 

Monte ‘Arafat, onde se deve permanecer, algum tempo. Esta prâtica ὦ 
recomendada ἃ todos os moslimes, ao menos por uma vez na vida, no [2." mês do 
ano lunar, desde que o crente esteja em condiçôes fisicas e econômicas favoräveis. 

Além do culto religioso, é congraçamento universal, pois reûne moslimes de todas 

as partes do mundo. Os peregrinos devem trajar-se uniformemente, com, apenas, 

dois panos brancos e sem costuras, adaptados ao corpo; as mulheres devem trajar- 
se com roupas longas, e, conjuntamente, todos däo graças ao Senhor e Lhe entoam 
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Ed ee  κο 

Casa, ou faça AlUmrah!”, näo ΝΑ τ at 
haver4 culpa sobre ele, ao fazer 

vai-vém entre ambos. Ε quem faz, 

voluntariamente, uma boa açäo, 

por certo, Allah é Agradecido, 

Onisciente. 

159. Por certo, os que ocultam o 

que fizemos descer das evidências 
e da orientaçäo, depois de o haver- 

mos tornado evidente, para os ho- 

mens, no Livro®”, a esses Allah os 

amaldiçoarä, 6 também os amaldi- 

çoaräo os amaldiçoadores, 

160.Exceto os que se voltam 

arrependidos e se emendam e evid- 

enciam a verdade; entäo, para 

esses, voltar-Me-ei, remindo-os. E 

Eu sou Ὁ Remissorio, O Misericor- 

diador. 

161. Por certo, os que renegam a nest δὶ 
Fé e morrem, enquanto renegadores 
da Fé, sobre esses ser a maldiçäo 

de Allah e dos anjos e de toda a 
humanidade. 

- 
, 

5 5 τ 2,952 SELS 4 162. Nela, seräo eternos. Νᾷᾶο se NUE EN GE 
lhes aliviarä o castigo nem se Ihes < 
concederä dilaçäo. 

louvores, longe das coisas mundanas, das vaidades e paixôes, e, mormente, das 

diferenças existentes entre os homens: o rei se prostra ao lado do plebeu, o pobre, 
do rico, o negro do branco, em pé de igualdade, irmanados em uma ünica fé. 

(1) Alumrah: forma derivada do verbo i‘tamara, visitar: conjunto de ritos isfâmicos, 

que consistem na visita de Kafbah e no percurso entre as duas colinas de As-Safa e 
AI Marwah, feita em qualquer época do ano. 

(2) Ou seja, na Tora. 
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163.E vosso Deus é Deus Unico. 

Näo existe deus senäo Ele, O Mis- 

ericordioso, O Misericordiador(!”. 

| 164. Por certo, na criaçäo dos σφε En] 

céus e da terra, e na alternância da 5 PA 

noite e do dia, e no barco que corre, " 
no mar, com o que beneficia ἃ 3 AE ail Ὁ ÈS 
humanidade; e na âgua que Allah LE Los se ds: 
faz descer do céu, com a qual, ct 7. 

Re : RES RS EN à 
vivifica a terra, depois de morta, e DE ÉMIS RO Ὁ 

. ZA ; RE AE 

nela espalha todo tipo de ser δὰ δι. 99 SE 
animal, e na mudança dos ventos 6 te ENS CNE 

das nuvens, submetidos entre o céu 

e a terra, em verdade, nisso tudo, 

h4 sinais para um povo que razoa. 

΄- 

# a SF - À .- La 241 ca . σξ ἧς 

(D Loan ses ENT 
“ 

165.FE, dentre os homens, Πά 

quem, em vez de Allah, tome 

semelhantes"®), em adoraçäo, 
amando-os como se ama a Allah. E 

OS que créem säo mais veementes 
no amor de Allah. E, se os injustos 

soubessem, quando virem o castigo, 

que toda a força é de Allah, e que 

Allah é Veemente no castigo, näo 
haveriam adorado os idolos. 

166. Quando os que foram seg- 
uidos, 80 verem o castigo, rompe- 
rem com OS que 05 seguiram € OS 
laços entre eles se cortarem! 

167.E os seguidores diräo: “Se 
tivéssemos retorno à vida, romper- 

(1) Esse versiculo foi revelado por ocasiäo do desafio, feito pelos descrentes ἃ 

Muhammad, para que este Ihes revelasse quem era seu Senhor. 

(2) Semelhantes: idolos ou prôceres (entre os homens). 
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jamos com eles, como eles rom- 
peram conosco.” Assim, Allah os 
far ver que suas obras 580 afliçôes 
para eles. Ε jamais sairäo do Fogo. 

ri 9 

λυ 258 
ΠΏ -“ + 

et σ΄ 

168.0 humanos! Comei, do que 
hä na terra, sendo licito e benigno; 

e Πᾶο sigais os passos de Satä. Por 
certo, ele vos é inimigo declarado. 

169. Ele näo vos ordena senäo o 
mal e ἃ obscenidade, e que digais 
acerca de Allah o que näo sabeis. 

170.E, quando se lhes!? diz: 
“Segui o que Allah fez descer”, 
dizem: “Nâo, mas seguimos aquilo®? 
em que encontramos nossos pals.” 
E aida que seus pais nada 
razoassem nem se guiassem ? 

171.E o exemplo do admoest- cf Mere ts 

ador para os que renegam a Fé é 
como o daquele que grita para o 
animal, que näo ouve senäo con- 

vocar e chamar. Säo surdos, mudos, 

cegos, entäo nâo razoam. 

172.0 vés que credes! Comeil τ Lil 22e LME 
das cousas benignas que vos damos aa se EX 
por sustento, e agradecei a Allah, te. 

ὅς A IVA 8.2 se 56 a Ele adorais. D DIX RE 

᾿ bi AAA nn RE 173. ΕἸΣ vos proibiu, ne a ra Vs ἢ 
carne do animal morto', e o 

(1) Lhes: aos idélatras. 

(2) Aquilo: o culto religioso dos antepassados. 

(3) Esta proibiçäo, promulgada μά quatorze séculos, jà antecipava recentes 

descobertas da Medicina, que, agora, proibe a ingestäo de carne de animais mortos 



2. ϑαγαίι Al-Bagarah Parte 2 | 45 | Ys# Υ 62 5,5 

sangue, 6 ἃ Carne de porco, 6 o que é A re 
Re a Al _yaea als aid 595 
imolado com a invocaçäo de outro ne 

F , Φ “» γ “ ΤΣ FPT SAIT Es 

nome que Allah. E quem é impelido Dh LOS ECAEELE ge 
a alimentar-se disso, näo sendo 

transgressor nem agressor näo 

haverä pecado sobre ele. Por certo, 
Allah é Perdoador, Misericordiador. 

174. Por certo, os que ocultam 

algo do Livro®”, que Allah fez 
descer, e o vendem por infimo preço, 
esses nâo devoraräo para dentro de 

seus ventres(®” senäo o Fogo, 6 

Allah πᾶο lhes falarä, no Dia da 

Ressurreiçäo, nem os dignificarä; e 
teräo doloroso castigo. 

175. Esses säo os que compraram 
o descaminho pelo preço da 
orientaçào, 6 o castigo pelo perdäo. 
Ε quanta paciência teräo eles para 
suportar o Fogo! 

176.Isso, porque Allah fez 
descer o Livrot®. com ἃ Verdade. 

naturalmente, e πᾶο adrede mortos para servir de alimento. E, pelo fato de a morte 

__ poder ser causada por doença ou envenenamento, deve-se evitar ingerir esta carne, 

para nâo haver perigo de contaminaçäo ou morte. Quanto à ingestäo de carne de 

porco, fica terminantemente proibida, ao que parece, pelas idénticas razôes 

_apontadas hoje, na Medicina, entre as quais, a transmissäo da Ténia Solium e da 

Triquina, grandemente nocivas à saüde humana. 

(1) Por transgressor, entenda-se o que transgride suas necessidades naturais de 

alimentaçäo, comendo ἃ mais; por agressor o que arrebata ἃ porçäo encontrada 

por outro, em situaçôes especificas (quando no deserto, por exemplo). 

(2) Do livro: da Tora. 

(3) Metonimia de notävel valor expressivo, para ilustrar o terrivel castigo destinado 

âqueles que perpetraram este enorme pecado. 

(4) O Livro, aqui mencionado, tem o sentido genérico, isto é, refere-se a todos os 
Livros divinos. 
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E, por certo, os que discrepam do 
Livro estäo em profunda discérdia. 

177. À bondade näo est em ὅδ: 

voltardes as faces para o Levante 6 
para o Poente; mas ἃ bondade é ἃ de ns LE SAS, on 
quem crê em Allah, e no Derradeiro HN Le 
Dia, e nos anjos, e no Livro, e nos ΠΕ τ ÿ: 2. ΔΑ; 

profetas; e ἃ de quem concede ἃ ee εν 

riqueza, embora a ela apegado, VARIE A IA] 
aos parentes, e aos Orfàos, e aos HUM Le Ar 
necessitados, e ao filho do caminho!') «ς ἐόν ὦ: ur 
e aos mendigos, e 805 escravos®”: 6 Sles sat AG EN gs 
a de quem cumpre ἃ oraçäo 6 
concede az-zakäh°”; e a dos que τον AE VASE 
säo fiéis ἃ seu pacto, quando ὁ] ” 2 
pactuam; €e ἃ dos que säo 
perseverantes na adversidade e no an) SE ah is 
infortünio e em tempo de guerra. 
Esses säo os que sâo veridicos e 
esses säo os piedosos. 

178.0 vé TE: Le Menace .O vôs que credes! E-vos D LS liste PNG 

rescrito o taliäo para o homicidio: A A TIAT TA à 21 A es A ᾿ καὶ Αἰ λτ 
o livre pelo livre e o escravo pelo D del τ ἢ 

à 2 Ve ‘a ro 

escravo 6 a mulher pela mulher:; e AGE EN SA 
aquele, a quem se isenta de algol* 

(1) Filho do Caminho: é traduçäo direta da expressäo metafrica ibn as-sabiïl, ou 

seja, aquele que, em viagem, despojado de recursos e sem condiçôes de recorrer a 

seus outros bens, fica à mercê desta contingência, a meio caminho de seu destino. 
Integram esta categoria os estudantes bolsistas, os intrépidos pioneiros, os 

missionärios, os pregadores, etc. 

(2) Trata-se de uma categoria de escravos, mukätab: os que fazem acordo com seu 

senhor, para obtençäo de alforria, mediante soma determinada. Além disso, ὁ 

Alcoräo conclama os crentes ἃ näo apenas ajudarem o escravo na obtençäo da 
alforria, mas ἃ se empenharem no resgate dos prisioneiros de guerra. 

(3) Cf. II 43 n 4. 

(4) Ou seja, substituir o taliäo pelo ressarcimento. 
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do sangue de seu irmäo, ἀθνεγά ἢ τ τς HET ΠΡ 

seguir, convenientemente, o acordo I Ὁ τ θεά λϑὰ,., το 
e ressarci-lo, com benevolência. Kaas SE 

Isso é alivio e misericérdia de vosso PACE SKA LS ve 
Senhor. E quem comete agressäo, ᾧ 2 SE 
depois disso, terä doloroso castigo. 

179.F, no taliäo, πά vida para 

νόβ. 1), ὁ dotados de discernimento, 

para serdes piedosos. 

180. Ε-νος prescrito, quando ἃ ὭΡΑΙΣ SE 

morte se apresentar ἃ um de vos, — 1 ὦ 
= D AL 2 Ξ ) “: D} 

se deixar bens, — fazer testa- ce NA 
2 : # ΝΣ - en RTE 

mento®” 805 pais 6 aos parentes, ὦ» DE 5 
. (3 ) Ξς < «ὦ Te 

convenientemente É dever que ΔΑ En) \ 

impende aos piedosos. 

181. Ε quem o altera, αρόβ ouvi- 

lo, apenas, haverä pecado sobre os 

que o alteram. Por certo, Allah é 

Oniouvinte, Onisciente. 

182. Ε quem teme, por parte do 

testador, parcialidade ou pecado, e 

faz reconciliaçäo entre eles(?. 

sobre ele näo haverä pecado. Por 

(1) Do impulso para o crime, nasce o receio da puniçäo, aplicada pela retaliaçäo. Do 
receio, surge a salvaçäo da vitima e do criminoso. Dai, da intençäo da morte, surge 

a vida. E toda a sociedade se beneficia com este säbio preceito, sucinta € 

maravilhosamente construida neste versiculo. 

(2) O Testamento, conforme as leis islâmicas, jamais, poderä ligar a outrem, que nâo 
os herdeiros, mais que um terço dos bens da pessoa a fim de nâo prejudicar os 

legitimos herdeiros. 

(3) Este versiculo foi ab-rogado pelos versiculos que posteriormente, passaram a tratar 

das questôes da herança, e pelo que disse o Profeta: "Näo hä testamento para ὁ 

herdeiro legitimo”. 

(4) Eles: os herdeiros. O versiculo alude aos que promovem ἃ justa distribuiçäo de 

bens entre os legitimos herdeiros. 
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certo, Allah é Perdoador, Miseri- 

cordiador. 

183.0 vos que credes! É-vos 

prescrito o jejum!”, como foi 
prescrito aos que foram antes de 
vos, para serdes piedosos, 

184. Durante dias contados. E 

quem de vos estiver enfermo ou 
em viagem, que jejue Ο mesmo 

nümero de outros dias. Ε impende 

aos que podem fazé-lo, mas com 
muita dificuldade®”, um resgate: 

alimentar um necessitado. E quem 

mais o faz, voluntariamente, visando 

ao bem, ser-lhe-4 melhor. E jejuar- 
des®” vos é melhor. Se soubésseis! 

185. Ramadan é o més em que οὐ γα ϊδι 22,213 

foi revelado o Alcoräo, como καωζας Mc <A cri 
; = - Da 3 QHEN (SAR se) 

orientaçäo para ἃ humanidade 6 Éd En ee 
: JA αἱ ᾿ τ“ τὸ πε CL ER 

como evidências da orientaçäo e Ag ab, al CN 

(1) Ο jejum foi prâtica religiosa conhecida de todas as civilizaçôes antigas € 
considerado mais como forma de contriçäo e expiaçäo, além de culto espiritual 
para a purificaçäo da alma. Do ângulo islâmico, o jejum ὁ a abstençäo total dos 

alimentos e da uniäo sexual, durante o periodo que vai da alvorada ao por do sol, 

e, todos os moslimes devem jejuar trinta dias por ano, em data especifica, ou seja, 

no Ramadä, o nono méês do calendärio lunar, em que foi iniciada a revelaçäo do 

Alcoräo, e também chamado de "πιὸ da misericrdia, da benevoléncia e do 

Jejum". Ο jejum, para ser perfeito, requer sbstençäo, inclusive, de maledicência, de 

palavras tolas, de mentira e 6dio. 

(2) Entenda-se, por dificuldade, aquela provocada pela velhice ou por enfermidade 
incuräâvel. Neste caso, a desobrigaçäo do jejum se faz por meio da alimentaçäo de 

um necessitado por dia, em todo Ramada, ou de um mesmo necessitado, por trinta 

dias. 

(3) Referéncia ao beneficio do jejum. À medicina moderna aquiesce, plenamente, 
nisto, pois descobriu, entre outros beneficios, que o jejum cura o diabetes, o 
artritismo, age contra males cardiacos e digestivos, além de promover salutar 
desintoxicaçäo orgânica e prevençäo de värias outras enfermidades. 



2. Süratu Al-Baqarah 

do critério de julgar(”. Entäo, quem 

de vôs presenciar esse mês, que 
nele jejue; e quem estiver enfermo 

ou em viagem, que jejue Ο mesmo 

nümero de outros dias. Allah vos 

deseja a facilidade, e näo vos 

deseja a dificuldade. E fê-lo para 

que inteireis o nümero prescrito, e 
para que magnifiqueis a Allah, 

porque vos guliou, e para serdes 

agradecidos. 

186.E, quando Meus servos te 

perguntarem, por Mim, por certo, 
estou proximo, atendo a süplica do 
suplicante, quando Me suplica. 
Que eles Me atendam, entäo, e 

crelam em Mim, na esperança de 
serem assisados. 

187.É-vos licita, na noite do 

Jejum, ἃ uniäo carnal com vossas 
mulheres. Elas säo para vôs 
vestimentas, e vos sois para elas 

vestimentas. Allah sabia que vos 

traieis” a vos mesmos a esse 
respeito, e Ele voltou-Se para vés 

e indultou-vos. Entäo, agora, 

juntai-vos a elas e buscai o que 
Allah vos prescreveu. E comei 6 

bebei, até que se torne evidente, 

(1) Cf. II 53 n2. 

Parte 2 | 49 Ys Υ ὃ κ Ô y qu 

95: LL 3 D: 3 

Ed -.» 

ΡΝ τ 

240 τ Su cr τὰ 2 > 

PRIE ας ΔΝ 

? ΄. MONT - 2 LS ner 
nd at μἡ 

5 is 

(2) Anteriormente à revelaçäo deste versiculo, houve alguns companheiros do Profeta, 

inclusive, Omar, que acreditavam haver cometido traiçäo, por haverem dormido 
com suas mulheres, à noite, durante o mês do Ramadä. Dai o presente versiculo, 

que velo para esclarecer que a cépula noturna, durante o periodo do Ramadä, πᾶο 

constitui, de forma alguma, pecado. 
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para vés, o f10 branco do fio negro τ “: HAS 
da aurora. Em seguida, completai o ΟΡ . je 
jejum até o anoitecer. E näo vos SE μι Dre 5. 
junteis ἃ elas, enquanto estiverdes Wa 352 € 5 jp \à 
em retiro nas mesquitas. Esses säo ae NE EE se 
os limites de Allah: entäo, nâo vos he de 
aproximeis deles. Assim, Allah 
torna evidentes Seus sinais, para os 
homens, a fim de serem piedosos. 

La . 4 . 3 6 0 Ê .- 188. E näo devoreis, ilicitamente, ce εξ ii ENS 
vossas riquezas, entre vôs, e πᾶ RE O q , entre vos, näo as Ft tirés it 

entreguels, em suborno, 805 Juizes, af NÉ Su à 
᾿ ἐν als εν μέ 

para devorardes, pecaminosamente, Te La pk C) 
parte das riquezas das pessoas, 

enquanto sabeis. 

1 à n 171- S m7 237 ÉTe “21, μ᾽: 89 Pergunta pelas luas DIRAIT ETES 

crescentes. Dize: “δᾶο marcas do ἐξ τ᾽ Po Le 
2 \p SANTA = LA tempo para ἃ humanidade e também PE < tue 

. ΚΟ, 3, ὉΠ τς 3 ἫΝ πῇ 3 A 

para a peregrinaçäo.” E a bondade ARE ne SIRET 
à 2 5 ANKE <4 nâo està =: . a Vossas Le N SES .25 LS 

casas pelos fundos ; mas, a Er er ΟΣ ον 
Ρ | 1. : pese Ann ere 

bondade é ἃ de quem é piedoso. E : er 

chegai ἃ vossas casas por suas ww 2e 
portas. Εἰ temei a Allah, na esperança 

de serdes bem-aventurados. 

μ . - Se “5 ne ue 9 “2. 

190. Ε combatei, no caminho de NS j PRO 

(1) Referêéncia ao costume pré-islâmico, observado pelos ârabes, de entrar nas casas, 
no regresso da peregrinaçäo, näo pela porta principal, mas por um orificio feito 

nos fundos da casa, ou pela parte superior desta, por meio de utilizaçäo da escada. 
Acreditavam os ärabes tratar-se de ato virtuoso, pois, se regressavam puros da 

peregrinaçäo, constituiria pecado ultrapassar a porta usual, que deixaram quando 

em estado impuro ainda. Ὁ Alcoräo negou ἃ virtuosidade de tal procedimento e 

ordenou aos peregrinos que, de regresso ἃ seus lares, se utilizassem da porta 
principal. E acrescentou que ἃ virtude real est em praticar o bem e nâo em 
instituir tolas proibiçôües como esta. 
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Allah), os que vos combatem, e 

näo cometais agressäo. Por certo, Ἂς So 22 2N 

Allah näo ama os agressores. és 

1- | Ie 2 ἄγ 191.E matai os, onde quer que SR ἌΡΘΡΑ ΚΝ ch 

os acheis, e fazei-os sair de onde PH tue 
JS CE SZ ΕΣ 

quer que vos façam sair. Ε ἃ 

sediçäo pela idolatria é pior que o ET As 

morticinio. E näo os combatais nas SES ps {45 
imediaçôes da Mesquita Sagrada, 

até que eles vos combatam nela. 

Entäo, se eles vos combaterem, 

matai-0s. Assim ὁ ἃ recompensa 

dos renegadores da Fé. 

À ès PRE Cr 

Lo τ" 1) Cp deal el . 

192.E, se eles se abstiverem, por 

certo, Allah ὁ Perdoador, Miseri- 

cordiador. 

193. Ε combatel-os, até que näo 

mais haja sediçäo pela idolatria e 

que a religiäo seja de Allah. Entäo, 

se se abstiverem, nada de agressäo, 
exceto contra os injustos. 

ee 

AA ES 

194.0 Μὲς Sagrado pelo Més AL EN PAS PRE 
Sagrado®, 6, para as cousas DA re 

Li RL x PS sagradas, o taliäo. Entäo, ἃ quem 

(1) A expressäo combater no caminho de Allah quer dizer lutar pela religiäo de 

Deus, para salvar o descrente do juigo da descrença. Deste versiculo até o 195 

trata-se da permissäo do combate, segundo o Isläo, näâo 56 para defendé-lo, mas 

para extinguir a idolatria. 

(2) Hä, na tradiçäo ârabe, quatro meses sagrados. Três consecutivos: Zul-Qa‘dah, 

Zul-Hajjah e ΑἹ Muharram, respectivamente os meses 11.°, 12.° e 1.° do ano 

lunar. E um mês à parte, Rajab, o 7.° mês. Durante toda a época pré-islâmica, 
houve o häbito de cessar qualquer combate que fosse nessas datas, e tal häbito foi 
respeitado pelo Isläo, até que os idélatras violaram esses meses sagrados, em 

combate aos moslimes, que precisaram revidar. Este versiculo endossa o combate 

em defesa, mesmo que ocorra nesses meses citados. 
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vos agredir, agredi-o de igual 
modo, como ele vos agrediu. E 
temei ἃ Allah e sabei que Allah é 

com Ο5 piedosos. 

195. E despendei no caminho de 
Allah, e nâo lanceis vossas mâos à 

ruina\). E bem-fazei. Por certo, 

Allah ama os benfeitores. 

196. E completai a peregrinaçäo"” 

e al‘umrah®), por Allah. E, se 
fordes impedidos de  fazé-lo, 

impender-vos-à Oo que vos for 

acessivel das oferendas. E näo 

rapeis vossas cabeças, até que as 

oferendas atinjam seu local de 
imolaçäo. E quem de vôs estiver 

enfermo ou com moléstia no couro 

cabeludo, que o obrigue ἃ rapar a 

cabeça, impender-lhe-4 um resgate: 

jexum ou esmola ou sacrificio ritual. 
Ε, quando estiverdes em segurança, 

aquele de vés que cumprir al”umrah 
e usufruir®” o que lhe ὁ permitido, 
até a peregrinaçäo, impender-lhe- 

a o que lhe for acessivel das 

ee a © ΤΟΣ sions 

ES 5 pass 

fe EN 
NE ποῦν 

€ 

Es SRE be 

(1) Estender as mâos à ruina: proceder, avaramente na defesa da religiäo, subtraindo 

Ο auxilio aos combatentes, o que favorece a açäo arruinadora do inimigo. 

(2) Cf. II P.41 n2. 

(3) Cf. I P.42 nl. 

(4) Trata-se de local especifico, perto de Makkah, para imolaçäo das reses (carneiro, 

vaca, camelo}), destinadas à oferenda. 

(5) Ao peregrino, cabe o cumprimento s6 de al-hajj, ou de alumrah e al-hajj 
simultaneamente. Neste caso, ou os cumpre conjuntamente ou os desvincula, com 

intervalo de poucos dias, durante os quais pode retornar à vida normal, usufruindo 
do que lhe ὁ permitido: vestir-se normalmente, pentear-se, barbear-se. 
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oferendas. E quem ὁ näo encontrar, 
que jeque três dias, durante a pereg- 
rinaçäo, e sete, quando retornardes. 
Seräo dez dias inteiros. Isso, para 

aquele cuja familia nâo resida nas 
proximidades da Mesquita Sagrada. 

Ε temei ἃ Allah e sabei que Allah é 

Veemente na puniçäo. 

. À Ξ - oh - ee πε .2 > 3 > 

197. A peregrinaçäo se faz em FPS FREE ë 

meses determinados. E quem neles ARE as 
᾿ + -" » 5 JG 0 9 RENE 4 

se propôe a peregrinaçäo, entäo, näo 

haverd  uniâo οὗ] nem| {ic TE Ki ΜΡ 15 
perversidade nem contenda, na Æ, bi, AE 5 ΤΙ re 

peregrinaçäo. Ε o que quer que + dou 5 

façais de bom, Allah o sabe. E 

abastecei-vos; e, por certo, o melhor 

abastecimento é a piedade. Ε temei- 

Me, 6 dotados de discernimento! 

198. Νᾶο hä culpa sobre vés, ao ΞΕ, 1:8 ἧς Ὁ 
1) - μῇ 

buscardes favor!! de vosso Senhor NT Cr Lot Dre 
εν LE SL LE) PR De 

em vossos negôcios. E, quando ἢ 

prosseguirdes do monte ‘Arafät,” er LE LÉ Ce 
lembrai-vos de Allah junto do EN AN LE 
Simbolo Sagrado®”. E lembrai-vos ᾿ 

(1) Em tempos pré- islämicos, nas épocas préximas da peregrinaçäo, os ärabes 
mantinham o comércio, normalmente, para, apenas, cessarem de fazé-lo, com ἃ 

chegada dos peregrinos, crendo-o pecado. Este versiculo foi revelado para 
esclarecer que a prâtica do comércio, nessa época, é aprovada pelo Isläo e näo 

constitui pecado algum. 
(2) CArafat: nome da montanha e da planicie situadas a leste de Makkah, onde os 

peregrinos moslimes devem permanecer por algum tempo, no 9.° dia do 12." mês 

do ano lunar, ou seja, o Zul-Hajjah. A permanéncia ai é parte integrante e bäsica 

da peregrinaçäo, sem a qual ela fica incompleta. 

(3) O Simbolo Sagrado: al Muzdalifah, lugar, entre (Arafät e Minä, onde esteve ὁ 

Profeta Muhammad, em longa oraçäo. Tornou-se, por isso, simbolo sagrado e 
convite aos peregrinos para que nele orem, quando de regresso do Monte ‘Arafat. 
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bem dEle, como Εἰς bem vos 

gulOUu;, 6, por certo, éreis, antes 

disso, dos descaminhados. 

199.Em seguida, prosseguil'?, 
de onde prosseguem os outros 
homens; e implorai perdäo de 
Allah. Por certo, Allah é Perdoador, 

Misericordiador. 

200. Ε, quando houverdes encer- 
rado vossos ritos®?, entäo, lembrai- 
vos de Allah, assim como vos 

lembräâveis de vossos pais®), ou 
mais veementemente, em lembrança. 
E, dentre os homens, hâ quem 

diga: “Senhor nosso! Concede-nos 
nosso quinhäo na vida terrena.” E 
nâo teräo, na Derradeira Vida, 

quinhäo algum. 

ή 1 τ... 2 .- τ ν΄ 701. Ε, dentre eles, hâ quem| ὐὐ το 

diga: “Senhor nosso! Concede-nos, : 

(1) Exortaçäo feita aos Quraich, tribo de escol da Peninsula Aräbica, à qual pertencia 
a familia do Profeta Muhammad, e cuja maioria, posteriormente, tornou-se hostil 
ao Profeta, em virtude da ferrenha oposiçäo feita por este ao paganismo vigente. 
Apés inumeräveis contendas, conhecidas pela histéria islâmica, os Quraich se 
tornaram moslimes  definitivamente. Entretanto, consideravam-se,  ainda, 
pertencentes ao escol e, por essa razäo, em épocas de peregrinaçäo, näo se 
misturavam 80 conjunto dos crentes, permanecendo distantes deles. Este versiculo 
os exorta ἃ que sigam os demais crentes, sem discriminaçäo alguma. 

(2) Os ritos da peregrinaçäo, tais como: ἃ Imolaçäo da Oferenda, o Circundamento 
da Ka‘bah ὁ ὁ Lançamento das Pedras contra ὁ Satä, no local chamado Marmä 
al Jamarät. 

(3) Em tempos que antecederam o Isläo, houve o häâbito de os peregrinos ârabes, aps 
o cumprimento dos rituais de peregrinaçäo, reunirem-se nas proximidades da 
Ka‘bah, onde formavam as famosas feiras literärias (CUkäz, Majannah e Zul- 
Majäz), palco do estro retérico e da facündia inigualävel desse povo. Delas se 
ocupavam em grande parte para celebrar os feitos de seus familiares € 
antepassados, em viva demonstraçäo de ufania. Este versiculo os convida a 
celebrarem ἃ Deus tanto como aos seus, ou mais ainda. 
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na vida terrena, beneficio, e, na 

Derradeira Vida, beneficio; e 

guarda-nos do castigo do Fogo.” 

202. Esses teräo porçäo do que 

lograram. E Allah é Destro no 

ajuste de contas. 

203. Ε invocai a Allah em dias 

contados(}). Ë, quem se apressa, e o 

faz em dois dias, näo havera 

pecado sobre ele. E quem se atrasa, 

näo haverä pecado sobre ele. Isso, 

para quem é piedoso. Ε temei ἃ 

Allah e sabei que a Ele sereis 
reunidos. 

204.E, dentre os homens, hâ| τι: mir 
aquele cujo dito, acerca da vida Ro D 

terrena, te admira, Muhammad, e | _ 

que toma a Allah por testemunha do 

que Πά em seu coraçäo, enquanto é 
Ο mais veemente inimigo. 

205. E, quando volta as costas, LE 5 ΓΝ sed = As 
esforça-se, na terra, em semear 
nela corrupçäo e em aniquilar os 
campos lavrados e os rebanhos. E 
Allah πᾶο ama a corrupçäo. 

a Le A1 2 4.2 ΠΣ 

Là 9 La 

206.F, quando se JÎhe diz: ἐξ 2512 st ES Lai 

“Temei a Allah”, a soberba o induz ΄ : 

ao pecado. Entäo, basta-lhe ἃ EE ct -nt 2 

Geena°. E que execrävel leito! fa 

(1) Os dias contados: ayyäm at-tachriq: os três dias depois do 10.° do mês Zul-Hajjah, 
quando os peregrinos permanecem no Vale de Minä, para oraçôes e louvores, e 

recitam At-Takbir, prece especifica, freqüentemente recitada nesses dias. 

(2) Geena: Jahannam, em ârabe, nome dado ao Inferno, que Deus destina aos idélatras. 
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207.E, dentre os homens, μά 

quem se sacrifique em busca do 
agrado de Allah. E Allah é 
COMPASSIVO para COM OS servos. 

208. Ο vés que credes! Entrai na 
Paz!) todos vôs, e näo SIgais OS 
passos de Satä. Por certo, ele vos έ 
inimigo declarado. 

209. Ε, se tropeçardes, apés vos 
haverem chegado as evidéncias, 
sabei que Allah é Todo-Poderoso, 
Sabio. 

210. Näo esperam eles senäo 

que Allah chegue a eles, em dosséis 
de nuvens, e, tambémi, os anjos, e 

que a determinaçäo seja encerrada? 
E a Allah säo retornadas as 
determinaçôes. | 

211. Pergunta, Muhammad, aos 

flhos de Israel, quantos sinais 
evidentes Îhes concedemos! E 

quem troca®” ἃ graça de Allah, 
apôs haver-lhe chegado, por certo, 

Allah é Veemente na puniçäo. 

212. A vida terrena aformoseou- 
se, para os que renegam a Fé, e 
eles escarnecem dos que crêem. E 
os que sâo piedosos estaräo acima 
deles, no Dia da Ressurreiçäo. E 

(1) Ou seja, ".….entrai no Isläo, a religiäo da Paz". 

(2) Os idélatras. O versiculo indaga deles até quando protelaräo seu ingresso no 
caminho τοῖο. Esperam fazé-lo, somente, quando virem chegar Deus e os anjos, 
nas sombras das nuvens? Mas näo sabem que tudo, entäo, estarâ consumado”? 

(3) Ou seja, que troca a graça pela ingratidäo. 
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Allah dä sustento, sem conta, ἃ 

quem quer. 

213. A humanidade era uma 5ό 
comunidade(”.  Entäo, Allah 
enviou OS profetas, por 
alvissareiros e admoestadores. E, 
por eles, fez descer o Livro(?, com 
a Verdade, para julgar, entre os 
homens, no de que discrepavam. E 
näo discreparam dele  senäo 
aqueles aos quais fora concedido o 
Livro®, apés lhes  haverem 
chegado as evidêéncias, movidos 
por rivalidade entre eles. Entäo, 
Allah guiou, com Sua permissäo, 
os que creram para aquilo de que 
discrepavam da Verdade. E Allah 
guia ἃ quem quer à senda reta. 

214. Ou supondes entrareis no 
Paraiso, enquanto ainda näo 
chegaram a vôs provaçôes 1guais 
às dos que foram antes de vos? A 
adversidade e o infortünio tocaram- 
nos e foram estremecidos a tal ponto 
que o profeta e os que creram com 
ele disseram: “Quando chegarä ὁ 
socorro de Allah?” Ora, por certo, 
o socorro de Allah estä proximo. 

215. Perguntam-te pelo que 
devem despender. Dize: “O que 
quer que despendais de bom é para 
OS pais e os parentes 6 os Ôrfäos 6 os 

(1) Mas, depois, divergem. Vide X 19. 

(2) O Livro: todos os Livros revelados. 

(3) O Livro: a Tora. 

ct 
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necessitados e o filho do caminho(. 

E o que quer que façais de bom, por 
certo, Allah é, disso, Onisciente. 

216. É-vos prescrito o combate. FL A LE Ven ES 

e ele vos é odioso. E, quiçä, odieis ae ue 
algo que vos seja melhor. E, quiçä,| , —* 5553 ᾿λδιξοῖε DE 
ameis algo que vos seja pior. E Ge ÉZ éol5 τὸ 
Allah sabe, e vôs näo sabeiïs. (ENT 7 a a Ν ἀξ Er 

217. Perguntam-te pelo combate, ba 43 JG, A Es 

no mês sagrado. Dize: “Combater D 
nele é grande pecado. E pecado Hs or Ve > a Vs 

malor, perante Allah, ὁ afastar os ei ais VEN pe Dies si 

' 
homens do caminho de Allah € 

renegä-lO, e afastä-los da Mesquita 
(2) Er AT. 52 tenir Sagrada”, e fazer sair dela seus NA Ge E) 89 

» ἰςᾶ D der AA habitantes.” E a sediçäo pela πῇ "Ὁ LS SENS 
idolatria € pecado maior que o DE πεν ᾿ 

COR ΗΝ. (3) = = 5355 9) 93) A \o}- ICE 
morticinio. E eles”” nâo cessaräo Fe é 

΄ κχκ3. IS Le » | 

de combater-vos, até que vos façam oh CARRIERE 
apostatar de vossa religiäo, se eles Da το τς: 

o puderem. Ε quem de νός apostata ΄ ᾿ 
de sua religiäo e morre enquanto 

renegador da Fé, esses teräo 

anuladas suas obras, na vida terrena 

e na Derradeira Vida. Ε esses säo 

os companheiros do Fogo. Nele, 

seräo eternos. 

218. Por certo, ΩΣ que creram € κα AGE LAS 
os que emigraram  e lutaram no 

(1) Cf. Π 177 n1. 
(2) Mesquita Sagrada: aqui abrange ἃ cidade de Makkah. 
(3) Eles: os idôlatras. 

(4) De Makkah para ΑἹ Madïnah. 
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caminho de Allah, esses esperam HAL eat 

pela misericôrdia de Allah. E Allah! . 27% 9% ses 
é Perdoador., Misericordiador. QD a J92E 419 ai an) Or 

219. Perguntam-te pelo vinho(” ᾿ AS ἘΠ | SES 
e pelo jJogo de azar. Dize: “Hä em ne 
ambos grande pecado e beneficio το ΣΡ ΤΟΝ ns 
para os homens!”, e seu pecado é bss RES 

maior que seu beneficio”” E Br ARE LA LÉ 
\ ST > 

perguntam-te Ὁ que  devem À D 
despender. Dize: “O  sobejo.” Sas Re Le 

Assim, Allah torna evidentes, para ) Lo EnRS L 1: 
νόξ. OS sinals, para refletirdes 

220. Acerca da vida terrena e da Æ LESC 9: ΠῚ 
Derradeira Vida. Ε perguntam-te Ve IS 2 BE A 

pelos érfäos. Dize: “Emendar-lhes ρθε A 2.) “" 
as condicôes de vida é o melhor. MSA ES 0e 
Ε΄ se vos misturais a 6165, säo vossos AE LAN 

irmäos.” E Allah sabe distinguir o 
corruptor do emendador. E, se Allah 

quisesse, embaraçar-vos-ia. Por 
certo, Allah é Todo-Poderoso, Säbio. 

221. Ε näo esposeis as idélatras,| ὅς 4 2% Le Ζ EN, «τύ: 
até se tornarem crentes. E, em ES 
verdade, uma escrava crente έ $ λέ. 2: οὐ: LE Li 4 D 

melhor que uma idélatra, ainda que| € SE SK IN 5 REA 

a admireis. Ε nâo façais esposar da Ξλι» 2 2 Lis S 

vossas filhas com os idlatras, atél “Ὁ AE DIE a. “9. 

se tornarem crentes. E, em verdade, JAY EX de 

DES) 

(1) Por vinho entenda-se toda bebida inebriante. 

(2) Este versiculo refere-se à primeira fase da proibiçäo do vinho, imposta, 

paulatinamente, a todos os moslimes em geral, e de toda Peninsula Ârabe, em 

particular, onde seu uso era arraigado e generalizado. O Isläo percebeu que uma 
proibiçäo categorica e inicial näo poderia lograr bons resultados. Por isso, agiu 
gradualmente, na enunciaçäo destas prescriçôes. Na sura IV 43, ocorre ἃ segunda 
delas; na V 90, ἃ terceira e ültima, com a proibiçäo categérica do vinho. 
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um escravo crente é melhor que 
um idôlatra, ainda que o admireis. 
Estes{”  convocam 80 Fogo; 

enquanto Allah convoca, com Sua 

permissäo, ao Paraiso e ao perdäo. 
E Ele torna evidentes Seus sinais, 

para os homens, a fim de meditarem. 

222. Ε perguntam-te pelo mêns- 
truo. Dize: “É moléstia®?”. Entäo, 

apartai-vos das mulheres, durante 
o mênstruo, e nâo vos unais ἃ elas, 

até se purificarem®”. E, quando se 
houverem purificado, achegai-vos 
a elas, por onde Allah vos 
ordenou!”. Por certo, Allah ama os 

que se  voltam para Ele, 
arrependidos, e ama os purificados. 

223. Vossas mulheres säo, para 
vos, campo lavrado. Entäo, achegai- 
vos ἃ vosso campo lavrado, como 
e quando quiserdes. E antecipai 
boas obras, para νόβ mesmos. E 

temei a Allah, e sabei que 
deparareis com Ele. E alvissara, 
Muhammad, aos crentes ὁ Paraiso! 

224.E näo façais do nome de 

(1) Estes: os idôlatras. 
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(2) Além da inaisposiçäo e do mal-estar que causa à mulher, μά o problema higiénico. 
Crê-se que ἃ açäo do fluxo sangüineo, na vagina, durante o periodo menstrual, 

enseje ambiente favorävel à proliferaçäo de bactérias, causadoras de inflamaçôes, 
que podem näo s6 danificar o aparelho genital feminino, mas também ὁ 
masculino, em havendo cépula, dai a prescriçäo que a proibe nesse periodo. 

(3) Ou seja, até se mundificarem, apôs o mênstruo, com banho completo. 

(4) ἃς questôes de sexo, no Alcoräo, 580 tratadas de maneira discreta e sucinta. Aqui, 

refere-se ao coito vaginal, ἃ ünica maneira que o Isläo, permite, nas relaçôes sexuais. 
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Allah barreira a vossos juramentos 
de nâo serdes bondosos e piedosos e 
reconciliadores, entre as pessoas!l). 
E Allah é Oniouvinte, Onisciente. 

225. Allah näo vos culpa pela 
frivolidade em vossos juramentos, 
mas vos culpa pelo que vossos 
coraçôües logram. E Allah é 
Perdoador, Clemente. 

226. Para os que juram abster-se 
de estar com suas nes hä 

espera de quatro meses®. E, se 
retrocederem, por certo, Allah é 

Perdoador, Misericordiador. 

227.E, se decidirem pelo divér- 
C10, por certo, Allah é Oniouvinte, 
Onisciente. 

228. Ε que as divorciadas aguar- 
dem, elas mesmas, antes de novo 

casamento, três periodos menst- 
ruais® ) e näo lhes é licito ocultarem 

oO que Allah criou em suas 
matrizes, se elas crêem em Allah e 

no Derradeiro Dia. E, nesse interim, 

seus maridos têm prioridade em té- 

PE A 
? ἜΗΝ À 7: - Ζ: 

355) placo EN 
HA “Ἑ 71 
DRE SGH 5." 

CO 

1 A rt 

ARS “οὐ MAS ΤΑ 5} 

MERE) EPST 
“7 251 D IPN 29€. $ | At: 

REA μ ἡ κυ" Le A 

Ces dé 

(1) Se o homem jurar, em nome de Deus, näo praticar uma boa açäo, nâo deve manter 
este juramento, ao conträrio, deve empenhar-se na prâtica constante do bem e 
expiar este juramento. 

(2) Anteriormente ao [släo, era habitual, entre os ârabes, ἃ prâtica do ’114’ , ou seja, do 

juramento, feito pelo homem, quando divergia de sua mulher, de näo mais 
aproximar-se dela, por quatro meses ou mais. Sendo assim, a mulher ficava presa a 
uma situaçäo bem dificil e constrangedora: "suspensa", nem cCasada nem 

divorciada. Obviamente, o Isläo, objurgando tal procedimento, recomenda, neste 
versiculo, que, apôs quatro meses, näo desejando o marido voltar aträs, consuma- 
se o divércio e seja liberada a mulher. 

(3) Isso, para elas se assegurarem da ausência de gravidez. 
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las de volta, se desejam recon- 
ciliaçäo. E elas têm direitos iguais 
ἂς suas obrigaçôes, conveniente- 
mente. E h4 para os homens um 
degrau acima delas\). E Allah é 
Todo-Poderoso, Säbio. 

. r . ’ +, Ed < ΄ ἐξ, ΄“΄.. « 

229. Ο divércio é permitido por ᾿ 332 lent ÉS 
2 Ξ | 

duas vezes®. Entäo, ou reter a Gi οἷς 4 ATLAS 

mulher, convenientemente, ou re SEL 

libertä-la, com benevolência. E näo (GEO SEL ER 2235 

os®? é licito retomardes nada do 
que Îhes haveis concedido, exceto 
quando ambos temem näo observar 
os limites!” de Allah. Entäo, se vés!? 

temeis que ambos näo observem os 
limites de Allah, näâo haverä culpa 
sobre ambos, por aquilo com que 
ela se resgatar. Esses säo os limites 
de Allah: entäo, näo os transg- 
ridais. Ε quem transgride os limites 
de Allah, esses 580 os injustos. 

(1) Compete ao homem, em caso de divércio, voltar atrâs na decisäo. Ele é quem deve 

deliberar sobre o assunto. Parece que o escaläo, mencionado neste versiculo, 

refere-se a este privilégio, e deve, assim, ser entendido, estritamente, neste caso, 

nâo genericamente, em todos os assuntos de vida (Vide Sayyed Qutb, Ziläl-al- 

Qur än, volume IL, pp. 246-247). 
(2) As leis islâmicas estabelecem que o divôrcio é revogävel até duas vezes. Ὁ homem 

pode retornar à sua mulher, apôs o primeiro divércio, para continuarem a viver 

normalmente. Se a segunda tentativa de convivio malograr, poderâ o casal 

divorciar-se novamente, ainda com direito a mais uma tentativa de convivência; 

mas, se persistirem as incompatibilidades, o Alcoräo recomenda que se divorciem 

definitiva e irrevogavelmente. Entretanto, se a mulher se casar com outro e dele 
divorciar-se, o Alcoräo permite que torne ἃ casar-se novamente, com o primeiro 

marido, de quem [ά estiver divorciada (vide II 230). 

(3) Vos: ἃ vés, maridos. 

(4) Ou seja, as proibiçôes impostas por Deus. 

(5) Ou seja: "se vés, autoridades, temerdes...". 

(6) Ela: a mulher. 
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‘ κ “2 “ AT < ar E, se ele ον ναῦν dela, 3 ἔξ À SES AL 
pela terceira vez, οἷα Ihe näo serä D 
licita, novamente, até esposar outro LA CG EE D 
marido. E, se este se divorcia dela, ΟΕ κα 2 to 
näo haverä culpa, sobre ambos, ao 

p 
- 

σ3...2 

retornarem um ao outro, se pensam À ES il 
obsérvar os limites de Allah. E 
esses säo os limites de Allah, que 
Ele torna evidentes, para um povo 
que sabe. 

231.E, quando vos divorciardes s À 2 (24 “τ 
das mulheres e elas atingirem seu SX 59 + 

prazo de esperal”, retende-as, By τὴν 39 re 2 hors 
convenientemente, ou libertai-as, HEAR ANS 5 ϑ 7e 
convenientemente. Mas ou as Ἄξλῶς as js τι ls Re) 
retenhais, prejudicando-as”, para Εἰ τυ τοῦ 
infligir-lhes agressôes. E quem o is ai 2: Lors 

Ε Ὁ , ie st > faz, com efeito, é injusto com si Car NES ΠΝ 

mesmo. E näo tomeis os versiculos a if ENCRRTEE 
- ,., 52 ΄-. 

πὰ 

y 

60 “2 

SACS f 
de Allah por objeto de zombaria. E 
lembrai-vos da graça de Allah para (τὺ 
convosco 6 daquilo que Ele fez 
descer sobre νόβ: o Livro®” e ἃ 
Sabedoria, com que Ele vos exorta. 
E temei a Allah e sabeï que Allah, 
de todas as cousas, é Onisciente. 

- 

er 

232.E, quando vos divorciardes Ὁ 1: 12 ἰρῃῷ; ᾿ς 
das mulheres, e elas atingirem seu 

(1) Ou seja: O fim do prazo de espera, imposto à mulher, para poder casar-se 

novamente, e que varia conforme seu estado. Exemplo: para a mulher divorciada, 
Ο prazo é de três ménstruos ou três meses, conforme o caso, para a mulher viüva, 

é de quatro meses ὁ dez dias; para a mulher grävida, até o nascimento da criança. 

(2) É, expressamente, vedado ao homem utilizar-se da revogaçäo do divércio, com o 

fito de prejudicar sua mulher, isto é, obrigando-a a resgatar-se, ou prolongar-lhe o 
prazo de espera, a πὶ de ela permanecer s6 6, certamente, padecer com isto. 

(3) O Livro: o Alcoräo. 
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prazo de espera, näo as impeçais de ses es ds Et 21.123 

esposarem seus maridos anteriores ΡΗ ΙΝ 
P 5 ᾿ ̓ » 71 ὅν: Ἄ e NE 27» “ 

quando concordarem, entre eles, 1 Ed 
convenientemente. Com 1550. é SA "391 Re 

exortado aquele de vôs que crê em an 2e se \ 
Allah e no Derradeiro Dia. Isso 

vos é mais digno 6 mais puro. E 
Allah sabe, e vôs nâo sabeïs. 

233.E as mâes amamentam seus te eme re 
filhos, por dois anos inteiros. Isso, ae es LU 
para quem deseja completar ἃ | KL nc “0 os 
lactaçäo. E impende ao pai o sustento hs: ss 514 295) LE, 

e o vestir delas, convenientemente. GS 9’: CINE pra 

A nenhuma alma é imposto senäo PCR 
Ο que é de sua capacidade. Que ASE : 5 SUN 

see mâe pi prejudicada por ἥ δ Es ἦμω jy ΠΩ ἤρα 
causa de seu filho nem o pai, por nacre EL 
causa de seu filho. E im SA SE SES UZ ré oO ζω 
herdeiro fazer o mesmo‘”. Ε se μεῖς SR REA ge 
ambos desejam desmama, de comum τ“, Ε 

acordo 6 na consulta, näo haverä Daisies 6 a ES FE 553; 

culpa sobre ambos. E, se desejais AE ἡ ἢ NET LE Ve 
amamentar vossos filhos com & Sa “Ἢ 

amas, ηΠὅο haverä culpa sobre νόϑ, D RO τυ 
quando entregardes, conveniente- 
Dee o que prometestes conceder- 
lhes®?. E temei a Allah e sabei que 
Allah, do que fazeis, é Onividente. 

234.E os que, dentre vés, mor- ες DK FE ἧς \s 
rerem e deixarem mulheres, essas ἧς 1:13 ᾿ς ᾿ “35: 

aguardem quatro meses e dez dias®) DAS Do 

(1) Sendo o pai invälido, ou jà havendo falecido, ser incumbéncia do herdeiro 
sustentä-la e vesti-la. 

(2) Lhes: às amas-de-leite. 

(3) Trata-se do prazo de espera da mulher viüva, mencionado na süra II 231 n1. 
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Entäo, quando atingirem seu prazo 
de espera, näo haverä culpa sobre 
vôs, pelo que fizerem com si 
mesmas(l) convenientemente. E 

Allah, do que fazeis, é Conhecedor. 

235.E näo hä culpa sobre νόϑ. 
em insinuardes às mulheres propos- 
tas de casamento, ou em ocultardes 
essa intençäo em vossas almas. 
Allah sabe que vos estareis 
lembrando delas: mas näo vos 

comprometais, secretamente, com 
elas, exceto se lhes disserdes dito 

conveniente. E πᾶο decidais con- 
sumar os laços matrimoniais, até 
que ἃ prescriçäo atinja seu termo. 
Ε sabei que Allah sabe o que μά 
em vossas almas: entäo, precatai- 
vos dËEle. E sabei que Allah é 
Perdoador, Clemente. 

236. Näo hä4 culpa sobre vés, se 
vos divorciais das mulheres, desde 
que ηᾶο as hajais tocado, ou näo 
hajais proposto faridah®, (mabr). E 
mimoseai-as — Ο prôspero, conforme 
suas posses, € o carecente, conforme 
suas posses — com mimo cCon- 
veniente. É dever que impende a0S 
benfeitores. 

237.F, se vos divorciais delas. 

antes de havê-las tocado, e aps 

CEE SÉÉzE ESS 

Er Ha ες 
= D à PEN PE AA So 

ἐπε ον 

" ὕες. 5 

" ΄ - 

\- αὶ PS 5% T2 A - 

.-:»ὁ 

Pages 
Δ δι SNEES 
Le NO pr RIRES 1.23} 

(3208 

EËSS ae Era] 

», 2% 
BSD NÉE ὌΝ 

(1) Os homens, sob cujos cuidados se encontram as viüvas, näo estardo em pecado, se 
elas recorrerem a meios de embelezamento, para atrair novo casamento. 

(2) AI farïidah, corresponde ἃ al mahr ou as saduqgah: soma de bens que o noivo dâ 

à esposa, antes de contrair nüpcias, as arras. 
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haver-lhes proposto faridah, caber- RE ον, 153 “39 

lhes-4 ἃ metade do que houverdes Lancet r 4 εὐ τς 

proposto, exceto se abrem mäo Bank ol Vis 2 
disso, ou o faz aquele em cujas ἕῳ πολυ SN 
mäâos estäo os laços matrimoniais. 
E abrirdes mäo disso é mais 
proôximo da piedade. E näo vos 
esqueçais do favor entre vos. Por 
certo, Allah, do que fazeis, έ 

Onividente. 

238. Custodiai as oraçôes, e, em - ἡ La τς τ LÉ : 
particular, ἃ oraçäo mediana, 6 
levantai-vos, sendo devotos a Allah. 

239. Mas, se temeis um inimigo, 

orai, andando ou montados. E, 

quando estiverdes em segurança, 
invocai ἃ Allah, e cumpri ἃ oraçäo, 

como Ele vos ensinou o que näo 
sabieis. 

240.E os que, entre vôs, mor- 

rerem e deixarem mulheres. devem 

deixar testamento!}” ἃ suas mulheres, 

legando-lhes provisäo por um ano, - ee RE ne ΤΣ 

sem fazé-las sair de suas casas. E, de. Her 

se elas sairem, näo haverä culpa 
sobre vos, pelo que elas fizerem de 
conveniente com si mesmas. Ε 

Allah é Todo-Poderoso, Säbio. 

241.E as divorciadas têm direito 
de mimo conveniente. E dever que 
impende 805 piedosos. 

(1) Essa recomendaçäo testamentäria de legar bens à viüva, por um ano, foi ab-rogada 

pelos versiculos que ἴῃς destinam parte determinada da herança (IV 12). Como 
ab-rogado, também foi seu prazo de espera, que antes era de um ano € passou para 

4 meses e dez dias. Vide IT 234. 
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242. Assim., Allah torna eviden- 

tes, para vôs, Seus versiculos, para 

razoardes. 

243. Nûäo viste, Muhammad, 
οί ἡ que sairam de seus lares, aos 
milhares, para se precatarem da 
morte? Entäo, Allah Ilhes disse: 

“Morrei!” Em seguida, Ele deu- 
Ihes a vida. Por certo, Allah é 

Obsequioso para com os homens. 
Mas, ἃ maioria dos homens näo 

agradece. 

244. Ε combatei no caminho de 

Allah e sabei que Allah é Oniouvinte, 

Onisciente. 

245.Quem empresta um bom 

empréstimo ἃ Allah, Ele [ho multi- TR σὰ AT 
plicard muitas vezes. E Allah 5,55: CE Fe 

restringe e prodigaliza Sua graça. 15 LES δ δεν. 
E a Ele sereis retornados. en 

246. Näo viste os dignitärios 405] ἴ, ἵ,, 225 
Filhos de Israel, depois de Moisés? τς ἀντττο μι νοοῦν ιὰ TRES s 

Quando disseram a um de seus + al) , 5] Ts ee 
profetas: “Envia-nos um rei, πός. ὡς TE 
combateremos no caminho de ᾿ ᾿ς τ 22 LE κι 

Allah”, o profeta disse: “Ουἱςά, πᾶο 0 ee. ns de 
combatésseis, se vos fosse prescrito PSE DNE Dh 
o combate?” Disseram: “E por que 4 Liz LAN τάς: 

razäo πᾶο οομπηραίοτίαπμοβ no #-+. 0 ἊΣ 
caminho de Allah, enquanto, com 

(1) 05: os membros de uma comunidade judaica, residentes em uma cidade, nas 
cercanias do Iraque, na qual grassou uma peste. Atemorizados, evadiram-se da 
cidade, para evitar a morte. Deus, entäo, fê-los morrer, em puniçäo pela descrença 
de que ἃ morte é predestinada por Deus, da qual ninguém escapa. 
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. . 8 3 7 0 - Tu efeito, nos fizeram sair de nossos 5 ELU 

lares e nos separaram de nossos Eu ue ἢ 1< 521-% 57 - 
= AN UN filhos?” Entäo, quando Ilhes foi eh πο π 

prescrito o combate, eles, exceto 
alguns poucos, voltaram as costas. 
Ε Allah, dos injustos, é Onisciente. 

_247.Ë seu profeta lhes disse:| LS Ti LS SE 
ςς . . CR) D à Poe D, 

Por certo, Allah, com efeito, enviou- OS πα» 
πὴ . 55). Τ: | ὧδ LL Le) vos Talüt ’ por rei.” Disseram: 2 

2 "ΣΝ. 3 .- 

“Como ele pode ter ἃ soberania AN LES 
sobre n6s, enquanto temos prioridade or ἡ ἐσέ, >< 
 — ταν : YEARS RESEST sobre ele, na soberania, e a ele πᾶο ἜΣ τ. 

foi  concedida abundância de a ©) Ja De 
riquezas?” O profeta disse: “Por! 2142555 224 4 5,2 
certo, Allah escolheu-o sobre vés, suite. (ft 1: 
e acrescentou-lhe grandeza em ΡΣ 
ciéncia e em força fisica.” E Allah PATATE 
concede Sua soberania a quem quer. γι 
E Allah é Munificente, Onisciente. 

248.E seu profeta lhes disse: 
“Por certo, o sinal de sua soberania 

é que vos chegaré a Arca!), nela μά Fee 
Serenidade®” de vosso Senhor e 1:2 ἢ Æ 
reliquias, das que deixou a familia de 
Moisés e ἃ familia de Aaräo, os anjos on 

a carregaräo. Por certo, μά nisso ἀξ ASS 
um sinal para vés, se sois crentes. À 2. 2 δ 

249. Ε. quando Tälüt partiu com AUS 
o exército, disse: “Por certo, Allah : 25. se US τὴ 
vos estarä pondo ἃ prova, com um 

(1) Talüt: Saul. 

(2) A arca da Aliança, mencionada na Biblia. Vide Éxodo, XXV 10 - 22, 

Deuteronômio, X 1-5. 

(3) Colocada à frente de seus exércitos, esta arca infundia-lhes serenidade e 
tranqüilidade de vitéria sobre o inimigo. 
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rio. Entäo, quem dele beber näo serä en Η π΄ ESA “EE : 
mais dos meus, e quem nâo o provar 2 τς ci 
serd dos meus, exceto aquele que AD HD, LE BA IEvRE 

apanhar, com a mäo, um pouco de DS ne » \9) AI] 

Be ας {Ὁ 
agua”. Entäo, dele beberam, exceto 

poucos, dentre eles. E, quando Tälüt 

O afravessou, com Οδ que criam 

com ele, os demais disseram: “ΝΟ 

temos força, hoje, para combater 

Golias e seu exército” Os que 
pensavam que deparariam com 

Allah, disseram: “Que de vezes, um 

pequeno grupo venceu um grande 
grupo, com a permissäo de Allah! 
E Allah é com os perseverantes.” 

250.Ë, quando sairam ao ven ῶ, MER 

encontro de Golias e seu exército, τ ΠΕΣ πὴ τ} 

disseram: “Senhor nosso! Verte Do CG in Ὁ 

sobre nôs paciência e torna firmes ee à CAE 

nossOS passos 6 sOCOrre-nos, contra 
0 povo renegador da Fé.” 

251. Entäo, derrotaram-nos com | πὰ ον 49 
ἃ permissäo de Allah. E Davi δ τ 
matou ἃ Golias, e Allah concedeu- no ΤΣ es 
lhe a soberania e a sabedoria e 5. τὰ 
ensinou-lhe algo do que Ele quis. 
E, se Allah näo detivesse os ; τ΄ 
homens, uns por outros, ἃ terra OPA 
corromper-se-1a. Mas Allah é 

Obsequioso para com os mundos. 

252. Esses säo os versiculos de 

Allah:  recitamo-los, para ti, 

Muhammad, com a verdade. E, 

por certo, tu és dos Mensageiros. 

τῶ, τὸ “- - 
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253. Desses Mensageiros, pref- ER LAS LANG 
erimos uns a outros. Dentre eles,| 0} νώτου ets c γεν» 
h4 aquele ἃ quem Allah falou; eal "C7 ASS 0 88} 
algum deles Ele elevou em τὸ dre DIE SE 

pe (1), a. SJ 1 7% es escalôes '; e concedemos a Jesus, ἃ CET ΟΣ As rate τς ii 
Filho de Maria, as evidéncias, 6 a CA 5 [41, 
amparamo-lo com ὁ Espiritol “5 A NES 
Sagrado. E, se Allah quisesse, näo SELS 

. DAS , Ὁ οὐ Ca 5 

56 haveriam entrematado Ὁ5. que At ES Cie F 
foram depois deles, δρόβ Îhes RE TE 
haverem chegado as evidências. es 99 Dogs 

La raÆ ὃ 2.,τῷ 

Mas discreparam. Entäo, dentre 
eles, houve quem cresse, e, dentre 
eles, houve quem renegasse a Fé. 
E, se Allah quisesse, näo se 
haveriam entrematado. Mas Allah 
faz o que deseja. 

254. Ὁ vés que credes! Despendei 
do que vos damos por sustento, 
antes que chegue um dia, em que 
näo haverä venda nem amizade 
nem intercessäo;, e os renegadores 

da Fé, säo eles os injustos. 

255.Allah, näo existe deus | 3 rai ea AT 6 

senäo Ele, O Vivente, Aquele que Ron, ist 
subsiste por Si mesmo. Näo Ὁ #2 LE ὃς 
tomam nem sonoléncia nem sono. Nils DEN AL 
DEle é o que hä nos céus e o que Pc se EE 
hä na terra. Quem intercederä junto| ‘ 2e, Èr on 
dEle senäo com Sua permissäo? ORAN Es IE 
Ele sabe seu) passado e seu δ, ΝᾺ HITS) 

(1) Moisés foi aquele ἃ quem Deus falou; e Muhammad foi aquele ἃ quem Deus 
elevou, acima de todos os profetas, com inümeros privilégios, entre os quais, o 

recebimento do Alcoräo. 

(2) Ou seja, Deus conhece o passado e o futuro, além do presente, de todos os seres. 
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EM rit Ζ futuro. E nada ce Sua NS ENS ARS 
ciêéncia senäo aquilo que Ele quer. ê ΠΕΣ Eye 
Seu Trono abrange os céus e a terra. bé da πε - 
Ε πᾶο O afadiga custodiä-los. E 
Ele é O Altissimo, O Magnifico!”. 

256.Nä0 hä compulsäo na 

religiäo! Com efeito, distingue-se a 
retidäo da depravaçäo. Entäo, quem 

renega At-Täghüt® e crê em Allah, 

com efeito, ater-se-â à firme alça 

irrompivel. E Allah ὁ Oniouvinte, 

Onisciente. 

257. Allah 6 0 Protetor dos que ERA ES EP 
créem: fà-los sair das trevas para ἃ ἢ di ἡ Ts 4 074 « CRI AN 
luz. E, quanto 305 que renegam ἃ GR 24 je 
Fé, seus protetores säo At-Taghüt:| 5:,%,2.% > RE er 
fazem-nos sair da luz para as 

trevas. Esses säo os companheiros 

do Fogo. Nele, seräo eternos. 

258.Näo viste aquele”” que, 

porque Allah Îlhe concedera ἃ 

soberania, argumentou com Abraäo, 

sobre seu Senhor? Quando Abraäo 

disse: “Meu Senhor é Aquele Que 

dâ a vida e dâ a morte”, ὁ outro 

(1) Este 6 um dos mais célebres versiculos do Alcoräo, infinitamente reproduzido nos 

arabescos que adornam mesquitas, monumentos, etc.. Chamado, outrossim, de "o 

versiculo do Trono”", pela alusäo, nele contida, ao Trono, simbolo da onipotência e 
magnificéncia de Deus. 

(2) At-Taghüt: aqui, designa tanto Satanäs quanto ao idolo ou qualquer outra cousa 

maléfica. 

(3) Aquele: Nemrod, rei da Mesopotâmia. Esse diälogo ocorreu, quando Abraäo 
quebrou os idolos e, seguidamente, foi preso por ordem de Nemrod, que o tirou da 
prisäo, para queimä-lo vivo. Antes, porém, perguntou ἃ Abraâo quem era Seu 
Senhor: "Aquele que dä a vida e däâ a morte". Vide XXI 51-69. 



Parte 3 2. Süratu Al-Baqarah 

disse: “Eu, também, dou a vida e 

dou ἃ morte.” Abraäo disse: “E, 

por certo, Allah faz vir o sol do 

Levante; faze-0, pois, vir do 

Poente.” Entäo, ficou atônito quem 
renegou ἃ Fé. E Allah näo guia o 

povo injusto. 

259. Ou aquele que passou por 
uma aldeia, ps deitada abaixo 
sobre seus tetos(/? Disse: “Como 
Allah dar4 a vida a esta, depois de 
morta?” Entäo, Allah fê-lo morrer 

por cem anos; em  seguida, 
ressuscitou-0 . Disse Ele: “Quanto 

tempo  permaneceste  morto?” 
Disse: “Permaneci um dia ou parte 
de um dia.” Allah disse: “Nûo, 

mas permaneceste cem  anos; 
entäo, olha para teu alimento 6 
para tua bebida, nada se alterou. E 
olha para teu asno — e isso, para 
que façamos de ti um sinal para ἃ 
humanidade — e olha para os ossos 
de teu asno, como os erguemos 
para recompô-los; em seguida, 
revestimo-los de carne.” E, quando 
isso se tornou evidente, para ele, 
disse: “Sei que Allah, sobre todas 
as cousas, é Onipotente. 

260.E quando Abraäo disse: 
“Senhor meu! Faze-me ver como 

2 re MARS Te" 
as Ca α ἀλλὰ. Ge ie 
21 (KE 172 ἧς Se 

sé 3) sp. 2 _ , 

- Le 

‘ > Ρή 

(1) A expressäo textual é: "caida sobre seus tetos", o que significa: "πᾶο 56 cairam 
seus tetos mas as paredes desabaram sobre eles, ficando ἃ aldeia totalmente 

arrasada”. 
destruida por Nabucodonosor. 

Dizem alguns exegetas tratar-se, aqui, da Cidade de Jerusalém, 
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ἀάς a vida aos mortos.” Allah 
disse: “E näo crês ainda?” Abraäo 
disse: “Sim, mas é para que meu 
coraçäo se tranaüilize.” Allah 
disse: “Entäo, toma quatro pâssaros, 
e aproxima-0s de ti, e corta-0s; em 

seguida, coloca parte deles sobre 
cada montanha; depois, convoca- 

os: eles chegaräo depressa a ti. E 
sabe que Allah é Todo-Poderoso, 

Säb10.” 

261.0 exemplo dos que despen- 
dem suas riquezas no caminho de 
Allah é como o de um gräo que 
germina sete espigas; em cada 
espiga, μά cem grâos. E Allah 
multiplica a recompensa ἃ quem 
quer. E Allah é Munificente, 

Onisciente. 

262.0s que despendem suas 
riquezas no caminho de Allah, em 
seguida, nâo fazem seguir o que 
despenderam nem de alarde nem 
de moléstia, teräo seu prêmio junto 
de seu Senhor. E nada haverä que 
temer por eles, e eles näo se 

entristeceräo. 

263. Dito conveniente e perdäo 
säo melhores que esmola seguida 
de moléstia. E Allah é Bastante ἃ 
Si mesmo, Clemente. 

264.0 vos que credes! Näo 
derrogueis vossas esmolas com Ο 
alarde e a moléstia, como quem 
despende sua  riqueza, por 

πὶ ςΣ Les 
w & ASE RS pes 
À ΄ Ed 

LIBAN IR VII TG )1. ᾿ er D 

SAYS rose) 
4 LR PR + 

LEA TES st 
ὯΡ 9 

ἊΝ. 

red 

- 

ce LE 
ἔξ ss oc 
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ostentaçäo, para ser visto pelos 
homens, e näo crê em Allah e no 

Derradeiro Dia. E seu exemplo é 
como o de uma rocha, sobre a qual 
h4 p6; entäo, uma chuva intensa a 

alcança e ἃ deixa lisa Tais 
homens näo poderäo beneficiar-se, 
em nada, do que lograram. E Allah 
näo guia o povo renegador da Fé. 

265.E o exemplo dos que des- 
pendem suas riquezas, em busca 
do agrado de Allah e com a 
firmeza de suas almas, é como o de 

um jardim em um outeiro: uma 
chuva intensa alcançou-o; entäo, 
deu em dobro, seu fruto. E, se 

chuva intensa näo o alcançasse, 
haveria orvalho. E Allah, do que 
fazeis, é Onividente. 

266. Acaso, algum de vs 
almejaria ter um jardim de 
tamareiras e videiras, abaixo do 

qual os rios correm, e no qual Πά 
toda ἃ espécie de frutos, e que ἃ 
velhice o alcançasse, enquanto tem 
indefesa descendência, entäo, uma 

tempestade, continente de fogo 
alcançasse seu Jjardim e o 
queimasse? Assim, Allah torna 
evidentes, pe vos, OS Sinais, para 
refletirdes(") 

267.0 vés que credes! Des- 
pendei das cousas boas que haveis 

sit LB AE, AC GES 

SALES ES ES 56 
RER Acte 
Es CASE 

GP Se AGEN 

Æ RAA SEE 
RARE 27 Le 1.42 

«νάϊ ἡ Θ΄ χρος ΑΞ 
"τ 

γ΄" γ΄ 
= - 
KE + - La 

dre 

F2 

-΄-“Ψψ. »“ τ . € 

1 A Soi 2215 > 

GZ PER LE JE 

DE Jos Gé AS À 
2 »? »Ἵ “97 

45 55,454 NX 2\s 

ΠΕΡ ΓΕ ASE 

572% ff 

(1) Este versiculo alerta que de nada vale a riqueza, sem o respaldo da caridade. 



2. Süratu Al-Baqgarah Parte 3 sh Υ 52 8)» 

logrado e do que Νόβ vos fizemos 
sair da terra. E nâo recorrais ao que 
é vil, para dele despenderdes, 
sendo que o näo tomarieis, ἃ nào 
ser que ἃ ele fechässeis os olhos. E 
sabei que Allah é Bastante a Si 
mesmo, Louvävel. 

268. Satàä promete-vos a pobreza LA 2 RARE 2 5 EN 
e ordena-vos a obscenidade!"”, e 

Allah promete-vos perdäo dEle e 
favor. E Allah é Munificente, 

Onisciente. 

269.Ele concede a sabedoria a - TUE PPT 
quem quer. E, àâquele, a quem é $ 

concedida a sabedoria, com efeito, 

é-lhe concedido um bem abundante. 

E näo meditam senäo os dotados 

de discernimento. 
- - “--»" 

DE κοῖς τ πη À 270.E o que quer que despen-| ,555544% 58,238 
1 1 Ë 5 Z αι 1 Ω μ dais ou voteis, em votos, Allah, 301 SALE ice 

por certo, o sabe. E näo hä para os ΄; 

injustos socorredores. 
. ἀξ “ ΞΖ “σ΄ “5 ré 252 , 

271.Se mostrais as esmolas, PESTE] sr) 
à 4 ἘΦ τ EC RE A quäo excelente é! Mas se as di ts lanrsob 

escondeis e as concedeis 805 pobres, το ns 
À 2. ? > 2 39 >* “2 

é-vos melhor. Ε Ele vos remirä 7 "Ξ 2 ΞΡ os 
, sut 2 mir 7 La al 

also de vossas mäs obras. E Allah, Ley SE, ἢ D EE 

1 4 AN - 4 se do que fazeis, é Conhecedor. ὃ 3. Lies 

272. Νᾶο te impende, Muham- 8e2)s se 4 ἊΝ ΜῊΝ 

mad, guiä-los para o bom ἘΣ ἐγ A ΩΣ ΘΝ 
᾿ as Loges PSG AN 

caminho, mas Allah guia a quem Dies a νονδι 
quer. E o que quer que despendais Ds pen Ads 

(1) Por obscenidade, entende-se, aqui, a avareza. 
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de bom para vés mesmos. E näo 
deveis despender senäo para 
buscar a face de Allah!” Ε o que 
quer que despendais de bom vos 
ser compensado e nâo sofrereis 
inJustiça. 

273. Dai vossas esmolas 805 
pobres, que, impedidos pelo com- 
bate, no caminho de Allah), näo 

podem percorrer a terra, para 
ganhar seu sustento. O ignorante 
supôe-nos ricoS, por suas maneiras 
recatadas. Tu os reconheces por seu 
semblante; näo pedem esmolas aos 
outros, insistentemente. E o que 
quer que despendais de bom, por 
certo, Allah é, disso, Onisciente. 

274.0s que despendem suas 
riquezas, quer de noite quer de dia, 
secreta e manifestamente, teräo seu 

prêmio junto de seu Senhor, e nada 
haverä que temer por eles, e eles 
nào se entristeceräo. 

275.0s que devoram a usura 
näo se levantam senäo como se 
levanta aquele que Satà enfurece 
com a loucura. Isto, porque dizem: 
“A venda é como ἃ usura”. Ao 

passo que Allah tornou licita a 

(1) Ou seja, à procura da complacéncia de Deus. 

(2) Referéncia δὸς 400 moslimes, emigrados de Makkah, para Al Madïnah, onde, 

desamparados, sem lar nem parentes, ficaram na mesquita local, numa parte 

assombreada, chamada as-suffah, e, por isso, foram eles denominados “"homens de 
as-suffah". Por orientaçäo do Profeta, dedicaram-se ao combate pela causa de 
Deus, para a defesa do Isläo. 
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ven roibi | à et enda e proibiu ἃ usura Entäo, ΡΣ ον Ee) 
aquele, ἃ quem chega exortaçäo de NE RO 
seu Senhor e se abstém da usura,a| Gas Cal af ASS 

, Ι ἥ 
ele pertencerä o que se consumout””, Ga 
€ sua questäo ser entregue ἃ 

Allah. E quem reincide, esses säo 

os companheiros do Fogo. Nele, 
serdo eternos. 

276. Allah extermina a usura 6 

_ faz crescer as esmolas. E Allah näo 

ama ἃ nenhum ingrato pecador. 

277. Por certo, os que crêem, 6 

fazem as boas obras, e cumprem a 
oraçäo, e concedem az-zakäh®, 

teräo seu prêmio junto de seu 
Senhor;, e nada haverä que temer 

por eles, e eles näo se 
entristeceräo. 

£ r ! : 529. 229 re ce στ 278.0 vés que credes! Temeiï ἃ SU LANGE 
Allah e deixai o que resta da usura,| ς΄. 9, ,2 +. te AA Vs 
se sois crentes. OAI AE OL QATAR DS 

279.E, se o näo fazerdes, ἴτας os VA tes À * > ἂ 

4 Do θοῦ λα 3 où 
certificai-vos de uma guerra de RU HE Li 
Allah e de Seu Mensageiro; e, se IIS AE VD EE 20 
vos voltardes para Allah arrepen- DAS χε -ἰ τὴ 
didos, tereis vosso capital. Näo D OUEN 
estareis cometendo injustiça nem 
sofrendo injustiça. 

280.E, se um devedor estiver déboise, SEAT 

(1) Isto é, tudo o que angariou, até a revelaçäo deste versiculo, pode ser mantido, sem 
necessidade de devoluçäo ou abandono. Quanto a serem perdoados ou näo, isto é 
decisäo de Deus. | 

(2) Cf II 43 n4. 
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em dificuldade, concedei-lhe espera, 

até que tenha facilidadel”. E 
fazerdes caridade vos é melhor. Se 

soubésseis! 

281.E guardai-vos de um dia, 

em que sereis retornados ἃ Allah. 

Em seguida, cada alma serà 
compensada com o que logrou, 6 

616 5.2) näo sofreräo injustiça. 

282.0 vos que credes! Se 

contrairdes, uns com os outros, 

divida por termo designado, 
escrevei-a . E que um escriväo vo- 

lo escreva, entre vVOs, com ἃ 

justiça. Ε que nenhum escriväo se 
recuse ἃ escrever, Conforme Ο que 
Allah lhe ensinou. Entäo, que ele 
escreva, e que o devedor dite ἃ 
divida, e que tema a Allah, seu 

Senhor, e que dela nada subtraia. 
E, se o devedor for inepto ou 
indefeso®” ou incapaz, ele mesmo, 
de ditar, entäo, que seu tutor dite 

com ἃ justiça E tomai duas 
testemunhas, dentre vossos homens. 

E, se πᾶο houver dois homens, 

entäo um homem e duas mulheres, 

dentre quem vôs aceitais por 
testemunhas, pois, se uma delas se 
descaminha da Jlembrança de 

also, a outra ἃ farä lembrar. E que 

BE ee Ἵ. 7 22 

EE So Leu 

ΟΣ D ANS ROUES] 

| . ἡ“ “να Ὁ 

#, 0 æ < ἘΞ; ALT 

25 

LS ESS gas 

dat LA ja 

je Fig 

ΕΣ 5) of 
ee 636 
en tps) νυ 

οι δ δον: 
χὰ ὃ: Le 

ET e S of “ss 

(1) Ou seja, isentar o devedor de toda divida ou parte dela. 

(2) Eles: todos os homens. 

(3) Indefeso: em idade infantil ou senil. 
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as testemunhas nâo se recusem, 

quando convocadas para testemun- 
har. E näo vos enfadeis de 

escrevé-la() pequena ou grande, 

até seu termo. Î[sso vos é mais 

eqüitativo diante de Allah, e mais 
reto para o testemunho, e mais 

adequado para que näo duvideis; 
exceto se ἢά mercadoria presente, 
negociada entre vés: entäo, nâo ἢά 

culpa sobre vôs em a näo 
escreverdes. E tomai as testemun- 

has, se comerciais, e que se näo 
prejudiquem nem escriväo nem 
testemunha. E, se o fizerdes, haverä 

perversidade em vés. Ε temei a 
Allah, e Allah vos ensinarä. E Allah, 

de todas as cousas, é Onisciente. 

283.E, se estais em viagem 6 
näo encontrais escriväo, que haja 

um penhor entregue em mâo. E, se 
algum de vés confia a outrem um 

depôsito, entäo, aquele, a quem foi 

confiado este, restitua seu depôsito, 

e que tema a Allah, seu Senhor. E 
näo oculteis o testemunho. E quem 

o oculta, por certo, seu coraçäo 

serà pecador. E Allah, do que 
fazeis, é Onisciente. 

284. De Allah é o que hé nos 

céus e o que hä na terra. E, se 
mostrardes o que ἢά em vossas 
almas ou o esconderdes, Allah vos 

(1) La: a divida. 

Les SK 

ωβκακου τ σ᾿ ve 
EAST E ἘΝ ἐς 

ἌΞ 1: A 

de 75e 

LAS 22 LES os 
ÿ - DE EE 
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pedirä conta disso. Entäo, Ele 
perdoa ἃ quem quer 6 castiga ἃ 
quem quer. E Allah, sobre todas as 

cousas, é Onipotente. 

285.0 Mensageiro crê no que 
foi descido, para ele, de seu 
Senhor, 6. assim também, os 

crentes. Todos crêem em Allah e 
em Seus anjos e em Seus Livros 6 

em Seus Mensageiros. E dizem: 
“Näo fazemos distinçäo entre 
nenhum de Seus Mensageiros.” E 

dizem: “Ouvimos 6 obedecemos. 
Rogamos Teu perdäo, Senhor 

nosso! E ἃ Ti serä o destino.” 

286.-— Allah näo impôe a alma 
alguma senäo o que é de sua 

capacidade. A ela, o que logrou de 

bom e, contra ela, o que cometeu 

de mau -- E dizem: “Senhor nosso! 

Näo nos culpes, se esquecemos ou 
erramos. Senhor nosso! E näo nos 

carregues de pesados fardos como 
deles carregaste aos que foram 
antes de nÔs. Senhor nosso! E näo 

nos carregues daquilo para o que 
näo temos força. E indulta-nos 6 

perdoa-nos e tem misericordia de 

nés. Tu és nosso Protetor: entäo, 

socorre-nos contra Ο povo renegador 

da Fé. 

Parte 3 | 80 | 
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De ΑΙ Madinah — 200 versiculos. 

Em nome de Allah, O tent 4 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Alif, Läm, Mim. à 3 

2. Allah, nâo existe deus senâo À ZAR ANA ἧ {4 

Ele, O Vivente, Aquele que subsiste 
por Si mesmo. 

3. Ele fez descer sobre ti o Livro, τ AAC SAR TE 
com a verdade, para confirmar Ὁ τίς ere 
que havia antes dele. E fizera descer © AA Jak on 
a lora e o Evangeélho, 

ἱ . ἕν] “ 3. ́  97€ RD < “ LS , “ 

4 Antes, como orientaçäo para a ἅ ENG ESS LS 
humanidade; e fez descer Al nier act ἧ 

Res : 
Furqän®”, Por certo, os que ee aie 938 2 

+ ᾿ rs ΄ L 2 » 7 te 39 

renegam os sinais de Allah teräo op 5 95 Ἢ) 49 Dit 

(1) ΑΙ Imrän: Nome composto de ΑἹ, oriundo de ‘Ahl, familia; e ‘Imran, nome do 
pai de Maria, mâäe de Jesus, embora alguns intérpretes, erroneamente, afirmem 

tratar-se do pai de Moisés. Assim se denomina a sura, pela mençäo desta palavra 
no versiculo 33. Seu escopo precipuo é estabelecer a verdade sobre a idéra de 
Deus e combater a pretensa ilusäo do homem de crer-se auto-suficiente por seus 

bens materiais e seus filhos, dispensando, assim, ἃ orientaçäo divina. À sura 

apresenta provas evidentes da soberania absoluta de Deus, em todo o Universo, ὁ 

traz referências minuciosas, aliâs, da familia de Maria, de seu nascimento e do 

milagroso nascimento de seu filho Jesus. Volta a falar dos filhos de Israel, assim 

como dos cristäos, apontando-lhes as reaçôes diante do Isläo. Encerra 

ensinamentos dogmäticos e éticos, indicando a conduta correta dos combatentes, 

em tempo de guerra, seja da vitria, seja na derrota. Enfatiza, vigorosamente, ἃ 

recompensa dos märtires, homens ou mulheres. Por fim, atenta, de novo, para ὁ 

poder absoluto de Deus, na criaçäo dos céus e da terra e de quanto neles existe, e 

prega ἃ paciência, ἃ perseverança e ἃ piedade, como o ünico meio de o homem 

obter a bem-aventurança. 

(2) Cf. Π n3. 

(3) C£ I 53 n2. Aqui, al Furqän refere-se a todos os livros revelados como critério 
de distinguir o bem do mal. 



Parte 3 3. Süratu Al‘Imrän sx Υ̓ ΟἹ ὼς ὁ 8; ge 

veemente castigo. Ε Allah é Todo- 

Poderoso, Possuidor de vindita. 

5. Por certo, de Allah nada se 

esconde, na terra nem no céu. 

6. Ele é Quem, vos configura, 

nas matrizes, como quer. Näo existe 
deus senäo Ele, O Todo-Poderoso, 

O Säbio. 

_ 7. Εἰς é Quem fez descer sobre re EU 

ti, Muhammad, o Livro, em que hâ 3 
᾿ τὶ »91ἷςσ τ 1 27 - 2 9. .ζ: ὁ 

versiculos precisos: säo eles ὁ FINS πλέα 
. ᾿ Por NI nr AU D 7 720 fundamento do Livro; e, outros, 5 eeS AA TEA 

ambiguos. Entäo, quanto àqueles ae AC 5 Ξ2 δι né de aq ° IMAGE ATe ἐγ OR 

em cujos coraçôes hà deslize, eles ro. PCA 
᾿ ᾿ Fe Cri |” Su Ta ἡ 

seguem Ο que δά de ambiguo nele, 4h56 L 22 AE 
. Pt - , a 95: 3 

em busca da sediçäo e em busca de 4 eue ἀ ji ETES |] 
sua interpretaçäo, conforme seus ΒΗ PRES 
intentos. E ninguém sabe sua ES ὥ Leds 22 ste 
interpretaçäo senäo Allah. E os de eo mn ΠΗ 
ΕἸ ες ἢ arraigada dizem(): “Cremos 
nele®. Tudo vem de nosso Senhor.” 

— E näo meditam senäo os dotados 

de discernimento —. 

8. “Senhor nosso! Näo nos ere 
desvies os coraçôes do caminho Ὁ 
reto, apôs nos haveres guiado; € CEE EN ES EA 
dadiva-nos, de Tua parte, com 
misericordia. Por certo, Tu, Tu és 

O Dadivoso. 

(1) Este periodo permite duas leituras distintas, conforme a pontuaçäo adotada. A 
primeira faz ocorrer pausa, com ponto, logo apés a palavra Deus, tal como ἃ 

seguida pelo presente texto. À segunda desloca a pontuaçäo para além da palavra 

ciéncia, ficando: "..senäo Deus e aqueles de ciéncia arraigada", o que indica que, 

assim como Deus, os säbios também partilham da interpretaçäo do Livro. 

(2) Nele: no Alcoräo. 
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9. Senhor nosso! Por certo, és CN Κλ τ € 

Tu Quem juntaräs a humanidade, , 
em um dia indubitâvel.” Por certo, 

Allah πᾶο falta à promessa. 

> “ Cr 7 cd 35 TS 10. Por certo, aos que renegam ἃ Ὁ DIS CSS (él 
Fé, de nada lhes valeräo as riquezas ee pas, De 

νὰ ον 

Li 
Ÿ eo 

sé 
Ÿ 

----- 

Ve 
\ 

\ pe 

PE < 2 

e os filhos, diante de Allah. E esses| τ ΟΣ ρΆ 
seräo combustivel do Fogo. Q) LL: 

11. Seu proceder ὁ como o do 
povo de Fara6 e dos que foram 
antes deles. Desmentiram Nossos 

sinais; entäo, Allah apanhou-os, por 
seus delitos. E Allah é Veemente na 
puniçäo. 

12. Dize, Muhammad, aos que 
renegam a Fé: “Sereis vencidos 6 
reunidos na Geena.” E que execrävel 
leito! 

13. Com efeito, houve, Dar vs, 

um sinal em duas hostes(”), que se 
depararam: uma hoste combatia no 

3 
. “...33.“., 5 ro, 

caminho de Allah, e, outra. PSS SCT 
renegadora da Fé, via-os, em dobro, ERA te | “ὖ . εἶτ, 
com os prôprios olhos. E Allah Ne ΤΑ 
ampara, com Seu socorro, ἃ quem 
quer. Por certo, ἢά nisso liçäo para 
os dotados de visäo. 

TA ro% π Site ? 14. Aformoseou-se, para os τ ΣΕ RS οὐ 

homens, Ο amor dos haveres ss der AC 
. 

ν ὃ . ὰ . + 

apetitosos: as mulheres e os filhos e ἜΝ συν, 

(1) Referência ἃ Batalha de Badr, ocorrida no segundo ano de Héjira (624 d.C.). 
Constitui o primeiro combate dos muslimes contra os idélatras, do qual aqueles 
safram vitoriosos. 
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os quintais acumulados de ouro 6 
prata e os cavalos assinalados € os 
rebanhos e os campos lavrados. [sso 

é o gozo da vida terrena. Mas junto 
de Allah estä o aprazivel retorno. 

15. Dize: ‘“Informar-vos-ei de 

algo melhor que 1550 tudo”? Para os 
piedosos, haverä, junto ao seu 
Senhor, Jardins, abaixo dos quais 
correm OS rios, nesses, seräo 

eternos, 6 teräo mulheres puras 6 
agrado de Allah.” E Allah, dos 
servos, é Onividente, 

16.0s quais dizem: “Senhor 
nosso! Por certo, cremos: perdoa- 
nos os delitos e guarda-nos do 
castigo do Fogo.” 

17. Esses säo os perseverantes, 
e os veridicos, e os devotos, e os 

caritativos, e os que imploram 
perdäo, nas madrugadas. 

18. Allah testemunha — 6. assim 

também, os anjos e os dotados de 
ciência — que näo existe deus senäo 
Ele, Que tudo mantém, com 
eqüidade. Näo existe deus senäo 
Ele, O Todo-Poderoso, O Säbio. 

19. Por certo, Ἔ religiäo, perante 
ue | o Isläo(”. E aqueles, aos 
quais" fora concedido o Livro, näo 
discreparam senäo apôs a ciência 

(1) Cf. IT 128 n2. 

(2) Trata-se dos judeus e dos cristäos. 
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j αὐ le » » - «᾿ς eo haver-Ihes chegado, movidos por ASE pates 
agressividade entre eles. E quem 
renega os sinais de Allah, por certo, 
Allah é Destro no ajuste de contas. 

20. Ε, se eles!? argumentarem 
contigo, Muhammad,  dize: 
‘“Entreguei minha face a Allah®. e, 
também, quem me segue.” E dize Fest 
àqueles, aos quais fora concedido o 
Livro, e aos iletrados!®: ‘“Quereis 

islamizar-vos?”  Entäo, se se 

islamizarem, com efeito, guiar-se- 
ä0; 6, se voltarem as costas, impen- 

der-te-â, apenas, a transmissäo da 
Mensagem. E Allah, dos servos, é 

ee: Ÿ CG 
SR La 6 

UE LU 
t\ Ce. 

\ 

"+ 

Onividente. 

“ἘΠ Ve < 2 7 A 1° 21. Por certo, aos que renegam ANSE Ô AS SAN] 
os sinais de Allah e matam. sem 52, 24 2 0 A L AseT " 4) | PIS El Doc razäo, os profetas ”, e matam os - : dore D 

A 99 - - ji J 2 De 

que, dentre os homens, ordenam a ADI D s τι | 5 Te À à if eqüidade, alvissara®-Ihes doloroso Es EI 5% La 
castigo. A 

γὰρ ἃς 22.Esses säo aqueles, cujas 
Obras se anulam, na vida terrena e 

na Derradeira Vida. E nâo teräo 

socorredores. 

ἐππ Ge 

(1) Eles: os idôlatras. 

(2) Aqui, ocorre metonimia de grande valor estilistico, em que a palavra face simboliza 
a totalidade do ser que fala, e a frase significa: "entreguei-me inteiramente, a Deus”. 

(3) Alusäo δος idélatras, assim chamados, por näo possuirem Livro divino, ao conträrio 
dos judeus, que jä possuiam a Tora, e dos cristäos, que possuiam o Evangelho. 

(4) C£. IT 61 n2. 

(5) Observe-se o tom irônico do verbo alvissarar (anunciar boas novas), aqui usado 
para anunciar o castigo infernal. O mesmo uso ocorrerä diversas outras vezes no 
Alcoräo (ΙΝ 138: IX 3, 34; XXXI 7; XLV 8: LXXXIV 24). 
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23. Näo viste aqueles 805 quais Li SNS 
fora concedida uma porçäo do D RP et CC Aa 

Livro!”, enquanto ER ta ao PASS ÈS 
Livro de Allah”, para que julgasse, ο De ls LS US 
entre eles. Em seguida, um grupo 
deles voltou as costas, dando-lhe de 

ombros®? 

24. Isso, porque eles disseram: 
“O Fogo nâo nos tocarä senäo por 
dias contados"”.”E iludiu-os aquilo 
que forjaram em sua religiäo. 

25. Entäo, como estaräo, quando 
os juntarmos, em um dia indubi- 
tâvel, e cada alma for compensada 
com o que logrou? E eles näo 
sofreräo injustiça. 

26. Dize: “Ὁ Allah, Soberano da 

soberania! Tu concedes a soberania 

a quem queres 6 tiras a soberania ἃ 
quem queres. E däs o poder a quem 
queres e envileces a quem queres. O 

bem estä em Tua mäo. Por certo, 

Tu, sobre todas as cousas, és 
Onipotente. 

ec 1 Η AMONT ) AA ,»καικῦ. τὸ; 2 | 27.“Inseres ἃ noite no dia 6] à sp ΣΕΥ Na; 

inseres o dia na noite, 6 fazes sair o 

(1) Ou seja, a Tora. A revelaçäo divina é um todo através dos tempos; assim, o livro 

mosaico e o cristäo säo porçôes do Livro, e, o Alcoräo chega para completar ἃ 

revelaçäo, ὁ é, por excelência, o Livro de Deus. 

(2) O Livro de Allah: o Alcoräo. 

(3) Este versiculo foi revelado, quando ao Profeta Muhammad foram levados dois 

judeus, acusados de adultério, para que os julgasse. Ocorre que Muhammad Îhes 

recomendou o que a Tora e o Alcoräo prescreviam: o apedrejamento dos culpados, 

mas os judeus repudiaram o julgamento e voltaram as costas ao Profeta. 

(4) C£ II 80 n3. 
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vivo do morto e fazes sair o morto 

do vivo, 6 däs sustento, sem conta, a 

quem queres.” 

28. Que os crentes näâo tomem 

por aliados os renegadores da Fé, ao 
invés dos crentes. E quem o fizer 
näo terä com Allah, exceto 

se quereis(l ouardar-vos de algo da 
parte deles. E Allah vos adverte 
dËEle. E ἃ Allah serä o destino. 

29. Dize, Muhammad: “Se 
escondeis o que Πά em vossos peitos 
ou o mostrais, Allah o sabe. E sabe 

Ο que Πά nos céus e o que h4 na 

terra. E Allah, sobre todas as 

cousas, é Onipotente.” 

30. Um dia, cada alma encontrarä 

presente o que fez de bem e o que 
fez de mal; ela almejar4 que haja 
longinquo termo entre ela e ele. E 

Allah vos adverte dEle. E Allah, 

para com os servos, é Compassivo. 

31. Dize: “Se amais a Allah, 

segui-me, Allah vos amar4 e vos 
perdoarä os delitos.” E Allah 
Perdoador, Misericordiador. 

32. Dize: “Obedecei a Allah e ao 

Mensageiro.” E, se voltarem as 
costas, por certo, Allah näo ama os 

renegadores da Fé. 

sr 

Ten ss TE 
τ... 22 MS 

DÉLAI 

pi ἢ Ho) ἴ 

spa suts 
--τι Ag Su (als re 

΄ ΄ SARL ἊΣ ie 3 
dr D ἐσὺ EU Fes 

3 2: 
“Ὁ Dre PART Son ayr os 

Μὴν Dies Ὁ. sh τς 

(1) Observar a alternäncia de pessoa (3.° singular e 2." plural). 

(2) Ele: o mal cometido pela alma. 



3. Süratu Al‘Imrän Parte 3 ÿ O1 ps nil à; qu 

33.Por certo, Allah escolheu NT A AE 
Adäo e Noé, e a familia de Abraño, ὃ Ga ze es Ἄ 
e ἃ familia de ‘Imraän, sobre os à A deure vies ae 

mundos. 

34. Säo descendentes, uns dos Are et RS; se 
outros. E Allah 6 Oniouvinte, M or. 

Onisciente. sis es 

35. Lembra-lhes de quando ἃ A 
mulher‘” de ‘Imrän disse: “Senhor 
meu! Voto-Te o que Πά em meu Er 
ventre, consagrado a Ti; entäo, 

aceita-o de mim. Por certo, Tu, Tu 

és O Oniouvinte, O Onisciente.” 

36.E, quando deu à luz ἃ ela, GLS A ENS σ΄: 

disse: “Senhor meu! Por certo, 461} τς St ES EUR 
à luz uma varoa®).” -- E Allah eral © ΚΝ se 
bem Sabedor de quem ela dera à 
luz — “E o varäo nâo é igual à 
varoa. E, por certo, chamei-lhe 

Maria. E, por certo, entrego-a, 6 

sua descendência, à Tua proteçäo, 
contra o maldito Satà.” 

37. Entäo, seu Senhor acolheu- re JAMES 

a, com bela acolhida, e fê-la crescer ΘΕ ἐς, PRE 

belo crescimento. E deixou-a aos ὀρ EDGE Lu 

cuidados de Zacarias. Cada vez que Biel, ge 
᾿ Κις (3) TL 1. EL, τξ ie es Zacarias entrava no santuario, sa si SES EÉS) 

(1) Trata-se de Ana, mäe de Maria. 

(2) Avançada em anos e j4 estéril, Ana, a mulher de ‘Imrän, a0 ver um pässaro 
alimentar os filhotes, sentiu profundo desejo de criar descendência. E orou ἃ Deus, 

pedindo-lhe um filho, prometendo, em sinal de gratidäo, consagrä-lo ἃ Seu 

serviçco. Mas lhe nasceu uma menina, que pela Lei, era impedida de exercer 

sacerdôcio. Dai a frase: "Ὁ varäo πᾶο é igual à varoa”. 

(3) Diz-se da sala em frente ao tempio ou do lugar mais nobre do Templo de Jerusalém. 
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encontrava junto dela sustento. Ele 
disse: “Ὁ Maria! De onde te provém 
isso?” Ela disse: “De Allah.” Por 
certo, Allah däâ sustento, sem conta, 
a quem quer. 

38. Ali, Zacarias suplicou a seu 
Senhor. Ele disse: “Senhor meu, 
dadiva-me, de Tua parte, com 
descendência primorosa. Por certo, 
Tu és O Ouvidor da süplica.” 

39. Entäo, os anjos chamaram-no 
enquanto orava, de pé no santuârio: 
“Allah alvissara-te o nascimento de 
Yalhiä, Joäo, confirmador de um 
Verbo de Allah. e sera senhor, e 
casto, e profeta entre os integros.” 

40.Ele disse: “Senhor meu! 
Como heï de ter um filho, enquanto, 
com efeito, a velhice me atingiu, e 
minha mulher é estéril?” Ele disse: 
“Assim é! Allah faz o que quer.” 

41. Zacarias disse: “Senhor meu! 
Faze-me um sinal”’ Allah disse: 
“Teu sinal ser4 que näo falarés a 
ninguém, qurante três dias, ἃ nâo ser 
por gestos®”. E lembra-te amiüde de 
teu Senhor e glorifica-O ao 
anoitecer e ao alvorecer.” 

42. E lembra-lhes, Muhammad, 
de quando os anjos disseram: “Ὁ 
Maria! Por certo, Allah te escolheu 

Parte 3 | 89 | 

72 “ sen κι 

RAS 

AS; Less 

“ FF ke 4 ὩΣ ᾿ 

(1) Refere-se ἃ Jesus Cristo, que foi criado do Verbo de Deus: "98". 
(2) Vide Lucas ] 20. 
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e te purificou, e te escolheu sobre as 
mulheres dos mundos. 

43.“O Maria! Sê devota a teu 
Senhor e prosterna-te e curva-te com 
OS que se curvam( 

44. Esses säo alguns informes do 
Invisivel, que Nés te revelamos. E 
näo estavas junto deles”, quando 5 

lançavam seus cälamos”, para HAE US NE 
saber quem deles cuidaria de Maria. Ὁ 
E näo estavas junto deles, quando 
disputavam. 

45. Lembra-lhes de quando os 
anjos disseram: «Ὁ Maria! Por certo, 

Allah te alvissara um Verbo, vindo 

dEle; seu nome é O Messias, Jesus, 

Filho de Maria, sendo honorävel na 

vida terrena e na Derradeira Vida, e 

dos achegados a Allah. 

46.“E falara aos homens, no 

berço, e na maturidade, e ser4 dos 

integros.” 

si Ξ [44 ΠΣ <- 23 2 4 » “ 2116 47. se Ps Senhor meu! dE SES 

_ Como heiï de ter um filho, enquanto Dee jet τὸ ἀφ 2 27 $u “ « 39 >» 7? 

ce: ME ἢ pd Guinea 
nenhum homem me tocou?” Ele RO À ee 

5 Le Lé . 3 2. LT os GT ST ri cs 

disse: “Assim é! Allah cria o que PAPA OMANAENEUTE 

(1) C£ 1143 π5. 
(2) Deles: dos judeus. 

(3) Ou seja: suas varas. Refere-se à disputa, ocasionada entre os sacerdotes do Templo 

de Jerusalém, para decidirem quem deveria cuidar de Maria. Zacarias insistiu em 

fazé-lo, alegando ser casado uma tia de Maria. Para deslindarem o impasse, 

decidiram pelo sorteio. Escreveram, entäo, algumas passagens da Lei em seus 

câlamos e os lançaram 80 rio Jordäo, onde todos afundaram, exceto 0 de Zacarias, 

que, por isso, tomou o encargo desejado. 
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quer. Quando decreta algo, apenas, 
diz-lhe: ‘Sé”, entäo, é. 

48.“E ensinar-lhe-4 a Escritura”, 

e a sabedoria, e a Tora, e ὁ 

Evangelho. 

49."E fä-lo-4 Mensageiro para 
os filhos de Israel, 805 quais dirä: 
‘Cheguei-vos com um sinal de 
vosso Senhor. Eu vos criarei do 
barro uma figura igual ao pâssaro 6, 
nela, soprarei e serä pâssaro, com a 
permissäo de Allah. E curarei o 

cego de nascença, e o leproso, e 
darei ἃ vida aos mortos, com a 

permissäo de Allah. E informar- 
vos-ei do que comeis e do que 
entesourareis em vossas casas. Por 
certo, Ὠά nisso um sinal para vés, se 

5015 crentes. 

50. “ ‘E cheguei-vos para confir- 
mar o que havia antes de mim: ἃ 
Tora, e para tornar licito, para vés, 
algo do que vos era proibido. E 
cheguei-vos com um sinal de vosso 
Senhor. Entäo, temei a Allah € 

obedecei-me. 

51.“ ‘Por certo, Allah é meu 

Senhor e vosso Senhor. Entäo, 

adorai-O . Essa é a senda reta.”” 

52. E quando Jesus Îhes sentiu a 

ὙΠ Κι 37+ 

re --“- 7 Ever, £ 74) 9 
SET τὴ 

sera he 
Car) DORE RER 

55% 21 Ζ Ρ̓ ds 

À Le. 
es I 2 AU ΤῸ Ὁ. GS ES SOL 

5 

- EU 9ϑ το ὩΣ 
EME CENTS 

«κἀκ δλ2: 
“4 À “ι AT 4 

SR 2 JS RSA 
29 » «ζ 15 σ..2 A 

- 

(1) De acordo com alguns exegetas, tratar-se-ia de uma Escritura Sagrada, outra que a 
Tora e o Evangelho, embora haja quem a interprete como alusiva à escrita ou ato 
de escrever. 
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renegaçäo da Fé, disse: “Quem säo 

meus socorredores, no caminho 

para Allah?” Os discipulos disseram: 
“Nés somos os socorredores de 

Allah; cremos nEle, e testemunha tu 

que somos moslimes. 

53. “Senhor nosso! Cremos no 

que fizeste descer e seguimos Ὁ 
Mensageiro. Entäo, 1inscreve-nos 

entre as testemunhas.” 

54. E eles” usaram de estratage- 
mas contra Jesus; e Allah usou de 

estratagemas. E Allah ὁ Ὁ Melhor 

em estratagemas(?) 

55. Lembra-lhes, Muhammad, 

de quando Allah disse: “Ὁ Jesus! 
Por certo, findarei teus dias na terra 

e ascender-te-ei até Mim e apartar- 
te-ei dos que renegam a Fé e farei 
estar os que te seguiram acima dos 
que renegam a Fé, até o Dia da 
Ressurreiçäo. Em seguida, a Mim 
ser4 vosso retorno. E julgarei, entre 
vés, naquilo de que discrepäâveis. 

56. “Entäo, quanto aos que 
renegam a Fé, castigä-los-ei, com 
veemente castigo, na vida terrena 6 
na Derradeira Vida. E näo teräo 
socorredores.” 

(1) Eles: os descrentes entre os judeus. 

(2) Este versiculo alude à conspiraçäo de morte contra Jesus, intentada pelos judeus, a 

qual, segundo o Isläo, Deus malogrou, fazendo que outro homem, semelhante ἃ 
ele, em seu lugar fosse sacrificado, enquanto, para junto de Si, elevava Jesus. Vide 

ΙΝ 157 nd. 
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57. Ε, quanto aos que crêem 6 
fazem as boas obras, Ele os 

compensarä com seus prêmios. E 
Allah näo ama os injustos. 

58. [sto, recitamo-lo, para ti, dos 

versiculos e da sâbia Mensagem'. 

59. Por certo, o exemplo de Jesus, 
perante Allah, é como o de Adäo. 
Ele o criou de p6; em seguida, 
disse-lhe: “Sé”, entäo foi. 

60.Esta é a Verdade vinda de teu 

Senhor. Entäo, πᾶο sejas dos 
contestadores. 

61. E a quem argumentar contigo, PA ee PE le 
2) δ AN ae sobre ele), depois do que te chegou ie nie 2 SE EEE Li da ciéência, dize: “Vinde, nés con- = δ . 

vocaremos nossos filhos e vossos FE 3 5 5m CSS 
> re D 3 - LIT) filhos, 6 nossas mulheres e vossas LS; 5 L Ἷ 

mulheres, e ἃ nôs mesmos 6 ἃ νός τ a ἂς ART LS << 122 
mesmos; em seguida, imprecaremos er ni AE Less 

e faremos ser ἃ maldiçäo de Allah 

sobre os mentirosos.” 

62. Por certo, esta ὁ a verdadeira| οὗ à Dr AIN D à 
narrativa. E näo h4 deus senäo δὲ πα 

: "3: “ “ἡ "ἡ A S\ 

Allah. E, por certo, Allah é O Todo- BA A6 E 
Poderoso, O Säbio. An) 2 
63. Ε, se eles voltarem as costas, ASS 129 οὗ 

por certo, Allah é Onisciente dos 
semeadores da corrupçäo. 

64. Dize: “Ὁ seguidores do HET || AUS (e 

(1) Säbia Mensagem: o Alcoräo. 

(2) Ele: Jesus. 
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Livro( 1 Vinde ἃ uma palavra igual 
entre nôs 6 vôs: nâo adoremos senäo 

a Allah, e nada Lhe associemos e 

näo tomemos uns a0s ouiros por 

senhores, além de Allah” E, se 

voltarem as costas, dizei: “Teste- 

munhai que somos moslimes.” 

65. ὦ seguidores do Livro! Por 

que argumentais, sobre Abraäo, 
enquanto ἃ Tora e o Evangelho nâo 
foram  descidos senäo  depois 
dele?? Entäo, näo razoais? 

66. Ei-vos que argumentais, sobre 
aquilo®” de que tendes ciência. 
Entäo, ΤΟΙ que argumentais, sobre 

aquilo®” de que näo tendes ciência? 
E Allah sabe, e vés näo sabeis. 

67. Abraño näo era nem judeu 

nem cristäo, mas monoteista sincero, 

moslim®. E näo era dos idélatras. 

68. Por certo, os homens mais 

dignos de serem achegados a Abraño 

säo os que Oo seguiram, € este 
Profetal® e os que crêem. E Allah é 
O Protetor dos crentes. 

Lee fine 
Ὁ 4 ENS NE 

HS Ets Le se “Δ 

Le . seras SE 

: τό She τό 

ee ea δ τὸ τ 

ÉLSN és A “a rs 

δὰ -(: SAR se 
rPe 

à ἘΞ EN yo: Sarl (38 

ΝΗ με Ç 

(1) Seguidores do Livro: os judeus e os cristäos, que seguem respectivamente, a Tora 
e o Evangelho. 

(2) Este versiculo foi revelado para esclarecer, de vez, os judeus e os cristäos sobre a 
verdadeira religiäo de Abraäo, ἃ qual näo era o Judaismo, nem o Cristianismo, 
pois, a Tora e o Evangelho foram revelados, posteriormente, a ele. 

(3) Aquilo: sobre a religiäo de Moisés e Jesus. 

(4) Aquilo: sobre a religiäo de Abraäo. Cf. III 65 n2. 

(5) Ou seja, entregue, inteiramente, a Deus. Cf. Π 128 n2. 

(6) Isto é, Muhammad. 
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69. Uma facçäo dos seguidores 

do Livro almeja descaminhar-vos. E 

Πᾶο descaminham senâo a si mesmos 
e nào percebem. 

70. Ὁ seguidores do Livro! Por 

que renegais os versiculos de Allah, 

enquanto testemunhais que 580 
verdadeiros”? 

71.0 seguidores do Livro! Por 

que confundis o verdadeiro com o 

falso, 6 ocultais ἃ verdade!}). 

enquanto sabeis”? 

72. Εἰ uma facçäo dos seguidores 

do Livro disse: “Crede no que foi 

descido sobre os que crêem, no inicio 
do dia, e renegai-o, no fim dele, na 

esperança de eles®?? retornarem. 

73."E näo confieis a ninguém, 

exceto a quem segue vossa religiäo” 

— dize, Muhammad: ‘Por certo, a 

Verdadeira Orientaçäo é a Orien- 

taçäo de Allah’ — “que!” ἃ outrem 
foi concedido algo semelhante ao 

que vos fora concedido, ou que 

Parte 3 | 95 | sk 
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(1) Quer dizer, ocultar a vinda de Muhammad, como profeta, à Peninsula Aräbica, 
mencionada na Tora, mas eliminada, intencionalmente, pelos sacerdotes judaicos. 

(2) Referéncia aos primeiros moslimes que os judeus queriam ver renegando o 
Islamismo, assim como eles préprios o fizeram. E, por se considerarem letrados e 
dignos de grande autoridade, acreditavam que os moslimes deveriam segui-los, ou 
seja, abandonar o Isläo, apôs abraçä-lo. 

(3) Oraçäo subordinada objetiva direta de "näo confieis a ninguém". Os judeus 
recomendam que se näo comente com os näo judeus que πᾶο apenas outra naçäo 
pode receber ἃ revelaçäo divina - como eles prôprios receberam - mas pode fazer 
prevalecer sua religiäo sobre o judaismo. 
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eles!” podem argumentar convosco, 

sobre isso, perante vosso Senhor.” 

Dize: “Por certo, o favor estâ na 

mäo de Allah: concede-o ἃ quem 

quer. E Allah é Munificente, 

Onisciente.” 

74.Ele privilegia, com Sua 
misericordia, a quem quer. E Allah 
é Possuidor do magnifico favor. 

75. Ε, dentre os seguidores(? do AGE a) \s\ 
Livro, μά quem, se Ihe confiares um : 

- - 

> ὦ » + . “92 “ 

ἌΘΩ ETS Δ ) 
Pt quintal de ouro, restituir-to-à, € , GE δ ἀρ ΕΣ τς 

΄ ζ » «ὦ #7 σ- EPA 

dentre eles, μά quem, se Îhe confiares al «Ξε Χο, 4526 
. (3) Pt = - ΄ ο À - 4% » σξ, εἴ CEE 3 - 

um dinar , näo to restituirä, ἃ AMAR ὁ δίς 5 
menos que permaneças ao pé dele.| 2,» __ 43. + en a oh στ ες Isso, porque dizem: “Näo hà TUE ETAT 

ΡΞ 7 A 7,71.“ SLT ἵ NW € 

repreensäo alguma, contra n6s, no (9 Oo) A 

que concerne 808 iletrados®)” E 
dizem mentiras acerca de Allah, 

enquanto sabem. 

76. Sim! Quem é fiel ἃ seu pacto 
e é piedoso, por certo, Allah ama os 
piedosos. 

77. Por certo, os que vendem o τι STE AK] 

pacto de Allah e seus juramentos| τς 44 4 κί; ὑεῖ; 
por infimo preço, esses nâo teräo ο- ἐμ τ de ἐ 

quinhäo algum na Derradeira Vida, ἄγαν ἐν ΣΎ IE 

(1) Eles: os moslimes. 

(2) Aqui, referéncia aos judeus. 

(3) Dinär - do latim dinarium, através do grego bizantino denarion e do ärabe-persa 
dinär. Antiga unidade de peso ärabe; antiga moeda de ouro, cunhada pelos ärabes. 

(4) Denominaçäo dada δος ärabes por näo possuirem livro algum. De acordo com 0 

preceito biblico, os judeus estariam isentos de culpa, se praticassem a usura com 
outros, e näo com seus semelhantes. 
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nem Îhes falarä Allah, nem os 

olharä no Dia da Ressurreiçäo, nem 
os dignificarä; e teräo doloroso 
castigo. 

78. Ε, por certo, hà, dentre eles, 

um grupo que deturpa, com as 

préprias linguas, o Livro!!) ἃ fim de 
que vés o suponhais do Livro, 
enquanto nâo é do Livro. E dizem 
que isso vem de Allah, enquanto 
näo vem de Allah. E dizem mentiras 
acerca de Allah, enquanto sabem! 

79. Näo é admissivel que um ser 
humano, a quem Allah concedeu o 
Livro e a sabedoria e a profecia, 
diga, em seguida, aos homens: 
“Sede meus adoradores, em vez de 

Allah”, mas que diga: “Sede mestres 
devotos, por haverdes ensinado o 
Livro, e o haverdes estudado.” 

80. Ε, também. πᾶο ὁ admis- 

sivel que ele vos ordene tomar os 
anjos e os profetas por senhores. 
Ordenar-vos-ia a renegaçäo da Fé, 
apôs vos haverdes  tornado 
moslimes”? 

81.E quando Allah firmou a 
aliança com os profetas: “Seja ὁ 
que for que Eu vos haja concedido, 
de Livro e de Sabedoria, se, em 

seguida, vos chegar um Mensageiro, 
confirmador do que est4 convosco, 

(1) O Livro: a Tora. 
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deveis nele crer e deveis ὁ 

socorrer.” Ele disse: “Reconheceis 

e firmais Meu compromisso com 

isso?” Disseram: “Reconhecemos.” 

Ele disse: “Entäo, testemunhai, e sou 

convosco, entre as testemunhas.” 

82.E quem, depois disso, volta 

as costas, esses 580 OS perversos. 

83.E, acaso, buscam  eles 

religiäo outra que a de Allah, 

enquanto, para Ele, se ἘΠΕῚ 

quem estâ nos céus € na terra, de 
bom ou de mau grado, e a Ele 

seräo retornados”? 

84. Dize: “Cremos em Allah e 

no que foi descido sobre nôs, e no 

que fora descido sobre Abraäo, 6 
Ismael, e Isaque, 6 Jaco, e sobre as 

Tribos, e no que fora concedido a 
Moisés e a Jesus, e aos profetas de 
seu Senhor. Νᾶο fazemos distinçäo 

entre nenhum deles e, para Ele, 

somos moslimes.” 

85.E quem busca outra religiäo 
que o Isläo, ela näo Îhe ser aceita, 
e ele, na Derradeira Vida, serä dos 

perdedores. 

86. Como Allah guiarä ἃ um 
povo que renega a Fé, apôs haver 

sido crente e haver testemunhado 

que o Mensageiro é verdadeiro, 6 

(1) Ou seja, " 

EL δ, GES 

merde 
ie 

HE λον ἔξξο9 
Dr Se “1. 

298352 “ΡΣ -- 

. se entrega", "...ὄ se submete". Cf. 11 128 n2e Il 131 n2. 
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lhe haverem chegado as evidências? 
E Allah nâo guia o povo injusto. 

87. Esses, sua recompensa serä 

estar, sobre eles, a maldiçäo de 

Allah e dos anjos e de toda a 
humanidade. 

88.— Nela, seräo eternos. Näo 

se lhes aliviarä o castigo nem se 
lhes concederä dilaçäo — 

89. Exceto dos que, depois disso, 
se voltam arrependidos e se emen- 
dam; entäo, por certo, Allah é 

Perdoador, Misericordiador. 

90. Por certo, aos que renegam a 
Fé, apôs haverem sido crentes, em 
seguida, acrescentam a si mesmos 
a renegaçäo da Fé(), näo se lhes 
aceitarä o arrependimento; e esses 
säo os descaminhados. 

91. Por certo, os que renegam a 
Fé e morrem, enquanto renegadores 

da Fé, de nenhum deles se aceitarä 

o conteüdo da terra em ouro, ainda 

que queira com 1550 resgatar-se. 
Esses teräo doloroso castigo e πᾶο 
teräo socorredores. 

92. Näo alcançareis a bondade, 
até que despendais daquilo que 
amais. E o que quer que despendais, 
por certo, Allah é, disso, Onisciente. 

Parte 3 | 99 | 
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(1) Versiculo dirigido aos judeus, que descreram de Jesus, depois de haverem crido 
em Moisés, e descreram mais ainda, de Muhammad, quando o renegaram. 



3. Süratu Al‘Imrän Parte 4 és Υ̓ ὁ ὼς JT 6) qu 

93. Todo o alimento era licito 
aos filhos de Israel, exceto o que 
Israel proibira a si mesmo!'), antes 
que a Tora fosse descida. Dize, 
Muhammad: “Fazei vir, entäo, ἃ 
Tora e recitai-a, se sois veridicos.” 

94.F, os que, depois disso, 

forjam mentiras, acerca de Allah, 

esses 580 os injustos. 

95, Dize: “Allah disse a verdade. AE tes Ὁ 

Entäo, segui a crença de Abraäo, “ 

monoteista sincero, € que nâo era 

dos idôlatras.” 

96. Por certo, a primeira Casa de 
Allah, edificada para os homens, ἔ 
a que està em BakkahC), ὁ 
abençoada e serve de orientaçäo 

para os mundos. 

, . . (9) ᾿ ,..5 ΄ Su Tor ΄“ὶσ 
97. Nela, h4 sinais”” evidentes, Re) à AREAS 

Η ᾿ ᾿ “- entre os quais o maqäm de RS à 
4 d ea Lee NE ,).5 

Abraäo!”. E quem ποῖα) entra 
΄ 

(1) Os judeus censuraram os moslimes, por se alimentarem de carne de camelo, que ἃ 

religiäo judaica nâo permitia. E desafiavam Muhammad, dizendo-lhe: "Como 

pretendes dizer que segues a religiäo de Abraäo, se ele πᾶο se alimentava de 

camelos nem bebia de seu leite?" Respondeu-lhes o Profeta com este versiculo, 

afirmando que Deus näo impusera aos filhos de Israel qualquer distinçäo de 

alimentos antes de revelar a Lei de Moisés, embora Jacé se houvesse abstido desses 

alimentos, mas voluntariamente, segundo alguns por causa de uma neuralgia 

isquiätica, cuja cura o levou a tal voto. Ὁ que prova ser tudo anterior à revelaçäo 

da Tora e ser a carne de uso amplo, na alimentaçäo, na época do Patriarca Abraäo. 

(2) Bakkah: alternância prosaica de Makkah (Meca), onde se encontra ἃ Mesquita 

Sagrada ou Casa de Deus, construida em torno da Κα δῇ. 

(3) Säo alguns deles, além do Maqäm de Abraûo, ἃ pedra negra, Ο poço Zam-Zam, 

as colinas As-Safä e ΑἹ Marwah. 
(4) Cf. I 125 n2. 
(5) Nela: na Casa de Deus. 
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estarä em segurança. E, por Allah, 
impende aos homens a peregrinaçäo 
à Casa, ἃ quem até οἷα possa 
chegar. Ε quem renega 1550, saiba 
que, por certo, Allah é Bastante a 
Si  mesmo, prescindindo dos 
mundos!” 

98. Dize: “O seguidores do Livro! 
Por que renegais os versiculos de 
Allah, enquanto Allah é Testemunha 
do que fazeis?” 

99, Dize: “O seguidores do Livro! 
Por que afastais os que crêem do 
caminho de Allah, buscando tornä- 

lo tortuoso, enquanto sois testemun- 
has de que esse é ὁ caminho 
certo?” E Allah näo estä desatento 
ao que fazels. 

100.0 vés que credes! Se 
obedeceis a um grupo daqueles, 
805 quais fora concedido o Livro®”, 
eles vos tornaräo renegadores da 
Fé, apôs haverdes crido. 

101.E como podeis renegar a 
Fé, enquanto se recitam, para vos, 

os versiculos de Allah, e enquanto, 

dentre vés, estä Seu Mensageiro? 
E quem se agarra ἃ Allah, com 
efeito, serâ guiado ἃ uma senda reta. 

102. ὁ vés que credes! Temei a 
Allah como se deve temé-IO., e näo 

# aboli 

λα EE ᾿ PAIE 5 

(D) Ou seja, Deus prescinde dos mundos, constituidos de todos os seres: homens, jinns 

e anjos. 

(2) O Livro: ἃ Tora. 
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morrais senào enquanto moslimes. 

103. E agarrai-vos todos à corda 
de Allah(”, e näo vos separeis. E 
lembrai-vos da graça de Allah para 
convosco, quando éreis inimigos®? 
e Ele vos pôs harmonia entre os 
coraçôes, e vos tornastes 1rmäos, 

por Sua graça. E estâveis à beira 
do abismo do fogo e Ele, deste, 
vos salvou. Assim, Allah torna 

evidentes, para vos Seus sinais, 
para vos guiardes. 

104. Ε que seja formada de vos 
uma comunidade, que convoque ao 
bem, e ordene o conveniente, 6 

coiba o reprovävel. E esses säo os 
bem-aventurados. 

105.E nâo sejais como os que 
se separaram 6 discreparam, apôs 
lhes haverem chegado as evidências. 
E esses teräo formidävel castigo, 

106. Um dia, em que certas 

faces resplandeceräo e outras 
faces enegreceräo®). Entäo, quanto 
àqueles, cujas faces enegrecerem, 
dir-se-lhes-4: “Renegastes a Fé, aps 

haverdes sido crentes? Experimentai, 
pois, Ο Castigo, porque a renegäveis.” 

has 65 

AMEN CHERS, 
φάει ἡ ἢ; RSA] SA 

bee 535 

3% pe ἵ 

(1) A corda de Allah: o Alcoräo. Invocaçäo a que todos busquem amparo 6 proteçäo 

no Alcoräo, o vinculo entre o homem e Deus, pois os ensinamentos, no Livro, näo 

86 unem, em cadeia, uns aos outros, mas, todos a Deus, seu Protetor. 

(2) Referéncia à inimizade existente entre os ârabes, antes do advento do Isläo. 

(3) À face do benfeitor ser4 iluminada, enquanto ἃ do malfeitor ser marcada pelo 
negrume da descrença. 
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107.E, quanto àqueles, cujas 
faces resplandecerem, estaräo na 
misericordia de Allah. Nela, seräo 

eternos. 

108. Esses säo os versiculos de 
Allah: recitamo-los, para ti, com a 
verdade. E Allah näo deseja 
injustiça para os mundos!”. 

109.E de Allah é o que hé nos 
céus € o que Πά na terra, e a Allah 

580 retornadas as determinaçôes. 
‘ . -» . 2 2 9 

ré > 5 5 eu »23 ΠΣ ἃ pe ΕΣ οὖ Ξ31 EE 
que se fez sair, para a humanidade: ΓΕ 1." 

: | Ra: 6 OMG Lo a 9 25 
ordenais o conveniente e coibis ὁ ge ki ῃ ὦ 

»» ὦ 5 

2 ΑΝ ᾿: 

reprovävel e credes em Allah. E, se ie Los RARE 

os seguidores®? do Livro, cressem, Ἷ 
ser-lhes-ia melhor. Dentre eles, hä 

OS crentes, mas sua maloria ἔ 

perversa. 

111.Fles näo vos prejudicaräo 
senäo com moléstia. Ε. se eles vos 

combaterem., voltar-vos-äo as costas; 

em seguida, näâo seräo socorridos. 

112. A vileza estende-se, sobre 
eles, onde quer que se achem, 
exceto se estäo com proteçäo de 
Allah e proteçäo dos homens°”. E 
incorrem em ira de Allah. E, sobre 

(1) ΟΕ 1.2 nl ΕΠ 97 ΡΙΟΙ nl. 

(2) Referência aos judeus e aos cristäos. 

(3) Proteçäo dos homens: os judeus s6 podem conviver em paz com os moslimes que 
lhes oferecem proteçäo, ao firmarem, conforme as leis islâmicas, ἃ aliança de 
Az-Zimmah (da proteçäo), mediante pagamento da taxa chamada al jizyah. 
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eles, estende-se a humilhaçäo. Isso, 
porque renegavam os sinais de 
Allah e matavam(l) sem razäo0, OS 

profetas. Isso, porque desobedeciam 
e cometiam agressäo. 

113. Eles nâo säo nue 1ρ11815. 
Dentre os seguidores® do Livro, 
hâ uma comunidade reta, que recita 
os versiculos de Allah, nas horas 

da noite, enquanto se prosterna; 

114.Eles crêem em Allah e no 

Derradeiro Dia, e ordenam o 

conveniente e coibem o reprovävel 

e se apressam para as boas açôes. 

E esses säo dos integros. 

115. E o que quer que façam de 
bom näo [Π65 ser4 negado. E Allah, 
dos piedosos, é Onisciente. 

116. Por certo, aos que renegam 
a Fé, de nada Îhes valeräo as 

riquezas e os filhos diante de 
Allah. E esses säo os companheiros 
do fogo. Nele, seräo eternos. 

117.0 exemplo do que eles 
despendem, nesta vida terrena, é 
como o de um vento glacial: 
alcançou um campo lavrado de um 
povo injusto com si mesmo 6 
aniquilou-0o. E Allah näo foi 
injusto com eles, mas eles foram 
injustos com si mesmos. 

(1) Cf I161 n2. 

(2) Referência δος judeus e aos cristäos. 

ξ 
δι» PAT 
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4 
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118.0 vés que credes! Näo 
tomeis por confidentes outros além 
dos vossos: eles nâo vos pouparäo 

desventura alguma; almejaräo vosso 
embaraço. De fato, a aversäo 
manifesta-se nas suas bocas, e o que 
seus peitos escondem é ainda maior. 
Com efeito, tornamos evidentes, 

para vés, os sinais. Se razoässels! 

119.E1i-vos que os  amais, 
enquanto eles näo vos amam; e vos 
credes em todo o Livro!”. E, quando 
eles deparam convosco, dizem: 
“Cremos”.E, quando ἃ sôs, mordem 
as pontas dos dedos de rancor 
contra vos. Dize, Muhammad: 
“Morrei com vosso rancor!” Por 
certo, Allah, do intimo dos peitos, 

é Onisciente. 

120. Se algo de bom vos toca, 
isto os aflige. E, se algo de mal vos 
alcança, com 1550 jubilam. E, se 
pacientardes e fordes piedosos, sua 
insidia, em nada vos prejudicarä. 
Por certo, Allah est sempre 
abarcando o que fazem. 

121. Ε lembra-te de quando, ao 
amanhecer, deixaste tua familia, para 
dispor os crentes em posiçäo de 

combate®?. -- E Allah é Oniouvinte, 

Onisciente — 

(1) Todos os livros divinos. 

Parte 4 | 105 
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LASER és ve 

SEE R ς 
{τ ΚΑ, - 

o Ps μ ΜῊ ; rer] 5:2 

PAT SAS 

(2) Alusäo à Batalha de ‘Uhud, o segundo combate dos moslimes, contra os idélatras 

de Makka, onde aqueles foram derrotados. À denominaçäo desta batalha se deve ἃ 
haver 5160 realizada perto da Montanha de ‘Uhud, em Al Madinah. 
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122. E de quando duas de vossas 

facçôes(!) intentaram acovardar-se, 
enquanto Allah era seu Protetor. — 

Ε que os crentes, entäo, confiem 

em Allah! — 

123.E com efeito., Allah socor- 

reu-vos em Badr, enquanto éreis 

humilhados®. Entäo, temei a 

Allah, na esperança de serdes 
agradecidos --. 

124.E de quando disseste aos 
crentes: “Näo vos basta que vosso 
Senhor vos auxilia com três mil 
anJos descidos do céu?” 

125. Sim, se pacientais e sois 
piedosos, e os inimigos vos chegam, 
de imediato, vosso Senhor auxiliar- 

VOS-à com  cCinco mil anjos 
assinalados!”?. 

126.E Allah näo o fez senäo 

como alvissaras para νόβ e para que 
vossos coraçôes se tranqüilizassem 
com 1ss0. — E o socorro näo vem 

senäo de Allah, O Todo-Poderoso, 

O Säbio —. 

127. E socorreu-vos, para cortar 

uma facçäo dos que renegaram a 

ee, 5 
ς » 4.5) τ, rs PEL 

EE Sen EUR 
(τοὺ T9 LE in 4 Pt 

πον ον 

Qu en 

ἀν, 

a 5; VE as Fr 5 

(D Ο versiculo faz referéncia a alguns dos Banü Salämah, da tribo Khazraj, e Banü 

Härithah, da tribo ΑἹ Aus, que, na batalha, compunham as duas alas do exército 

islâmico. 

(2) Isso, em virtude do reduzidissimo nümero de provisôes e animais de montaria. 

(5) Anjos assinalados: com sinais distintivos, tais como turbantes amarelos, cujas 
pontas desciam por entre as espäduas. 
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Fé, ou para desbaratä-los: entäo, 

tornariam malogrados; 

128.— Nada da determinaçäo 
divina te pertence, Muhammad -- 
ou para Ele voltar-se para eles, 
remindo-os, ou para castigä-los, 
pois eles, por certo, säo injustos. 

129.F de Allah é o que h4 nos 
céus e o que Πά na terra. Ele 
perdoa ἃ quem quer e castiga ἃ 
quem quer. E Allah é Perdoador, 
Misericordiador. 

130.0 vés que credes! Näo 
devoreis a usura(!) muitas vezes 

duplicada; e temei a Allah, na 
esperança de serdes bem-aventura- 
dos. 

131. E guardai-vos do Fogo, que 
é preparado para os renegadores da 
Fé. 

132.E obedecei ἃ Allah e ao 
Mensageiro, na esperança de 
obterdes misericérdia. 

133,8 apressai-vos para um 
perdäo de vosso Senhor e para um 
Paraiso, cuja amplidäo é a dos céus e 

Parte 4 | 107 |£ 8 à 
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(1) Por dois motivos principais, o Isläo proibe ἃ prâtica da usura: a) por motivo ético: 

o Isläo assevera a convivéncia fraterna, na sociedade, em que o forte deve amparar 
o fraco, e jamais explorä-lo. Na verdade, o usurärio se prevalece da situaçäo do 

necessitado, oferecendo-lhe ilusério auxilio, em troca da restituiçäo dobrada deste 
auxilio e da posse voraz de’tudo quanto Ihe pertence; Ὁ) por motivo econômico: a 

usura cria uma classe inoperante e ociosa na sociedade, quando o Isläo prega, 

exatamente, o conträrio, ou seja, que cada individuo deve trabalhar para viver ὃ 
näo viver do trabalho e do sofrimento alheios. 
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da terra, preparado para os piedosos, 

134. Que despendem, na pros- 
peridade e na adversidade, e que 
contêm Oo rancor, e indultam as 

outras pessoas — e Allah ama os 
benfeitores — 

135.E que, quando cometem 
obscenidade, ou säo injustos com 
si mesmos, lembram-se de Allah e 
imploram perdäo de seus delitos — 
e quem perdoa os delitos senäo 
Allah? — e näo se obstinam no que 
fzeram, enquanto sabem. 

136. Esses, sua recompensa serà 
o perdäo de seu Senhor e Jardins, 
abaixo dos quais correm os rios; 
nesses, serdo eternos. E que 

excelente o prêmio dos laboriosos! 

137. Com efeito passaram, antes 
de vôs, procedimentos exemplares 
de castigo. Entäo, caminhai na 
terra, e olhai como foi o fim dos 

desmentidores! 

138. Este() € um esclarecimento, 

para os homens, e orientaçäo 6 
exortaçäo para os piedosos. 

139. Ε πᾶο vos desanimeis nem 
vos entristeçais — enquanto 5015 os 
superiores —, 56 5015 crentes. 

140.Se um sofrimento vos 

tocar, paciental, pois, com efeito, 

(D) Este: o Alcoräo. 

» ὙΦ 08, τ-ὦ “ον ἡ TA 
D) AIR Rs RSI ESS) 

3 SN 2 se BH gr 

HENNES ns, CNT 
F7 στ ἐτεόν Ὁ [νη dou Cr ma 

Bye πὶ SL 97 TABLLAT 7 
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sofrimento igual havia tocado o 
povo inimigo. E esses dias!” 
alternamo-los entre os homens. Ε 
isso, para que Allah conheça os 
que crêem e escolha de vôs märtires 
— € Allah πᾶο ama os injustos — 

141.E para que purgue os que 

crêem € para que extermine os 

renegadores da Fé. 

142.Ou supondes entrareis no 

Paraiso, enquanto, ainda, näo 
fizestes saber) a Allah quais, 
dentre vôs, lutareis, e πᾶο O fizestes 

saber quais os perseverantes? 

143.E, com efeito, aneläveis ἃ SE 2 S Ὁ πρῶ 22 4 
morte, antes de ἃ deparardes; e, com! 4° Lo 2 faces. cte 

(ur GES 7 pen ne GS 0745 efeito, viste-la, enquanto olhäveis. 

144, Ε Muhammad πᾶο é senäo ϑ A ΙΝ 1 de HT 
Mensageiro,; de  fato,  outros 
Mensageiros passaram, antes dele. 
Entäo, se ele morrer ou for morto, 

tornareis aträs, virando os calcan- 

hares? E quem torna aträs, virando 
os calcanhares, em nada prejudicarä 
a Allah. E Allah recompensarä os 
agradecidos. 

145.E nâo é admissivel que VS at Des 
uma pessoa morra senäo com ἃ 

(1) O termo dias se refere aos momentos de vitéria e derrota, na vida, que é alternada 

de prosperidade e adversidade. 

(2) Literalmente: ".… enquanto πᾶο sabe Deus, ainda, os que lutaräo, entre vés, e näo 

sabe, ainda, os que seräo pacientes?' Estilisticamente, quando se diz que Deus "näo 
sabe" algo, na verdade, quer-se dizer que este algo nem existe. 
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 permissäo de Allah. É prescriçäo 
fixa. E a quem deseja ἃ retribuiçäo 
da vida terrena, conceder-lhe-emos 

also desta; e a quem deseja ἃ 
retribuiçäo da Derradeira Vida, 

conceder-lhe-emos algo desta. E 

recompensaremos os agradecidos. 

cs IST ut 4 As οἱ ne E quantos en τον δέ» ASSISES 
junto dos quais numerosos devotos D DA neue 

IF nà d φῶς combateram! E nâo se desanimaram, DIT 2 
ὦ οἷ: - «᾽ ο PI “- 

pelo que os alcançara, no caminho ARE LitES la 2 les al 
de Allah, nem fraquejaram nem se PA | ἀλ 
humilharam. — E Allah ama os ἢ 
perseverantes — 

147.E seu dito näo foi senäo 

dizerem: ‘“Senhor nosso! Perdoa- 

nos os delitos e os excessos em 

nossa conduta. E torna-nos firmes 

OS passos e socorre-nos contra O 

povo renegador da Fé.” 

148. Entäo., Allah concedeu-lhes 

a retribuiçäo da vida terrena e a 
aprazivel retribuiçäo da Derradeira 
Vida. E Allah ama os benfeitores. 

£ , 2, αι )[[0ὦἂέΏλ τα CAES 
149.0 vés que credes! Se Labs oi LANGUES 

à , 2 9 Lo Le 

7 αν aos _ de age és ss 2.5 τ. δ 
eles vos faräo tornar aträs, virando Pre Sd 

os calcanhares: entäo, tornar-vos- AS -- τ 

615 perdedores. A) Tru 
’ » .-9 .ξ 3 1.5 se - 

150. Mas Allah é vosso Protetor. pes SSI a 

E Ele é O Melhor dos socorredores. ΓᾺ 

151. Lançaremos o terror no 1 ES τον 

coraçäo dos que renegam a Fé, por 
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# haverem associado a Allah ol” de τὴς ἐπ} Ἐν CEN 
que Ele näo fez descer comprovaçäo ie ΤΟΝ 

alguma. E sua morada serä o Fogo. sb ess JR 
E que execrävel a moradia dos ue à 
injustos! 

152.E, com efeito, Allah confir-| = Hd 
mou Sua promessa para CONVOSsCO, “ _E æ ? 

quando, com Sua permissäo, vos δῆς τ 5-δδοϑὶ Ὁ ὶ 
. . Φ ΄ Εἴ. ,».“-4.5 «7 Le 

os trucidastes. Assim foi, até que, JS DOS 
quando vos acovardastes e disputas- LUE περ: 22: 
tes acerca da ordem°?, e desobede- RER ) DER AE 

- 5 9 : 417 cestes, depois de Ele vos fazer ver ls oh En ζῶ 
0° que amäveis, fostes derrotados. ta) LE SEA 

a vida terrena e houve, dentre vos, 
quem desejasse ἃ Derradeira Vida. 
Em seguida, Εἰς desviou-vos 
deles"*), para pôr-vos à prova. E, 
com efeito, Ele vos indultou. E Allah 

é Obsequioso para com os crentes. 

153. Lembrai-vos de quando vos| -- ENS 54, 75e 
afastäveis, fugindo, sem atentardes| ,2 ».1,t στῇ τὸ 
para ninguém, enquanto o Mensa- ἜΣ dr Ἣν Ἐς» 

geiro Vos convocava por (Γάβ de eo RE .. 
νός; entäo, Ele vos retribuiu Gi Ze PES 

angüstia por angüstia, pelo que DUR 
E 5 EN See LA A 

causastes a0 Profeta, e para que FE ol 5 es CL 

(1) O: aquilo, ou seja, os idolos. 

(2) A ordem dada pelo Profeta Muhammad aos flecheiros, para que permanecessem 

na montanha, à espreita do inimigo, e protegessem o exército. Na iminéncia de 
vitéria dos moslimes, estes flecheiros começaram a polemizar a ordem dada. 
Muitos deles, em desobediéncia, desceram a montanha, à cata dos espélios, 

abrindo, com isso, uma brecha no exército, por onde, depois, entrou vitorioso o 

inimigo. 

(3) O: aquilo, a vitéria. 

(4) Deles: dos idélatras. 
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vos näo entristecêsseis com Ο que 
havieis perdido nem com Ο que vos 
havia alcançado. E Allah, do que 
fazieis, é Conhecedor. 

154. Em seguida, Ele fez descer 
sobre vôs, apôs a  angüstia, 
segurança: um sono que encobriu 
uma facçäo de vos, enquanto uma 
outra facçäo, com efeito, se preoc- 
upava com si mesma, conjeturando, 
inveridicamente, acerca de Allah, 

conjeturas do tempo da 
ignorância(). Diziam: “Temos nés 
algo® da determinaçäo?” Dize, 
Muhammad: “Por certo, toda 
determinaçäo é de Allah” Eles 
escondem, nas almas, o que te näo 
manifestam. Dizem: “Se tivéssemos 
algo da determinaçäo, nâo haveria- 
mos 5140 mortos, aqui.” Dize: “Se 

estivésseis em vVossas casas, em 

verdade, aqueles, a quem foi 
prescrita a morte, em combate, 
haveriam saido ao encontro de seu 

local de morte.” E isso, para que 
Allah pusesse à prova o que havia 
em vossos peitos e para que vos 
purgasse o que havia nos coraçôes. 
E Allah, do intimo dos peitos, é 
Onisciente. 

155. Por certo, aqueles, dentre 
vés, que voltaram as costas, no dia 

7 
- . 2 AN 

Ce 
- τ 1513 » sr is 

EN USE τ: 

ΓΞ RE εξ ἢ 

SOMMES 
SALE 2er NEA 

PRET + AE 

δέ λοῖ τού JE 

αὐ βερκαῤδες NT 
LENS EE 

Ἐν En AE 
ΕἸ Ὁ, 2:35} SES 

CD SUR 

(1) Tempo da ignorância: o periodo, anterior ao Isläo, na Peninsula Aräbica. 

(2) "Influiremos nés nas decisôes da batalha?" 
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em que se depararam as duas 
hostes, 6 Satä, apenas, que fê-los 

incorrer em erro, por algo que 

cometeram. E, com efeito, Allah 

indultou-os. Por certo, Allah é 

Perdoador, Clemente. 

156.0 vos que credes! Näo 
seJais ΟΟΠΊΟ os que renegam a Fée 
dizem de seus 1irmäos, quando 

percorrem a terra ou säo mortos, 

em combate: “Se houvessem ficado 

conosco, näo haveriam morrido 

nem haveriam sido mortos”. Allah 

fez disso um motivo de afliçäo nos 

seus coraçôes. E Allah dä a vida e 
dà a morte. E Allah, do que fazeis, 

é Onividente. 

157.E, em verdade, se fordes 

mortos, no caminho de Allah, ou se 

morrerdes, perdäo e misericordia 

de Allah seräo melhores que tudo 
quanto eles juntarem. 

158.E, em verdade, se morrerdes 

ou fordes mortos, em combate, a 

Allah sereis reunidos. 

159. Ε, por uma misericordia de 
Allab, tu, Muhammad, te tornaste 

décil para eles. E, se houvesses 
sido rispido e duro de coraçäo, eles 
se haveriam debandado de teu 
redor. Entäo, indulta-os e implora 
perdäo para eles 6 consulta-os 
sobre ἃ decisäo. Ε. se decidires 

also, confia em Allah. Por certo, 

FR LEE Ne 

To 04 3 ΄ 2 ANS 

SEM ὐλ:ς 
Ë 22 . 2“... À τὴς 

δε. σόα 
< À AE re À τ 

ὦ Lai Es AE 

es EN At s. 

ne bre A 
LE Carte i 

SANT LPS LES A 
À PV «17 $ À T WCT 2 
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Allah ama os confiantes nEle. 

160. Se Allah vos socorre, näo 

tereis vencedor algum. E, se Ele 
vos desampara, quem, apôs dEle, 
vos socorrerâ4? E que em Allah, 

entäo, confiem os crentes! 

161. Ε näo é admissivel que um 
profeta defraude!” algo. E quem 
defrauda virä, no Dia da Ressur- 

reiçäo, com o que defraudou. Em 
seguida, cada alma serâ compensada 
com Oo que logrou: e eles näo 
sofreräo injustiça. 

162.Entäo, ser que quem 

segue o agrado de Allah é como 
quem incorre em ira de Allah? Ε ἃ 
morada deste serâ ἃ Geena; 6 ‘que 
execrävel destino! 

163.Eles estäo em escalôes 

junto de Allah. E Allah, do que 
fazem, é Onividente. 

164. Com efeito, Allah fez mercê 

aos crentes, quando Îhes enviou um 
Mensageiro, vindo deles, o qual 

recita Seus versiculos, para eles, e 
os dignifica e Ihes ensina o Livro® 
e a Sabedoria. E, por certo, antes, 

estavam em evidente descaminho. 

Parte 4 on 

PES 22 
| rene 

EE “ἧς ses τὰ 

ποῦ ee à EX dE 4 

Érferer:| STATE À 

Fesses 

» 

ESS si EUE 

JE me D Er 

Peas Re 

ER LE RS 
ἐδ AUS TRS τ) σα Oasis 

(1) Este versiculo foi revelado logo apés a Batalha de Badr, quando, na distribuiçäo 

dos espélios, se deu por falta de um pedaço de tecido de veludo vermelho, que um 

dos hipécritas presentes afirmou haver sido tirado pelo Profeta. Dai a frase: "Näo έ 
concebivel que o Profeta defraude algo, ocultando-o para si, na partilha dos 

espôlios". 

(2) O Livro: o Alcoräo. 
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165. Que cousa! Quando uma 

desgraça vos alcançou, e que, com 
efeito, vos infligistes, em dobro, ao 

inimigo, dissestes: “De onde vem 
1550} Dize: “Isso vem de vés 

mesmos!(!)!” Por certo, Allah, sobre 

todas as cousas, é Onipotente.” 

166. E ο que vos alcançou, no dia 
em que se depararam as duas hostes, 
foi com a permissäo de Allah, e 
para que Ele soubesse dos crentes, 

167. para que Ele soubesse 
dos hipôcritas. Ε ἃ estes foi dito: 
“Vinde combater no caminho de 
Allah ou defender-nos do inimigo.” 
Disseram: “Se soubéssemos que 
haveria combate, seguir-vos-iamos.” 
Eles estavam, nesse dia, mais 

préximos da renegaçäo da Fé que 
da crença. Eles dizem com as bocas 
o que näo hä nos coraçôes. E Allah 
é bem Sabedor do que ocultam. 

168. Säo aqueles que, ausent- 
ando-se do combate, disseram de 

seus irmäos märtires: “56 eles nos 

houvessem obedecido, näo haveriam 

sido mortos.” Dize, Muhammad: 
“Afastai, entäo, de vos a morte, se 

sois veridicos.” 

Parte 4| 115 

as EURE me 

ns tr ἢ ἮΝ 

(1) Na Batalha de Badr, anterior. ἃ Batalha de Uhud, pereceram 70 homens do exército 

inimigo do Isläo, e 80 foram aprisionados. Quando, na Batalha de ‘Uhud, os 

moslimes também perderam 70 homens, lastimaram a terrivel desgraça e näo se 
conformaram com a derrota. Este versiculo esclarece-os das causas desta derrota. 

antes atribufdas à desobediência deles ao Profeta, do que à vontade de Deus. Cf. 
[IT 152 n2. 
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169. Ε πᾶο suponhas que os que 
foram mortos no caminho de Allah 
estejam mortos; ao conträrio, estäo 
vivos, jJunto de seu Senhor, e por 

Ele sustentados, 

170. Jubilosos com o que Allah 
lhes concedeu de Seu favor. E 
exultam pelos que, deixados atrâs 
deles, ainda se Ihes nâo ajuntaram: 
exultam, ainda, por nada haver 

que temer por eles, e eles näo se 
entristeceräo. 

171. Exultam por graça de Allah 
e por Seu favor, e porque Allah näo | 
faz perder o prêmio dos crentes, τ] 

τ. 77 σιν σι 3.’ Are 3 172. Daqueles que atenderam a sta A AE TN 
Allah e ao Mensageiro, ᾿ ̓  O εἰ ον Ur ie Ὁ 

> 35.ϑ τ. > Ὥ 7 A AS) 

sofrimento que os alcançara(” — Πά Phys es 

para os que, dentre eles, bem- 
fizeram e foram piedosos magnifico 
prêmio — 

173. D aos quais alguns 
homens?? disseram: “Por certo, ὁ 

ρονοΐ ἢ inimigo, com efeito, reuniu 
hostes contra νός. Entäo, receai- 

? E 1550 acrescentou-lhes fé, e 
disseram: “Basta-nos Allah! E que 

[5 

Excelente Patrono! 

(1) Logo ap6s a derrota dos moslimes, na Batalha de Uhud, Abü Sufiän, chefe de 

Quraich da hoste inimiga, ameaçou o Profeta e seus seguidores de que iria revidä- 
los em combate, no ano seguinte, desafio que os seguidores de Muhammad 

aceitaram, mesmo abatidos que estavam, pela presente derrota. 

(2) Trata-se, entre outros, de Nu‘faim Ibn Masstüd ΑἹ Achjafï, porta-voz de Abü 
Sufian, Chefe do Quraich e grande inimigo do Profeta. 

(3) A hoste liderada por Abü Sufiän. 
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174. Entäo, tornaram, com graça 

de Allah e favor, näo os tocando 

mal algum; e seguiram Ο agrado de 
Allah. E Allah é Possuidor de 
magnifico favor. 

175. Eis Satä: apenas ele vos faz 
temer seus aliados. Entäo, näo os 

temais, 6 temei-Me, se sois crentes. 

176.E que te nâo entristeçam, 
Muhammad, os que se apressam 
para a renegaçäo da Fé. Por certo, 
6165 em nada prejudicaräo ἃ Allah. 
Allah deseja näo fazer-lhes quinhäo 
algum, na Derradeira Vida. E teräo 
formidävel castigo. 

177. Por certo, os que compraram 

a renegaçäo da Fé pelo preço da 
Fé em nada prejudicaräo a Allah. E 
teräo doloroso castigo. 

178. Ε que os que renegam a Fé 
näo suponham que o prazo que lhes 
concedermos seja um bem para 
eles mesmos. Apenas, concedemo- 
lhes prazo, para se acrescentarem 
em pecado. E terâo aviltante castigo! 

179. Νᾶο é admissivel que Allah 
deixe os crentes no estado em que 
estais!!, até que Ele distinga o mau 
do boit, E πᾶο é admissivel que 
Allah vos faça avistar o Invisivel. 
Mas Allah elege, dentre Seus 
Mensageiros, a quem quer. Entäo, 

ἐς 5: Pole ὁ δ)» 

16 
À) 

Fr Tr er rare 

JG, 

Ts 5 
ΠΣ 

De “,.» 2 ων 2.79 τὰ τ τ SL 

Ξ 

nds 

E,frar α “323 “5 3e νι 

GE AGNEAN 
ee & La > 

SN AE ÎE 
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(D Ou seja, no estado em que sinceros e hipécritas se encontram mesclados. 
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crede em Allah e em Seus 

Mensageiros: e, se crerdes e fordes 

piedosos, tereis magnifico prêmio. 

δ 
180.E que os que 880 avaros| “ἐς BEEN CIN 

com o que Allah Îhes concedeu de!  ,- AE NEA ES ”. 
Seu favor näo suponham que isso RD "ᾧ VER #4 
lhes seja um bem; ao conträrio, 29e Late ré 
isso [65 é um mal. No Dia da 
Ressurreiçäo, estaräo cingidos, ao 
pescoço, por aquilo a que se 
apegarem com avareza(), E de 
Allah é a herança dos céus e da 
terra. E Allah, do que fazeis, é 
Conhecedor. 

181. Com efeito, Allah ouviu o 
dito dos que disseram: “Por certo, 
Allah é pobre, e nôs somos ricos 1” 
— Inscreveremos o que disseram, e 
também sua desarrazoada matança 
de profetas. E diremos: “Experi- 
mentai o castigo da Queima! 

182.“Isso, pelo que vossas 
mäâos anteciparam!” E porque Allah 
näo é injusto COM Ο5 Servos.— 

183. Säo eles os que disseram: 
“Por certo, Allah recomendou-nos 

(1) Conforme a tradiçäo islâmica, os bens amealhados pelo avaro seräo 

transformados, no Dia do Juizo, em enorme serpente, que lhe cingirä o pescoço, à 
guisa de colar e o picarä, da cabeça aos pés, repetindo-lhe, incessantemente: "sou 

tua riqueza, sou teus tesouros”. 

(2) Ao ser revelado o versiculo 245 do capitulo II, que diz: "Para quem empresta um 

bom empréstimo a Deus, Ele Iho multiplicarä muitas vezes", alguns judeus 
haveriam dito a Muhammad que Deus deveria ser bem pobre, pois, do conträrio, 
πᾶο necessitaria pedir empréstimo a ninguém. Em resposta a esta irônica 

observaçäo, foi revelado o presente versiculo. 
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que nâo crêssemos em Mensageiro 
algum, até que este nos fizesse vir 
uma oferenda que fosse consumida 

pelo fogo").” Dize, Muhammad: 
“Mensageiros, 2ntes de mim, com 

efeito, chegaram-vos com as 
evidências e com o que havieis 
dito. Entäo, por que os matastes, se 
sois veridicos?” 

184.Ε. se eles te desmentem, 

outros Mensageiros, antes de ti, com 
efeito, foram desmentidos. Eles 

chegaram com as evidéncias e com 
os Salmos e com o Livro 
Luminoso(®? 

185. Cada alma experimentarä ἃ 
morte. E, apenas, no Dia da Ressur- 

reiçäo, sereils compensados com 
vossos prêmios. Entäo, quem for 
distanciado do Fogo e introduzido 
no Paraiso, com efeito, triunfar. E a 

vida terrena πᾶο é senäo g0zo falaz. 

186. Em verdade, sereis postos à 
prova em vossas riquezas 6 em νόξ 
mesmos; e, em verdade, ouvireis 

muitas moléstias daqueles®”” δὸς 
quais, antes de vés, fora concedido 
o Livro, e dos que idolatram . E, se 

pacientardes e fordes piedosos, por 
certo, 1SSo 6 da firmeza indispen- 

GE HSE PTE 
ASIE 0 AURA 

FIOT À 5 CE 3 τ 

rss ch ἌΣ 

re SORCIER 

6 A ee ES 

(1) Versiculo dirigido aos judeus que exigiam provas da veracidade de Muhammad, 

como Mensageiro de Deus, segundo as contidas na Tora. Vide Levitico IX 24 e 

Reis XVIII 38. 

(2) O Livro Luminoso: que engloba todos os livros divinos. 

(3) Daqueles: de judeus e cristäos. 
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sâvel em todas as resoluçôes. 

Ἢ 

Ÿ 

+ εἰ ἢ 
VER 

187.E quando Allah firmou Ξε tés ΙΕ Ar 
alilança com ee a quem fora 
concedido o Livro!': “Que vos 0 

torneis evidente, para O povo 6 nàäo 
o oculteis”; entäo, atiraram-no para 
trâs das os e venderam-no por 
infimo preço ΣῈ que execrävel ὁ 
preço pelo qual 0 venderam! 

188. Näo suponhas que os que SANS os θα Οὐ αν 
Le 

ἡ jubilam com Ο que cometem e amam SSI: Fer Pare: 2.4 
ser louvados com Ο que näo fizeram, πῆς 2 ΤΡ 
näo os suponhas, pois, salvos do A Be RE us 
castigo. E teräo doloroso castigo! δὰ € Af 

189.E de Allah é a soberania | ai À5 
dos céus e da terra. E Allah, sobre + 7 

todas as cousas, é Onipotente. A Jde 

190. Por certo, na criaçäo dos 
céus e -da terra, e na alternância da 

noite e do dia, hâ sinais para os 
dotados de discernimento, 

191. Que se lembram de Allah, FACE 2 ste 55 Le 

estando NE pé e assentados € je. | 

deitados(®) , € refletem na criaçäo EE pi 2 

dos céus e da terra e dizem: “Senhor|  (K CALE ASS 

(1) O Livro: a Tora. 

(2) Alusäo aos sacerdotes judeus que se abstiveram de ensinar à sua comunidade 

todos os conhecimentos da Lei de Deus, preservando muitos deles, para si 
prôprios, a fim de, com isso, estabelecer sua superioridade em relaçäo a0 povoe, 

assim, assegurar sua liderança. Por este vil preço, deixaram de disseminar ἃ 
verdade do Livro. 

(3) É dever dos homens lembrarem-se de Deus a todo instante, e, mais intensamente, 

a0 rezarem. Se, por circunstâncias värias, forem impedidos de fazer, normalmente, 
a oraçäo de pé, ser-lhes-â permitido fazerem-na sentados ou deitados, ou 

simulando as reverências com meneios da cabeça. 
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nosso! Νᾶο criaste tudo isto em 
väo. Glorificado sejas! Entäo, 
guarda-nos do castigo do Fogo; 

192. ‘“Senhor nosso! Por certo, 

äquele que Tu fazes entrar no Fogo, 

Tu, com efeito, o ignominias. E näo 
Πά para os injustos socorredores; 

193. “Senhor nosso! Por certo,. SEL EEE ASS 53 
ouvimos um pregador que pregava 
a Fé, dizendo: ‘Crede em vosso 

Senhor!” E cremos. Senhor nosso! 

Perdoa-nos, pois, os delitos e 
remite-nos as mâs obras e leva-nos 

a alma para junto dos virtuosos; 

194. “Senhor nosso! E concede- 
nos Ο que nos prometeste por meio 
de Teus Mensageiros, e näo nos 
ignominies, no Dia da Ressurreiçäo. 
Por certo, Tu nâo faltas à promessa.” 

dpt 

195. Entäo., Seu senhor atendeu- 

os, dizendo: “Por certo, näo faço 
perder o labor de um laborioso, 
entre vés, seja varäo!” ou varoa: 
procedeis uns dos outros. Entäo, 
aos que emigraram e foram expulsos dm] \5572, Ὁ ΝΣ 

de seus lares 6 foram molestados tros EN ie 
em Meu caminho e combateram e ὧν nes À AGE 

foram mortos em combate remir- “τε : . LS si οἶνος 
lhes-ei as πιάβ obras, e fä-los-ei ΤΣ 
entrar em Jardins, abaixo dos quais εὐ: AN 5 < τ δ 00 
correm OS rios, como retribuiçäo 

(1) Este versiculo foi revelado quando Umm Salamah, mulher do Profeta Muhammad, 
lhe confessou nâo entender porque, no Alcoräo, näo foram mencionadas as 

mulheres, assim como os homens, quando trata das recompensas da Hégira. 
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de Allah. E junto de Allah estä ἃ 
aprazivel retribuiçäo. 

196. Νᾶο te iluda, Muhammad, 5 =. À »ὮΞ 

a prosperidade, nas terras, dos que TT A 

renegam ἃ Fé(): 

é AS Un 197.E gozo efêmero. Em POST 

seguida, sua morada sera ἃ Geena. 
E que execrävel leito! 

Ed 
“ GA > 55, 198.Mas os que temem a seu| 752:2)2255 

Senhor teräo Jardins, abaixo dos ra pres L | 

quais correm os rios; nesses, seräo φ DA eos, À 

eternos, como hospedagem de baies aie 
Allah. E o que h4 junto de Allah é & 
melhor para os virtuosos. 

199.E, 2 certo, hà, dentre os 

seguidores”” do Livro, os que 
crêem em Allah, e no que foi 
descido para νόβ, e no que fora 
descido para eles, sendo humildes 
para com Allah, näo vendendo os 
sinais de Allah por infimo preço. 
Esses terâo seu prêmio junto de 
seu Senhor. Por certo, Allah é 

Destro no ajuste de contas. 

200.0 vos que credes! Pacientai 
e perseverai na paciéncia; e sede 
constantes na vigilância e temei ἃ 
Allah, na esperança de serdes bem- 
aventurados. 

(1) Este versiculo foi dirigida aos que se deixavam seduzir pelas enganosas 
aparências, e aos que, nâo se conformando com situaçäo préspera dos idélatras, 

em suas andanças à cata de riquezas, indagaram do Profeta por que eles, crentes, 
näo gozavam dos mesmos privilégios, e se encontravam à mingua. 

(2) Ou seja, os judeus e os cristäos. 
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| De ΑἹ Madinah -- 176 versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS, 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1.0 homens! Temei a vosso ARE AGE 
Senhor, Que vos criou de uma 56 SE NE 
pessoa e desta criou sua mulher(?, CAES DR 
e de ambos espalhou pela terra SES la HQE 

temei a Allah, em nome de Quem| be dé 9 Le 

vos solicitais mutuamente, e res- eo CRE 
peitai os laços consangüineos. Por 
certo, Allah, de vôs, é Observante. 

2.E concedei δος 6rfäos suas 
riquezas e näo troqueis o maligno 
pelo benigno, e näo devoreis suas 
riquezas, junto com vossas 

riquezas®). Por certo, 1sso é grande 
crueldade. 

(1) An-Nissä : é ἃ forma plural de imraah, que significa mulher, e, assim, se 

denomina esta sura pela mençäo reiterativa dessa palavra, desde os primeiros 

versiculos. Ε o mais extenso do Alcoräo, na andlise de assuntos atinentes ἂς 

mulheres, da infância, no casamento à maternidade, ι: as eleva ἃ um nivel, até 

entäo desconhecido. Além disso, a sura trata da estabilidade social dentro da 

comunidade islâmica, onde sâo tratadas questôes de familia, cuidados com os 

érfäos, preservaçäo dos bens e da herança, boa existência familiar e social; e da 

estabilidade social fora da naçäo islâmica, quando orienta os moslimes sobre a 
Guerra Santa, os cuidados em combate, o cumprimento da oraçäo em tempos de 

guerra, etc. Esta sura analisa, outrossim, assuntos relativos aos judeus, de maneira 
geral, e ἃ Jesus. 

(2) Desconhecem-se, no Alcoräo, as particularidades de como haja sido esse cônjuge. 

Alguns exegetas consideram que 6558 mulher de Adäo foi criada da costela dele, 

tal como se pode encontrar no Gênesis IT 18-25. 

(3) O Isläo enfatiza ἃ importância dos cuidados dirigidos à criança érfä, cujos bens 
devem ser preservados, até sua maioridade, ocasiâäo em que estäâ apta ἃ geri-los 

convenientemente. 
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- “τ Οἵ “2 5: 7, 21e 3. Ε, se temeis näo ei eqüit AGULANEES S 
ativos para com Οϑ 6rfäos! ?, esposai PRO RU τσὶ 

d h (2). sr CAE AIAEL LES as que vos aprazam das mulheres SE > 
ἢ au: > > FAT De σ΄ A 

sejam duas, três ou quatro. E se REV pres nes 9.59 
temeis näo ser jJustos, esposai uma Με TE Ds fee ς 

΄ . >? ν τῇ ) 

50, ou contental-Vos COm as ESCravas ὃ pt τ ee 
que possuis®?. Isso é mais adequado, o ΕΝ 

para que nâo cometais injustiça. 
" x ᾿ 5 Re ΤΊ 4 

4. E concedei às mulberes, no JS ἜΣ: " Ὁ οι 
casamento, 5115 saduqät!” , COMO Fate in 
dâdiva. E, se elas vos cedem, LPS 

(1) Tanto este versiculo quanto o 127, desta mesma sura, se referem ao receio de os 
tutores se casarem com meninas Ôrfäs, e a recomendaçäo contida aqui é feita para 

sanar um mal, bastante disseminado na Peninsula Aräbica, em épocas pré- islâmicas, 

e que consistia no häbito de eles se casarem com 6rfäs, ou faziam-nas casar com seus 
filhos, a πὶ de assumirem seus dotes materiais e gozarem de seus dotes fisicos. Ε, 
por näo haver ninguém que intercedesse por elas, a injustiça perpetrada por eles 
continuou impune, até o advento do Isläo. Outra interpretaçäo, ligada ἃ este 
versiculo, é de que haja sido dirigido àqueles homens que, receando cometer 
injustiça com os Ôrfäos, preferiram evitar a tutoria, mas se esquecendo de outra 

injustiça cometida: aquela contra suas prôprias mulheres que, até o Isläo, 
chegavam ἃ um nûmero incontävel, e eram tratadas com severidade e desigualdade. 
O Isläo nâo apenas lhes lembra isso, mas os aconselha a reduzir o nümero de 
mulheres no matrimônio, para que elas possam ter garantidos todos seus direitos. 

(2) Sabe-se que o povo ârabe adotou, durante vérios séculos, a poligamia. No passado, 
foram inümeros os povos que ἃ adotaram. Desde o Patriarca Abraäo até a vinda de 
Cristo, o Velho Testamento, por exemplo, apresenta inümeras passagens da 
existência de vida conjugal poligâmica. Fundamentalmente, a poligamia resultou 
de dois fatores inexoräâveis e incontornäveis do passado: [.5) ἃ mortalidade maior 
do sexo masculino, pelas guerras; 2.5) o repüdio dos orientais à instituiçäo 
chamada prostituiçäo. O Isläo foi a primeira religiäo que limitou o nümero de 

esposas, no contexto poligâmico, impondo três condiçües ao homem: [.) πᾶο 
ultrapassar o nümero de quatro esposas; 2.°) näo ser injusto com nenhuma delas ; e 
3°) ser apto a sustentä-las eqüitativamente. Ao admitir esta modalidade 
poligâmica, o Isläo apenas corrigiu uma situaçäo anärquica, que reinava no mundo 
todo. Impôs a justiça no matrimônio, a fim de garantir os direitos da mulher, algo 
absolutamente desconhecido na antiga prâtica de contrair casamento até com mais 
de vinte mulheres, ao mesmo tempo. 

(3) Se o homem näo se encontrar em condiçôes de sustentar ἃ mulher livre, pode 

casar-se COM Uma escrava, Jà que esta exige menos despesas. 
(4) Saduqgät, plural de saduqäh, que equivale ao mahr ou al faridah: ou seja, ἃ 

quantia que o homem deve pagar à mulher, no ato do contrato matrimonial, como 

dädiva. Cf. II 236 n2. 
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voluntariamente, algo  destas, eo GES 
desfrutai-o, com deleite e proveito. ᾿ 

Sp If 
5. Ε nâo concedais aos ineptos À ques AS γ΄ 

(1) = vossas riquezas ΄, que Allah vos AT er HA re De ᾿ ᾿ ἜΝ DAS GRAS ST 
ez por arrimo, e dai-lhes sustento ΜΡ 

2 . , . PES À" 35. “Ὁ5 

delas® e vesti-os, e dizei-lhes > 259 

palavras bondosas. 

“ 409. 
Cd 6. E ponde à prova os 6rfäos, até δύ NE LES 

que atinjam o matrimônio; entäo, se ΄ Ἵ 
percebeis  neles  maturidade, τ’, 
entregai-lhes suas riquezas e näo SET MS xs 
as devoreis, Πὰν | mu e | HE 2 ne ὃ ET LE a 
resteza, antes de eles alcançarem ΤΩΣ se 
: maioridade. Ε quem έ és que HE Jedi SAS 
se abstenha dessas riquezas. E Le Li 255 155 
quem é pobre, que delas desfrute ἐν ζω. ASS τοῖς 
algo convenientemente. E, quando 
lhes entregardes as riquezas, fazei- 
Oo perante testemunhas. E basta 

Allah por Ajustador de contas. 

7. Ηά para os homens porçäo do AS ie se À 
que deixam os pais e os parentes. E : 

΄ 
δ AS 2. # ᾿ ER re por 

μά para as mulheres porçäo®” do US dus LA SN 

(1) Apesar de o Isläo garantir a liberdade individual da gerência dos préprios bens, 

restringe-a, em determinados casos, quando possa haver perigo de corrupçäo 
social, como é o caso dos ineptos, que ἃ promovem, quando esbanjam os préprios 
bens, e dos deficientes mentais, e, por isto, incapacitados de participar, em termos 
de igualdade, do exercicio de atividades normais. 

2) Sustentar e vestir os ineptos com o fruto da manipulaçäo inteligente de suas riquezas 
e näo com os prôprios bens, que devem mostrar-se intatos, enquanto aplicados. 

(3) Antes do Isläo, tanto a mulher quanto a criança näo podiam herdar, e este 
versiculo veio, para garantir-lhes o seguinte: a) a mulher, como o homem, tem 

direito à parte da herança; Ὁ) a distribuiçäo dos bens deve ser realizada sempre, 
näo importa o montante (antes do Isläo, se se tratasse de pequena monta, era 
concedida, apenas, ao filho}; c) ἃ herança é um dever desde que o morto deixe 
bens,; 4) o parente prôximo impede o acesso à herança ao parente mais afastado: 6) 
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que deixam os pais e os parentes, La PEN Go A 
seja pouco ou muito. E porçäo OL LE, 2 

29 88 Las he | 
preceituada. ds 

ἊΨ Φ -» »,»ὺ 3 Lu τ,.“σ A 8. E, se os parentes näo herdei- ὅ: llprer peur 
ros, 6 os Orfäos e os necessitados A 

presenciam a divisäo da herança, 2a$ tenir RES 

dai-lhes algo dela, e dizei-lhes ὦ És/ ASE RARES 
palavras bondosas. 

9. Ε, que receiem pelos érfäos 
os que, se deixarem, αἰγάβ de si, 

descendência indefesa, com ela se 

preocupam. Entäo, que temam a 
Allah ὁ que digam  dito 
apropriado(") 

10. Por certo, os que devoram as 
riquezas dos 6rfäos, injustamente, 
apenas devoram fogo, para dentro 
de seus ventres. E queimar-se-äo 
em Fogo ardente. 

11. Allah recomenda-vos, acerca Æ A ἘΠῚ is gen 3 
da herança de vossos filhos: ao 

homer. cota igual à de duas mul- _ dé ἐφ} AGEN Er 
heres ©. Entäo, se forem mulheres. 2 ACIER EC TES 
duas ou acima de duas, teräo dois LIN έτος pri Ν 
terços do que deixar ο falecido. Ε, Re ce 5 
se for uma, terâ ἃ metade. E aos HAN Es Je ISA 

a partilha da herança deve abranger toda ἃ espécie de bens, seja de dinheiro ou nâo 
(antes do Isläo, s6 o filho herdava os outros bens, além do dinheiro). 

(1) É advertência aos tutores que, da mesma forma que receariam por seus prôprios 
filhos, se os deixassem indefesos, devem recear pelos tutelados. E, ao pai 

agonizante, devemos aconselhä-lo e sugerir-lhe o melhor Para os filhos, que deixa, 

nâäo se prevalecendo jamais da situaçäo para insuflar-lhe idéias que os 

prejudicassem. 

(2) O Isläo concede ao homem, na herança, o dobro que à mulher, assentado no 

pressuposto de que àquele cabem responsabilidades maiores: as despesas com ἃ 

casa, ἃ familia, os filhos, além do mahr que concede às mulheres, ao casar-se. 
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pais, ἃ cada um deles, o sexto do 
que deixar o falecido, se este tiver 
filho. E, se nâo tiver filho, e seus 

pais o herdarem, à mäe, o terço. E, 

se tiver irmäos, à mâe, o sexto. [550. 

depois de executado o testamento(") 
que houver feito, ou de pagas as 
dividas. Entre vossos pais e vossos 
filhos, nâo vos inteirais de quais 
deles vos säo mais proximos em 
beneficio. É preceito de Allah. Por 

certo, Allah é Onisciente, Säbio. 

12.E tereis a metade do que 
vossas mulheres deixarem, se estas 

nâo tiverem filho. E, se tiverem 

filho, ἃ vés, o quarto do que deixa- 
rem. 1550, depois de executado o 
testamento que houverem feito, ou 
de pagas as dividas. E teräo elas o 
quarto do que deixardes, se näo 
tiverdes filho. E, se tiverdes filho, 

a elas, o oitavo do que deixardes. 
Isso, depois de executado o testa- 
mento que houverdes feito, ou de 
pagas as dividas. E, se houver 
homem ou mulher com herança e 
em estado de kalälah®, e tiver um 

irmäo ou uma irmä”, a cada um 

deles o sexto. E, se forem mais que 
iSSO, seräo soôcios no terço, depois 
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(1) Ou seja, apés feitas as doaçôes e pagas as dividas, haverä, af, a partilha do restante. 

(2) Estado de kalälah: estado em que alguém, falecendo, näo deixa ascendentes nem 
descendentes. 

(3) Trata-se dos irmäos por parte de mâe. Quanto aos outros, seu caso ὁ estudado no 

final desta sura. 
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de executado o testamento que 
houver sido feito, ou de pagas as 
dividas, sem prejuizo de ninguém. 
É recomendaçäo de Allah. E Allah 
é Onisciente, Clemente. 

13. Esses sûo os limites de Allah. 
E ἃ quem obedece ἃ Allah e a Seu 
Mensageiro, Ele os farä entrar em 
Jardins, abaixo dos quais correm 
os rios; nesses, seräo eternos. E 
esse é o magnifico triunfo. 

14. E ἃ quem desobedece a Allah 
e a Seu Mensageiro e transgride 
Seus limites, Ele o farä entrar em 
Fogo; nele, serâ eterno. E terä 
aviltante castigo. 

15. E aquelas de vossas mulheres 
que  cometerem obscenidade!”?, 
entäo, fazei testemunhar contra elas 

quatro de vôs. E, se o testemun- 
harem, retende-as nas casas, até 
que ἃ morte Îhes leve ἃ alma, ou 
que Allah lhes trace um caminho®). 

16.E àqueles dois, dentre vos, 
que a®) cometerem, entäo, molestai- 

os. E, se ambos se voltarem 

arrependidos e se emendarem, dai- 

lhes de ombros. Por certo, Allah € 

Remissorio, Misericordiador. 

(1) Ou seja, cometer adultério. 
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(2) A puniçäo, expressa neste versiculo, refere-se à prescrita, somente, na primeira 
fase do Isläo, j4 que foi ab-rogada, como se verä no inicio da sura XXTV. 

(3) Trata-se, ao que parece, do adultério cometido pelo homem e mulher solteiros, 

cuja puniçäo foi, igualmente, ab-rogada, como a do versiculo anterior. 
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17. Impende a Allah ἃ remissäo, 

apenas, para os que fazem o mal 
por ignorância, em seguida, logo 
se voltam arrependidos; entäo, a 

esses Allah remitirä E Allah é 

Onisciente, Säbio. 

18.E ἃ remissäo nâo é para os 

que fazem mäs obras até que, no 

momento em que ἃ morte se 

apresenta ἃ um deles, diz: “Volto- 

me arrependido, agora”; nem para 

Ο5 que morrem, enquanto renega- 

dores da Fé. Para esses, preparamos 

doloroso castigo. 

19. ὁ vos que credes! Näo vos é 
licito herdar ἂς mulheres, contra a 

vontade(! delas. E nâo as impeçais 

de se casarem de novo, a fim de 

que vos vades com algo que j4 
Ihes havieis concedido, exceto se 

elas cometem evidente obscenidade. 

E convivei com elas, convenientem- 

ente. E, se as odiais, pacientai: 

quiçä, odieis algo, em que Allah 
faz existir um bem abundante. 

20. E, se desejais substituir uma 

esposa em lugar de outra, e haveis 

concedido a uma delas um quintal 
de ouro, nada tomeis deste. Tomä- 
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(1) Antes do Isläo, ἃ viüva podia ser herdada por parentes, de maneira que o herdeiro 
podia casar-se com ela, sem precisar pagar-lhe al mahr. Podia, ainda, fazé-la 
casar-se com outrem, recebendo, deste modo, a quantia exigida. Ou podia impedi- 
la de casar-se com quem οἷα desejasse, até que ela he pagasse o resgate de sua 
herança. 
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lo-jeis, em sendo infâmia 6 evidente 

pecado”? 

21. E como o tomarieis, enquanto, 

com efeito, vos unistes um com o 

outro, intimamente, e elas firmaram 

convosco sélida aliançat'?? 

22.E nâo esposeis as mulheres 

que vossos pais esposaram, exceto 

se 1580 ]ά se consumou. Por certo, 

isso é obscenidade e abominaçäo. 

E que vil caminho! 

23.É-vos proibido esposardes 
vossas mäes, e vossas filhas, e 

vossas 1rmäâs, e VOssas tias paternas 

e vossas tias maternas, e as filhas 

do irmäo e as filhas da irmä, e 

vossas amas-de-leite, e vossas 

irmâs-de-leite, e as mâes de vossas 

mulheres, e vossas enteadas, que 

estäo em vossa proteçäo, filhas de 
vossas mulheres, com as quais 
consumais Ο casamento — e, se näo 

haveis consumado com elas, näo 

ἢά culpa sobre v6s — e as mulheres 

de vossos filhos, procriados por vés; 
e vos é proibido vos juntardes, em 

matrimônio, a duas irmäs, exceto 

se 1550 Jà se consumou. Por certo, 

Allah é Perdoador, Misericordiador. 
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(1) Ao cognominar o casamento de sélida aliança, o Isläo elevou a uniäo ἃ um grau 

de dignidade, jamais atingido anteriormente, afastando-o da idéia de contrato de 

venda, aluguel ou escravidäo, täo comum nos tempos pré - islämicos. Note-se que 

a expressäo sélida aliança sugere que o casamento exige de ambos os cônjuges 
amor, dedicaçäo, carinho, que os uniräo solidamente. 
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24. E vos é proibido esposardes 
as mulheres casadas, exceto as 

escravas que possuis!}). É prescriçäo 
de Allah para vôs. E vos é licito, 
além disso, buscardes mulheres 

com Vossas riquezas, para as 
esposardes, 6 näo para cometerdes 
adultério. E, àquelas, com as quais 
vos deleitardes, concedei-lhes seu 

mahr® como direito preceituado. 
E nâo hé culpa sobre vés, pelo que 
acordais, mutuamente, depois do 
preceituado. Por certo, Allah é 
Onisciente, Säbio. 

25.Ε quem de vos näo pode, 
pelas posses, esposar as crentes 
livres, que ele tome mulher dentre 
as Jovens crentes que possuis. E 
Allah é bem Sabedor de vossa fé. 
Procedeis uns dos outros!”. Entäo, 

esposai-as com a permissäo de 
seus amos, e concedei-lhes seu 

mahr*, convenientemente, sendo 

elas castas, näo aduülteras e näo 

tendo amantes. E, quando casadas, 
se, entäo, cometem obscenidade, 

caber-lhes-4 ἃ metade do castigo das 
mulheres livres. Isso, para quem de 
vés recear o embaraço do adultério. 
E pacientardes vos é melhor. E 
Allah ὁ Perdoador, Misericordiador. 

(1) Cf. IV 3 n3. 

(2) Cf. IV 4 nd. 
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(3) Ou seja, todos sûo iguais, na sociedade istâmica, sejam escravos ou senhores. 

(4) Cf. IV 4 nd. 
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26. Allah deseja tornar evidente, 
para vôs, o que πᾶο sabeis, e guiar- 
vos aos procedimentos dos que 

foram antes de vés, e voltar-se para 

vs. E Allah é Onisciente, Säbio. 

27. E Allah deseja voltar-se para 
vôs; e os!'” que seguem a lascivia 
desejam que vos desvieis, com 
formidavel desviar. 

28. Allah deseja aliviar-vos as 
dificuldades. E foi criado frâgil o 
ser humano. 

29.0 vos que credes! Näo 

devoreis, 1licitamente,  vossas 

riquezas, entre vos, mas é licito 

existir comércio de comum acordo 

entre vôs. E näo vos mateis\”. Por 
certo, Allah, para convosco, ό 

Misericordiador. 

30. E ἃ quem o faz, com agressäo 
e injustiça, fà-lo-emos entrar no 
Fogo. ΕἼ 1550, para Allah é fâcil. 

31. Se evitais os grandes pecados, 
de que sois coibidos, remir-vos- 
emos as mâs obras e far-vos-emos 
entrar em entrada nobre. 

32. E πᾶο aneleis aquilo por que 
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(1) Os: idélatras, hipécritas e judeus de Al Madïnah, que näo se agradaram de algumas 

proibiçôes relativas ao casamento nem dos preceitos alcorânicos atinentes à 

herança das mulheres, das viüvas, etc. 

(2) E näo vos mateis: os que devoram os bens alheios, ilicitamente, nâo 56 causam ἃ 

ruina social, mas sua prôpria ruina. Hä os que interpretam como ordem contra o 
homicidio δ o suicidio. 
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(1) Este versiculo atenta para a equidade social, pois convida os moslimes a näo terem 
inveja uns dos outros, porque Deus é Quem distribui o sustento, de acordo com 
Sua sabedoria, que é onisciente. Sé Deus sabe ὁ que beneficia o homem 6 o que ὁ 
prejudica. Este versiculo relembra, também, que as mulheres näo devem ter inve]ja 
dos homens nem estes, destas e salienta que homens e mulheres säo Iguais COMO 
scres humanos e que as mulheres podem trabalhar para disso auferir ganho. 

(2) Este versiculo vem para anular um costume, muito comum entre os érabes pré- 
islâmicos, que consistia em constituir qualquer pessoa, fora da familia, herdeira dos 
bens de alguém, apés sua morte, seja pela amizade ou pelo companheirismo que os 
unis. Com este versiculo, o Alcoräo fez preservar os direitos dos herdeiros legitimos. 

(3) Entenda-se a primazia do homem, na sociedade mais propiciada pela força fisica e 
pelos encargos de que é investido, do que pelo grau de honra. 

(4) Bater suavemente, cuidando de näo atingir-lhes a face nem as partes sensiveis. 
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obedecem, näo busqueis meio de 

importunä-las. Por certo, Allah ὁ 

Altissimo, Grande. 

35.E, se temeis discordia entre 

ambos, enviai-lhes um ärbitro da 

familia dele e um ärbitro da familia 

dela: se ambos desejam reconcilia- 

Ççäo, Allah estabelecerä a concérdia 

entre eles. Por certo, Allah é 

Onisciente, Conhecedor. 

36. E adorai a Allah e nada Lhe 
associeis. E tende benevolência 
para com OS pais € os parentes € os 
orfäos e os necessitados e o vizinho 
aparentado e o vizinho estranho 6 o 
companheiro achegado e o filho do 
caminho(”, e os escravos que 

possuis. Por certo, Allah näo ama 
quem é presunçoso, arrogante, 

37. Os que säo avaros e ordenam 

a avareza δος outros, e ocultam o 

que Allah Ihes concedeu de Seu 

favor. E preparamos, para os 

renegadores da Fé, aviltante castigo. 

38.E Allah näo ama os que 

despendem 8085 riquezas, por 

ostentaçäo, para serem vistos 

pelos outros, e näo crêem em Allah 

nem no Derradeiro Dia. E quem 

tem Satä por acompanhante, que 

vil acompanhante tem! 

(1) Cf. I 177 πὶ. 

τς ἩΡΎ 2 és, 

as A6 à AGE τῆ 
Alf mire ire 
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39.E que Ihes impenderia, se 
cressem em Allah e no Derradeiro 
Dia e despendessem do que Allah 
Ihes deu por sustento? E Allah 
deles é Onisciente. 

δὶ δ ᾿Ξ ee τς Τα 40.Por certo, Allah näo faz ob 550 ADN A6) 
injustiça nem mesmo do peso de πῆ. 
um âtomo. Ε se este é uma boa 

açäo, multiplicä-la-4, e concederä, 

de Sua parte, magnifico prêmio. 

41. Entäo, como estaräo, quando ITA EEE 
trouxermos de cada comunidade 
uma testemunha, e te trouxermos, 

Muhammad, por testemunha contra 
esses ? 

42. Nesse dia, os que renegam a 
Fé e desobedecem ao Mensageiro 

almejaräo ser tragados pela terra. E 
näo poderäo ocultar de Allah 

conversaçäo alguma. 

43.0 vés que credes! Näo vos ΠΆΙΣ ΡΣ (ra 
aproximeis da oraçäo, enquanto Fes € 
ébrios, até que saibais o que dizeis, | <= AU Er DE a 
nem mesmo enquanto junub” -| (LISE LS GE 25: 
exceto quando em viagem — até are ἡ LE τῷ rer εἰ 
que vos banheis completamente. E, à 
se estais enfermos ou em viagem,| sas LUS: $C 
ou se um de vôs chega de onde se ἔς 2 AT ΣΤ Σ 
fazem as necessidades, ou se haveis CU ᾿ ἥ 

(1) A palavra junub ἐ derivada de janäbah, e quer dizer distância. É empregada no 
texto para designar o homem que, πᾶο se havendo banhado logo apés emissäo 
seminal voluntäria ou involuntäria, deve permanecer distante dos lugares de 
oraçâo. Νᾶο pode rezar nem ler o Alcoräo antes de se banhar. 
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tocado as  mulheres!” 
encontrais âgua, dirigi-vos ἃ uma 

superficie pura, tocai-a com as 
mäâos € τος 1) as faces e os braços, 

à guisa de abluçäo. Por certo, 

Allah é Indulgente, Perdoador. 

44.Näo viste, Muhammad, 
aqueles aos quais fora concedida 
porçäo do Livro®”? Eles compram 
o descaminho e desejam que vos 
descaminheis do caminho reto. 

45.E Allah é bem Sabedor de 
vossos inimigos. E basta Allah por 
Protetor, e basta Allah por Socor- 

redor. 

1 AR + 2,51 ee Fes | 46. Dentre OS que praticam oO EAN SL ENS 

judaismo, μά os que alteram o Le re 

sentido das palavras dO Livro e ΞΕ donne Le 4 
°< 

dizem: “Ouvimos e desobedecemos” | AIT OS ἔξ" 

e “Ouve, οχαϊά πᾶο ouças.” Εὶ ἧ κῶν to ΩΣ 
. ce -((4 

τυ γτ᾽ = \ SE : | 12 

dizem: “Räïinaät”, deturpando ἃ ES Expo gta 
> PP ANR Cr ANT VPN le ss ,ζ5 

verdade, com suas linguas, 6 DE SEE = 

difamando a religiäo. E, se eles ph LT TE Ce 
He Re ESS 

e näol 4 Korean Ac AO : 2219 ERR 9779) loue 

dissessem: “Ouvimos 6 obedece- 

(1) Tocar as mulheres: copular. O Alcoräo tem, por häbito, referir-se a questôes 

sexuais de maneira bem discreta e quase metaforizada. 

(2) Roçai… à guisa de abluçäo: é traduçäo de tayammum, que significa "tocar com 

as duas mäos qualquer superficie limpa, com apenas alguns residuos de p6, para, 

em seguida, com elas, roçar as faces e os braços, simulando o movimento de 

abluçäo com âgua". Este versiculo encerra um lembrete a todos os moslimes para 

que nâo sejam nunca desatentos à ποςᾶο de asseio, antes de fazer suas oraçôes, 

tanto que, näo encontrando äâgua para se lavarem, pelo menos, devem lembrar-se 

da lavagem por meio de gestos simbélicos. 

(3) Do livro: da Tora. 

(4) Cf. II 104 n1. 
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mos” e “Ouve” e “Olha-nos”, ser- 

lhes-ia melhor e mais reto. Mas 

Allah os amaldiçoou por sua 
renegaçäo da Fé. E πᾶο creräo, 
exceto poucos. 

» 

47.0 vés ἃ quem foi concedido PP rh ce | LT ee 
(1) | o Livro ! Crede no que fizemos Tori D tree 

| Sani UT 
descer, confirmando ὁ que estä| © τὰς FT 
convosco, antes que apaguemos Ὁ 95.) y 

faces e as reduzamos ἃ nucas ΄. ou É LS feet 
os°) amaldiçoemos como PER 

amaldiçoa-mos as pessoas sacs sh 
transgressoras(”? do sâäbado. E ἃ 
ordem de Allah deve ser cumprida. 

0 7-79 € Lot 1,212 

λϑε., 9 ΔΘΑ 2ΝΟὶ 
σύ ο 3 5 Dee Le ee -" 

A3, Sos EN 50 
ep 0 

ES > > .κ.- A Le LATE 

48. Por certo, Allah näo perdoa 
que Lhe associem outra divindade, 
e perdoa tudo o que for, afora 1550. 

a quem quer. E quem a associa ἃ 
Allah, com efeito, forjarä formidävel 

pecado. 

49. Νᾶο viste, Muhammad, os οἰ λδοδ οὗ 123: 
que se pretendem dignos? Mas ᾿ 
Allah é Quem dignifica a quem 
quer; e eles näo sofreräo injustiça, 
nem ἃ minima que seja®. 

ΞΖ PEN Ka “1 AE 57 ee" » “ 

ES λό TE SO C3 > 
- _ 

50. Olha como forjam mentiras 
acerca de Allah. E basta isso por 
evidente pecado! 

(D) Ο Livro: a Tora. 

(2) Ou seja, apagar as feiçôes, tornando-as planas como nunca. 

(3) Os: os donos das faces tornadas nucas. 

(4) (ΕΠ 65. 

(5) Nem ἃ minima que seja: traduz a palavra ârabe fatl, que significa ἃ infima 

pelicula que recobre o caroço da tâmara. 
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51. Νᾶο viste aqueles a quem 
fora concedida porçäo do Livro!'”. 

 Crêem em ΑἹ Jibt e At- -Täghüt”, e 
dizem dos que renegam a Fé: 
“Esses 880 os mais bem guiados, 
no caminho, que os que crêem?” 

52.Esses säo os que Allah 
amaldiçoou. E para quem Allah 
amaldiçoa, näo ἰδ encontraräs 

socorredor algum. 

53. Têm eles porçäo de sobera- 
nia? Entäo, nesse caso, dela näo 

concederiam aos outros homens 

um minimo que fosse” 

54. Ou invejam eles os homens 
pelo que Allah lhes concedeu de 
Seu favor? E, com efeito, concedèêra- 

mos o Livro e a Sabedoria à 

familia de Abraäo; 6 concedêramo- 
lhes magnifica soberan1a. 

> Entäo, dentre eles, ἢά quem 
nele‘* creia e, dentre eles, μά que 
dele se afaste. E basta ἃ Geena por 
fogo ardente. 

56. Por certo, aos que renegam 
Nossos sinais, fà-los-emos entrar 

(1) Do Livro: da Tora. 

Apsbe λό δῷ ἃ 
CA WTA ΣΣ Fi ee 

PARA 6 be al 2e 

RÉ ASSIS Su ST 

A 

BEA hs EE 

Se. 9 9 no OA oO} 

(2) ΑἹ jibt: tudo o que foi adorado, em lugar de Deus: idolos, videntes ou feiticeiros; 

quanto ἃ Al-Täghüt. (cf. II 256 n2) 

(3) Nem um minimo que fosse: traduz ἃ palavra ârabe πϑαῖγ, que € um minüsculo 

_sinal na superficie do caroço da tâmara. 

(4) Nele: o pronome pode referir-se s6 ao Livro, citado no versiculo anterior, ou ao 

Profeta Muhammad. Neste caso, o versiculo faz alusäo aos judeus, entre os quais 

uns crêem no Profeta e outros o renegam. 
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em Fogo. Cada vez que suas peles 
se consumirem, trocä-las-emos por 
outras peles, para que experi- 
mentem o castigo. Por certo, Allah 
é Todo-Poderoso, Säbio. 

57. Ε aos que crêem 6 fazem as 
boas obras, fä-los-emos entrar em 

Jardins, abaixo dos quais correm 

os rios; nesses, seräo eternos, para 
todo o sempre. Nesses, teräo 
mulheres puras. E  f4-los-emos 

entrar em sombra sombrosa. 

58. Por certo, Allah vos ordena 

que restituais os depôsitos a seus 
donos. E, quando julgardes entre os 
homens, que julgueis com justiça. 
Por certo, quäo excelente é 1550, a 
que Allah vos exorta! Por certo, 
Allah é Oniouvinte, Onividente. 

59, Ὁ vés que credes! Obedecei 
a Allah e obedecei ao Mensageiro 
e às autoridades('), dentre νόβ. E, 

se disputais por do levai-o ἃ 

Allah e ao Mensageiro, se sois 
crentes em Allah e no Derradeiro 

Dia. Isso é melhor e mais belo, em 

interpretaçäo. 

60.Näo  viste, Muhammad, 

aqueles® que pretendem crer no 
que foi descido para ti, e no que 

oO sx sut 8). 

Hs ἐξ STE 
A si ξ Tr) 4 

ab Si) Be\sde 

PRES GS 

Οὐ ΜΙ SE HUE é ἘΜ ἣν 

LU aie ei KE 
A 

Ge 

LÉ ὦ ἐς ΧΑ Ξε 
Per 

(1) Este versiculo ὁ fundamento primeiro da constituiçäo do estado islâmico e 
determina ἃ base da religiäo e da disciplina politica. 

(2) Aqueles: referência 805 hipôcritas, mas de modo aparente e näo efetivo. 
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fora descido antes de ti? Desejam 

recorrer ao julgamento de At- 
Täghüt!”, enquanto, com efeito, 

foram ordenados a renegä-lo. E Satà 

deseja descaminhä-los, com 

profundo descaminho. 

61.E, quando se lhes diz: “Vinde 

ao que Allah fez descer, e ao 
Mensageiro”, tu vês os hipocritas 

se afastarem de ti, decididamente. 

62. Entäo, como estaräo, quando 

uma desgraça os alcançar, pelo que 

suas mäâos anteciparam? Em 

seguida, chegaräo a ti, jurando por 
Allah: “Νᾶο desejamos senäo 

benevoléncia 6 concordia.” 

63. Esses, Allah sabe o que Πά 

em seus coraçôes; entäo, da-lhes 

de ombros, mas exorta-os e dize- 

Ihes ἂς almas dito convencente. 

64. Ε näo enviamos Mensageiro 
algum senäo para ser obedecido, 
com a permissäo de Allah. E, se 

eles, quando foram injustos com si 
mesmos, chegassem ἃ ti e 

implorassem perdäo a Allah, e se o 
Mensageiro implorasse perdäo para 
eles, haveriam encontrado a Allah 

Remissôrio, Misericordiador. 

65. Entäo, por teu Senhor! Näo 

creräo; até que te tomem por 

(1) Cf. II 256 n2. 

> > Ee > À À T > 35 2 PAT > 

“5; 
ee 

PACS 

Ÿ 4] 

ét à €. fs 

“ 5 22 £ 2 “72 ΄ 

θὲς NAS 9 
“ι ὅΥ IAE 
ba Das 
5 ᾿ξ 

A fi 5 BALE CANIIS 
Ὁ 

΄ 
Ὁ \o | Ἢ 3 

€ © mn AL com ΩΓ Az CC --- 
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ärbitro das dissensôes entre eles, 

em seguida, näo encontrem, em si 
mesmos, Constrangimento no que 

julgaste, e até que se submetam, 
completamente. 

66.E, se Nés lhes houvéssemos 

prescrito: “Matai-vos” ou “δαί de 
vossos lares”, näo o haveriam 

feito, exceto poucos deles!'. E, se 
houvessem feito aquilo a que 
foram exortados, haver-lhes-ia sido 

melhor e tornar-se-lhes-ia mais 

firme a crença. 

67.F, nesse caso, haver-lhes- 

jamos concedido, de Nossa parte, 
magnifico prêmio 

68. Ε havé-los-iamos guiado ἃ 
uma senda reta. 

69.E quem obedece a Allah e 
ao Mensageiro, esses estaräo com 
os que Allah agracia: os Profetas e 
OS VeracissimoOs 6. Os mârtires € os 
integros. E que belos companheiros 
esses! 

70. Esse é o favor de Allah, e 

basta Allah por Onisciente. 

71.0 νός que credes! Tomai 
vossas precauçôes € sai ἃ campo, 
em pequenos grupos ou sai todos 
juntos. 

(a 

Hé 

CR A 5 
QU GA ne RE ΨΥ 

(1) Se os hipôcritas nâo aceitarem o sacrificio de seus pequenos interesses, seguindo o 

que Deus revelou, näo haverä esperança de que aceitem sacrificio maior. E apenas 
poucos deles creräo em Deus. 
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72.E, por certo, hâ, dentre vés, 

quem procrastine o combate. Entäo, 

se uma desgraça vos alcança, diz: 
“Com efeito, Allah agraciou-me por 
näo haver estado com eles presente.” 

73.E, se um favor de Allah vos 

alcança, diz, como se näo houvesse 

afeiçäo entre vos e ele: “Quem 

dera houvesse estado com eles, 

entäo, haveria eu triunfado, com 

magnifico triunfo!” 

74. Entäo, que combatam no 

caminho de Allah os que vendem a 

vida terrena pela Derradeira Vida. 

E a quem combate no caminho de 

Allah, e é morto ou vence, conceder- 

lhe-emos magnifico prêmio. 

75.E por que razäo nâo 

combateis no caminho de Allah e 

pela salvaçäo dos indefesos, 
dentre os homens e as mulheres e 
as crianças, os quais dizem: 
“Senhor nosso! Faze-nos sair desta 

cidade, cujos habitantes 580 
injustos(V”; e faze-nos, de Tua 
parte, um protetor e faze-nos, de 
Tua parte, um socorredor”? 

76.Os que crêem combatem no 

caminho de Allah, e os que renegam 

a Fé combatem no caminho de 

TANIA UM ef 7: Te {> AIMANT CARNET 
- 

: σ᾽ Cat “κυ. ζ Cort x 

GAS 5392 5420 91 w > : 

- 
2 “ se 

le" oÙ5 Lo dat 
» 9 

BSETE CE 

ἘΣ Ep re | - 

SÈ EN | 36 î ES 

(1) Trata-se da süplica dos indefesos, que abraçaram o Isläo e ficaram em Makkah pois 

πᾶο tinham possibilidade alguma de defender-se, menos ainda de emigrar para ΑἹ 

Madïnah, com o Profeta e seus seguidores. 
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At-Täghüt”. Entäo, combatei os 
aliados de Satä. Por certo, ἃ insidia 

de Satà é frâgil. 

77. Νᾶο viste, Muhammad, 
aqueles aos quais foi dito: “Detende 
vossas mäos"” e cumpri a oraçäo 
concedei az-zakäh(°)?” Entäo, 

quando JÎhes foi prescrito ὁ 
combate, eis um grupo deles que 
receou os homens com o mesmo 
recelo que de Allah, ou com mais 
veemente recelo, e  disseram: 

“Senhor nosso! Por que nos 
prescreveste ὁ combate? Que, 
antes, nos houvesses concedido 

prazo, até um termo proximo.” 
Dize: “O gozo da vida terrena 
infimo. E a Derradeira Vida 
melhor, para quem é piedoso, 
näo sofrereis His nem 
minima que 5645) 

D © ©: ©: 

78. Onde quer que estejais, ἃ 
morte atingir-vos-4, ainda que 
estejais em elevadas torres. E, se 
algo de bom os alcança, dizem: 
“Isso é da parte de Allah”; e, se 
algo de mau os alcança, dizem: 
“Isso é de ti.” Dize: “Tudo é de 

(1) Cf II 256 n2. 

Ras SENTE σῇ 
HALL ἂν 

(2) Detende vossas πιᾷο5: näo combatais. Antes da Hégira, os moslimes empenharam- 
se em combate contra os idélatras, mas foram impedidos de fazé-lo, pelo Profeta. 

S6 depois de emigrarem para Al Madïnah, apés a Hégira, ὁ que receberam 
permissäo de combate. 

(5) Cf. II 43 nd. 

(4) CF. IV 49 η5. 
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Allah.” Mas por que razäo este 
povo quase πᾶο entende conver- 
saçäo alguma? 

79.0 que quer de bom que te 
alcance é de Allah, e o que quer de 
mau que te alcance é de ti mesmo. 
E te enviamos, Muhammad, como 
Mensageiro para a humanidade. E 
basta Allah por Testemunha. 

80. Quem obedece ao Mensa- 

geiro, com efeito, obedece a Allah. 
E quem volta as costas, nâo te 
enviamos, sobre eles, por custôdio. 

81.E dizem: “Obediéncia!”, e, 

quando se retiram de tua presença, 

uma facçäo deles maquina, à noite, 
outra cousa que o que disseste. Mas 
Allah escreve o que maquinam. 
Entäo, dä-lhes de ombros e confia 

em Allah. E basta Allah por Patrono. 

82.E näo ponderam eles ὁ 
Alcoräo? E, fosse vindo de outro 

que Allah, encontrariam nele muitas 

discrepâncias. 

83. Ε, quando algum assunto de 
segurança ou medo lhes chega, 
divulgam-no. E, se eles o levassem 
ao Mensageiro e às autoridades 
entre eles, os que o desvendam, por 

meio desses() sabé-lo-iam. E, näo 

΄ 72 

Ixeclis 
ἕξ, 3. Ke »: δ 

JS GNE rge Au 
-. << 300 - 356 ne 
EEE OU ἐς 2481 

Et 
cer αἴ 15 “τ ne RE 

A CRE 9 a Je Le D 9 

Le 

(1) É em época de combate que toda a espécie de boatos surge, suscitando ora ὁ 
ânimo ora o desânimo, entre os combatentes. Aproveitando-se disso, os hipécritas, 

sem medir conseqüéncias, divulgavam-nos, mesmo sabendo-os falsos. Este 
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fora o favor de Allah para convosco 
e Sua misericordia, haverieis, exceto 

poucos, seguido a Satä. 

84. Entäo, combate no camimho| 4:2 
de Allah; tu näo és responsävel 
senâo por ti mesmo. E incita os 
crentes ao combate. Quiçä, Allah Ab 
detenha a füria dos que renegam a 
Fé. E Allah é mais Veemente na 
füria e mais Veemente no tormento. 

| 85. Quem intercede, com boa ἢ ΓΕ cor FRE ΤῊ; ᾿ 
intercessäo, terä porçäo dela. Ε quem ἡ 
intercede, com mä intercessäo, terä Σ : sie 

partilha dela. E Allah, sobre todas ES LS À Le 
as cousas, é Preponderante. “ ΑΝ : 

86. Ε, se fordes saudados com 

uma saudaçäo, saudai com outra 
melhor, ou retribui-a(). Por certo, 

Allah, de todas as cousas, é 

Ajustador de contas. 

87. Allah, nâo existe deus senäo 

Ele! Em verdade, Ele vos juntarä no 
indubitâvel Dia da Ressurreiçäo. E 
quem mais veridico que Allah em 
dizé-lo? 

88. Ε por que razäo vos dividis 
em dois grupos, no tocante 805 

versiculo adverte aos propagadores de boatos que os submetam ao Profeta ὁ às 
autoridades, para que Îhes seja esclarecida a veracidade e, com isso, nâo sejam os 
combatentes importunados. 

(1) A saudaçäo usual entre os moslimes, ὁ "as-salämu ‘alaikum", "que ἃ paz seja 

sobre vs". O versiculo convida os moslimes a corresponderem à esta saudaçäo 

com outra mais afävel ainda: "‘alaikum as-salämu wa rahmatu allähi wa 

barakätuh", "que sobre vôs seja a paz, e a misericérdia de Deus ὁ Sua bênçäo”. 
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(1) hipécritas' ΄, enquanto Allah os fez 
decair pelo que cometeram”? Desejais 
guiar ἃ quem Allah descaminhou’”? 
E para quem Allah descaminha, 

jamais, encontrarâs caminho. 

89. Eles almejam que renegueis 
a Fé como eles ἃ renegam, 6, assim, 

sereis iguais. Entäo, näo tomeis, 
dentre eles, aliados, até que 

emigrem, no caminho de Allah. E, 
se voltarem as costas, apanhai-os 6 
matai-os, onde quer que os 
encontreis. Ε näo tomeis, dentre 

eles, aliado nem socorredor. 

90. Exceto os que se vincularem 
com um povo entre o qual e vos 
exista aliança, ou os que chegarem 
a vos com os peitos constritos por 
combater-vos ou por combater seu 

povo. E, se Allah quisesse, haver- 
lhes-ia dado poder sobre vés, 6 
eles vos haveriam combatido. 
Entäo, se se apartarem de vos 6 
näo mais vos combaterem e vos 
lançarem a paz, Allah nâo vos far 
caminho algum contra eles. 

91. Encontrareis  outros que 
desejam estar em segurança, em 
relaçäo a vôs, 6 em segurança, em 
relaçäo a seu Dovo(). Cada vez que 

se sf, “2 ΄ »»Κ 
nt 5) 

“2 > 2 ΡΣ τ - 2» 

HA λοι AMEN 
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“., “ὦ. 
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(1) Este versiculo se refere aos hipôcritas que, jâ havendo abraçado o Isläo, ainda 

apoiavam os inimigos dos moslimes, deixando confusos a estes ültimos, que nâo 

sabiam se deveriam ou näo combaté-los. 

(2) De um lado, ganhando a confiança dos moslimes, pela adesäo do Isläo, e de outro, 
a confiança de seu povo, pela permanência na descrença. 
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forem levados à sediçäo!” pela 
idolatria, ποῖα. fä-los-äo decair. 

Entäo, se nâo se apartam de vôs, 

nem vos lançam a paz, nem detêm 
as prôprias mäos, apanhai-os 6 
matai-os, onde quer que os acheis. 
Ε, contra esses, damo-vos evidente 

autoridade. 

92.E näo é admissivel que um 
crente mate a outro crente, exceto 
se por engano. E quem mata um 
crente por engano, entäo, que ele 
se alforrie um escravo crente 6 
entregue  indenizaçäo®) a sua 
familia a menos que esta ἃ 
dispense, por caridade. E, se a 
vitima é de um povo inimigo de 
vos, e é crente, que se alforrie um 

escravo crente. E, se é de um povo, 
entre o qual e vôs exista aliança, 
que se entregue à sua familia 
indenizaçäo e se alforrie um 
escravo crente. Εἴ quem näo 

encontra recursos, que jejue, por 
dois meses seguidos, como volta 
arrependida para Allah. E Allah é 
Onisciente, Säbio. 

93.F quem mata um crente, 
intencionalmente, sua recompensa 
serd a Geena; nela ser eterno, 6 

ERA 5 els 

_. ER || 

4 ot Ko LE 
à ̓ αἱ 2} À 92 Es 

3 Fer A 34532548 

οὐ 45 Ass 125 

(1) Ou seja, cada vez que forem levados ou à desordem da guerra contra os moslimes, 

ou à apostasia. 

(2) Essa indenizaçäo é välida, conforme a tradiçäo ärabe, em cem camelos, ou o preço 
correspondente a eles. Näo os havendo, valeräo outras espécies animais, em 
quantidades determinadas. 
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Allah :irar-Se-4 contra ele, 6 

amaldiçoä-lo-â e  preparar-lhe-4 

formidävel castigo. 

94.0 vés que credes! Quando 
percorrerdes o caminho de Allah°?, 
certificai-vos da situaçäo, e nào 
digais àquele que vos dirige ἃ 
saudaçäo do Isläo: “Näo é crente”, 
buscando com isso, os efêmeros 

bens da vida terrena!”, pois, junto 
de Allah, hâ muitos ganhos!”. 
Assim, érels, antes(””, e Allah fez- 

vos mercê do Isläo. Entäo, 

certificai-vos. Por certo, Allah, do 

que fazeis, é Conhecedor. 
Pt . : 3 “-“ο Σ »ρ ΄ 9 αν = - [1 

95, Näo se igualam os ausentes JE ser] ce S 

do combate, dentre os crentes näâo sé αν 
AT A La sk gas 2 invälidos. e os lutadores no caminho ΟΣ ἘΠ ἘΠ 

> - 7 TS tTG<E AE ST 

de Allah, com suas riquezas e com Gun Los seb 
si mesmos. All ὅν“ “ς etre 24, 1-4 esmos ah prefere os Eee, as sc ἜΣ ἧς 79 
lutadores, com suas riquezas e com + ee a ΣΖΣ 

: étonnante 
si mesmos, 805 ausentes, dando- Ogre) ἀν Less CAES 

(1) Ou seja, "se fordes combater pela causa de Deus”. 

(2) Nos primérdios do Isläo, o sinal de reconhecimento de um moslim para outro era o 

cumprimento "as-salämu ‘alaikum", "que a paz seja sobre vs". Houve ocasiôes, 

porém, em que alguns combatentes moslimes tiveram düvidas acerca de quem 

assim os saudava, e terminavam por matä-lo, para ficar-lhe com os espélios. Este 

versiculo foi revelado, entäo, para impedir ἃ matança indiscriminada, oriunda da 

falta de clareza desta identificaçäo moslim. 

(3) A palavra ganhos traduz maghänim, que significa espélios. O versiculo adverte ὁ 

crente de que jamais deve matar s6 para aproximar-se dos espôlios da vitima, os 

quais nada sâo diante das recompensas oferecidas por Deus. 

(4) Este versiculo lembra os moslimes de que, no inicio do Isläo, quando eram 

perseguidos pelos inimigos, o ünico sinal de reconhecimento entre eles, quando 

em combate na senda de Deus, era ἃ saudaçäo islâmica. Agora, agraciados com o 

Isläo, fortes e poderosos, devem acatar esta saudaçäo vinda de quem quer que seja, 

como sinal de sua crença. 



4. Süratu An-Nissä” Parte 5] 149 | os ἐφ δ) 

lhes um escaläo acima destes. Ε ἃ O Lisiaonitt 
ambos Allah promete ἃ mais bela 
recompensa. E Allah prefere os 
lutadores aos ausentes, dando-lhes 
magnifico prêmio: 

SE ds. 17" 96. Escalôes concedidos por Ele, | ae ὯΝ 
e perdäo e misericérdia. E Allah é 
Perdoador, Misericordiador. 

97. Por certo, àqueles que foram 
injustos com si mesmo, os anjos 
lhes levaräo as almas, dizendo: 

“Em que situaçäo estäveis?” diräo: 
“Estâvamos indefesos na terra.” 

Os anjos diräo: “A terra de Allah 
nào era bastante ampla, para, nela, 
emigrardes?” Entäo, ἃ morada desses 
serà ἃ Geena. E que vil destino! 

98. Exceto os indefesos, dentre os 

homens e as mulheres e as crianças,| - 
que nâo têm meios de emigrar € 
näo se guiam ἃ caminho algum, 

99. Entäo, a esses, quiçä, Allah 
os indulte. E Allah é Indulgente, 
Perdoador. 

100. E quem emigra, no caminho 
de Allah, encontrarä, na terra, _. λυ ὌΝ SG 
bastante abrigo — aviltante para o 5 Aa) Ων 3e τ 
. 0 e . et "ἢ ΄9 ὩΣ 

inimigo -- € prosperidade. Ε quem 4,255 5 à ΠΥ 
: . Be “2. » )- 297 sai de sua casa, emigrando para ANA nee es 

Allah e seu Mensageiro'‘”, em £a re ἊΨ 
DST λό seguida ἃ morte atinge-0, com 

efeito, impender4 a Allah seu 

(1) Para a cidade de Deus e de Seu Mensageiro: ΑἹ Madïnah. 
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E Allah é Pedoador, 

Misericordiador. 

prêmio. 

101.E, quando percorrerdes a 
terra, nâo haverä culpa sobre vés, 
em abreviardes as oraçôes, se 
temeis que os que renegam a Fé vos 

provem. Por certo, os renegadores 
da Fé säo-vos inimigos declarados. 

102.E,  quando  estiveres, 
Muhammad, com eles, e Ihes 
celebrares a oraçäo, que uma facçäo 

deles ore contigo e tome suas armas; 
entäo, ao terminar ἃ prosternaçäo, 

que ἃ outra facçäo esteja atrâs de 
vés. E que esta outra facçäo, que 
näo orou, venha e ore, contigo, 6 

que tome suas precauçües e suas 
armas. Os que renegam ἃ Fé 
almejariam que desatentässeis de 
vossas armas e de vossos pertences; 
entäo, atacar-vos-iam, de uma 56 

vez. E näo haverä culpa sobre vés, 
em deixardes de lado vossas armas, 
se sois molestados pela chuva ou 
estais enfermos. E tomai vossas 
precauçôes. Por certo, Allah 
preparou para os renegadores da 
Fé aviltante castigo. 

103. Ε, quando houverdes encer- 
rado a oraçäo, lembrai-vos de 
Allah, estando de pé ou assentados 
ou deitados. E, quando estiverdes 
em segurança, cumpri ἃ oraçäo. Por 
certo, ἃ oraçäo, para os crentes, € 

prescriçäo com tempos marcados. 
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Pa . , o 5 3 ." Le 72 — - .Ὁ»9 - ds 104.E näo vos desanimeiïs, na| ἢ CR ( οὐδόν 

busca do povo inimigo: se estais β τ. ἋΣ 
“ΖΦ ΔΊΣ le AUS 

sofrendo, eles, também, sofrem Geo posait 
& - -. de .5 

7 ° A -- 32,7 SE . 1207 cd τ ποτα 

como vés sofreis, enquanto vés| ὡϑ Ὁ Gala 255 SAS 
esperais de Allah o que eles näo ἀν LE, 
esperam. Ε Allah é Onisciente, 
Säbio. 

105. Por certo, fizemos descer, 

para ti, Muhammad, o Livro com 
a Verdade, a fim de que julgues, 
entre os homens, conforme o que 
Allah te fez ver. Ε näo sejas 

defensor dos traidores!?. 

106. Ε implora perdäo a Allah. 
Por certo, Allah é Perdoador, 

Misericordiador. 

à 1 OT SU UT 107.E näo discutas ἀμ dos NL ENE VEN: 
ue se traem a si mesmos. Por certo τ us PTT 54 

À | I RÉLN NS ARCS Allah näo ama quem ὁ traidor, 
pecador. 

108.Eles se escondem dos 

homens, e näo se escondem de RE 
, fire AI Pers asc Allah, enquanto Ele estä em sua EM = 

companhia, quando maquinam, ἃ Gest το Ὁ 
noite, o que Lhe nâo agrada do dito. AA 
E Allah estä, sempre, abarcando o 
que fazem. 

(1) Conta-se que, em tempos de Muhammad, certo ârabe, de nome Bachir ou Abu 

Ta*mah Ibn Ubairiq, havendo roubado uma armadura, ocultou-a na casa de um 

judeu. Quando o dono, dando por falta dela, a descobriu, imediatamente Bachir. 

jurando inocéncia, acusou o judeu de havé-la roubado. Entäo, a tribo Banü Zafär. ἃ 

que Bachir pertencia, dirigiu-se até o Profeta, pedindo-lhe que intercedesse por 
ele. Por desconhecer a verdade dos fatos, o Profeta o aceitou e, quando estava 

prestes ἃ defendé-lo, foi revelado este versiculo, revelando-lhe a verdade. 
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109. Ei-vos que discutis acerca 
deles, na vida terrena, mas quem 

discutirä, com Allah, acerca deles, 

no Dia da Ressurreiçäo, ou quem 

ser sobre eles patrono”? 

110.E quem faz um mal ou é 

injusto com si mesmo, em seguida, 

implora perdäo a Allah, encontrarä 
a Allah Perdoador, Misericordiador. 

111.E quem comete um pecado, 
o cometerä, apenas, em prejuizo de 

si mesmo. E Allah é Onisciente, 

Sabio. 

112.E quem comete erro ou 

pecado, em seguida, o atira sobre 

um inocente, com efeito, carregar- 

se-à de infâmia e evidente pecado. 

113.E, näo fora o favor de Allah 

para contigo, e Sua misericordia, 
haveria uma  facçäo deles(® 

intentando descaminhar-te. Mas nâo 

descaminhariam senäo a si mesmos 

e em nada te prejudicariam. E 
Allah fez descer, sobre ti, o Livro 

e a Sabedoria e ensinou-te o que 
näo sabias. E o favor de Allah para 
contigo é imenso. 

114. Nada de bem μά em muitas 

de suas confidências, exceto nas de 

quem ordena caridade ou algo 
conveniente ou reconciliaçäo entre 

(1) Deles: dos hipécritas. 
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as pessoas. Ε a quem o faz, em busca τ: ς as ee] τὰ 
ᾳ. 

de agrado de Allah, Nés conceder- te 
lhe-emos magnifico prêmio. 

|; C3 115.E ἃ quem discorda do! <a, ARTE 
Mensageiro, apôs haver-se tornado| . 2e ere Ὁ 
evidente, ms ele, a direita pe er ἢ ἊΡ τιθῇ à 
direçäo, e segue caminho outro que 
o dos crentes, abandonä-lo-emos no 

caminho que escolheu(? e fä-lo- 
emos entrar na Geena. E que vil 
destino! 

res Por certo, Allah pré ss δ also a EN AS, 
que Lhe associem outra divindade, 29 “σ΄ Τὰν 

e perdoa tudo o que for, afora 1550,  . Ὁ go 
a quem quer. E quem a associa a| ἃ À ie RATE" 
Allah, com efeito, se descaminharä, 

com profundo descaminhar. 

117. Νᾶο invocam, além dEle, 

senäo divindades femininas, e näo 

invocam senäo um rebelde Satä! 

118. Allah amaldiçoou-o . E ele 
disse: “Certamente, tomarei uma 

porçäo preceituada de Teus servos. 

ς . sf “ -- ζ.» 2“ .- e ἡ 

119. “Ἔ, certamente, descaminhà- ANT ENS ἧς; 
. : ; : 2 Php y8 39 PEAR 29 2 

los-ei 6 fäâ-los-ei nutrir väs RIT LEZ τοῖς 

esperanças e ordenar-lhes-ei que os. ke a Es 
. . αὐ “1Ξ “2.19 , 8, “1. cortem as orelhas dos animais de AE "λα ENS 

rebanho®” e ordenar-lhes-ei que 

(1) Este versiculo foi revelado, quando Bachir ou Abu Ta‘mah fugiu de Al Madïnah, e 
se juntou aos idélatras, mostrando-se hostil ao Profeta e aos moslimes. 

2) Alusäo aos häbitos supersticiosos dos ârabes pré-islâmicos de cortarem a orelha da 
fêmea do camelo, logo apés ela ter tido cinco ou dez crias, e de a oferecerem a seus 
idolos. Além disso, ἃ partir dai, o animal nâo devia mais ser usado para qualquer 
serviço que fosse. Com respeito às acepçôes da palavra rebanho. Vide VI n1. 
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desfigurem a criaçäo de Allah.” E ἘΣ ὁολ 0. Le us LÉ 25 
quem toma δαίᾶ por aliado, em vez | 
de Allah, com efeito, se perderà 

com evidente perdiçäo. 

120.Ele Îhes faz promessas e 

fä-los nutrir väs esperanças. E Satä 

näo Îhes promete senäo falâcias. 

121.Esses, sua morada serä ἃ 

Geena, e eles näo encontraräo desta 

fugida alguma. 

122. E aos que crêem e fazem as 
boas obras, fa-los-emos entrar em 

Jardins, abaixo dos quais correm 
os rios; nesses, seräo eternos, para 
todo o sempre. Essa é, deveras, a 

promessa de Allah. E quem mais 
veridico que Allah, em dito”? 

123. À recompensa näo depende 

de vossos πὰς τὰ nem dos desejos 
dos seguidores!”” do Livro. Quem 
faz mal, com ele serä recompensado, 

e näo encontrarä, para si, além de 
Allah, protetor nem socorredor. 

124.E quem faz as boas obras, 
vardäo ou varoa, enquanto crente, 

esses entraräo no Paraiso e näo 

sofreräo injustiça, ἃ minima que 

seja®). 

125. E quem melhor, em religiäo, 
que aquele que entrega sua face a 

(1) Referéncia aos judeus e cristäos. 

(2) Cf. IV 53 n3. 

“- ᾿ς π᾿ 

daté » D, 

ÉD cui 
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Allah( enquanto benfeitor, € 

segue ἃ crença de Abraäo, 
monoteista sincero? E Allah tomou 

Abraäo por amigo. 

126.E de Allah é o que Πά nos 
ceüs e o que Πά na terra. E Allah estä, 
sempre, abarcando todas as cousas. 

127.E consultam-te, Muham- 
mad, sobre as mulheres. Dize: 

“Allah vos instrui a respeito delas — 
6 lembrai-vos τ que se recita, para 
vés, no Livro®”, sobre as mulheres 
Orfäs às quais näo concedels o que 
lhes é  preceito®, enquanto 
tencionais esposä-las — e a respeito 
das crianças indefesas; e vos ordena 
cuidar dos 6rfäos com eqüidade. E 
Ο que quer que façais de bom, por 
certo, Allah é, disso, Onisciente. 

128.E, se uma mulher teme de 

seu marido rejeiçäo ou indiferença, 
näo haverä culpa sobre ambos, se 
se reconcillam com uma recon- 
ciliaçäo. E o reconciliar-se é melhor. 
E a mesquinhez estä, sempre, 
presente nas almas. E, se bem- 
fizerdes e fordes piedosos, por certo, 
Allah, do que fazeis, é Conhecedor. 

129.E nâo podereis ser justos 
com vossas mulheres, ainda que 
sejais Zzelosos disso. E näo vos 

(D) ΓΕ 1112 n1. 

(2) No Livro: no Alcoräo. 

(3) Vide IV 4 nd. 
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desvieis, com total desviar, de 

nenhuma delas, entäo, a deixarieis 

como que suspensa!”. Ε, se vos 
emendais e sois piedosos, por certo, 
Allah é Perdoador, Misericordiador. 

130.E, se ambos se separam, 
Allah enriquecerä a cada um deles 
de Sua munificência. E Allah é 
Munificente, Säbio. 

131.E de Allah é o que μά nos 
céus e o que h4 na terra. E, com 
efeito, recomendamos àqueles, aos 

quais fora concedido o Livro®?, 
antes de νόξβ, e a νόξβ, que temais ἃ 
Allah. E, se renegais ἃ Fé, por 
certo, de Allah é o que hä nos céus 
e o que Πά na terra. E Allah έ 
Bastante ἃ Si Mesmo, Louvävel. 

132.E de Allah é o que hä nos 
céus e o que hä na terra; e basta 
Allah por Patrono. 

133. Se Ele quisesse, far-vos-1a 

ir, ὁ humanos, e faria vir outros, em 

vosso lugar! E Allah, sobre 1530, é 

Onipotente. 

134. Quem deseja ἃ retribuiçäo 
da vida terrena, saiba que é junto 
de Allah, est a retribuiçäo da vida 
terrena e da Derradeira Vida. E 
Allah é Oniouvinte, Onividente. 

us SG is 

(1) Ou seja, no estado em que, abandonada pelo marido, näo é considerada casada 
com ele nem dele divorciada. 

(2) Ο Livro: a Tora e o Evangelho. 
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135.0 vos que credes! Sede ἐμ δι δι τες NC 
constantes na equanimidade, teste- Ce AT AT A NET EN 
munhando por Allah, ainda que Fais de 54 rt 
contra vôs mesmos, ou contra os Es 0 are 3 
pais e os parentes. Quer se trate de î > EE AA ζῆ 
rico ou pobre, Allah ter prioridade 
sobre ambos. Entäo, nâo sigais as abs οὖ 
paixôes, para serdes justos. E, se 1,2, 55 
deturpais o testemunho ou dais de 
ombros, por certo, Allah, do que 
fazeis, é Conhecedor. 

136.0 vés que credes! Crede AE οἴ GE 
em Allah e em Seu Mensageiro e , 
no Livro que Ele fez descer sobre sé Ἵ 
Seu Mensageiro, e no Livro que ΨΥ: 
Ele fizera descer antes. E quem 

renega ἃ Allah e ἃ Seus anjose al 77 * dt 
Seus Livros e a Seus Mensageiros JE 5) pas 23285 
e ao Derradeiro Dia, com efeito, 

descaminhar-se-4 com profundo 
descaminhar. 

137. Por certo, aos que creram, 

depois renegaram a Fé, em seguida, 
creram, depois renegaram a Fé, em 
seguida,  acrescentaram-se em 
renegaçäo() da Fé, näo é 
admissivel que Allah os perdoe 
nem os guie ἃ caminho algum. 

138. Alvissara aos hipécritas que 
teräo doloroso castigo, 

139. δᾶο os que tomam por 
aliados os renegadores da Fé, em 

(1) Referéncia δος oportunistas que näo 580 crentes convictos. Crêem, apenas, quando 
Îhes interessa. 
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vez dos crentes. Buscaräo junto 
deles o poder? Entäo, por certo, 
todo o poder é de Allah. 

140. Ε. com efeito, Ele fez descer, 

sobre νόξ, no Livrot’), que, quando 

ouvirdes os versiculos de Allah, 

enquanto os infiéis os renegam € 
deles zombam, näo deveis sentar- 

vos com eles, até confabularem, em 

outra conversaçäo. Senäo, serieis 
iguais a eles. Por certo, Allah juntarä 
os hipécritas e os renegadores da 
Fé, na Geena, a todos eles. 

141.0s que espreitam ὁ que 
ocorrerâ para VOs; entäo, se 
obtendes uma conquista vinda de 
Allah, dizem: ‘“Näo estävamos 
convosco?” E, se h4 para os 
renegadores da Fé porçäo da 
conquista, dizem: “Näo vos 
conduzimos e vos defendemos dos 
crentes?” Entäo, Allah julgarà, 
entre vos, no Dia da Ressurreiçäo. 
E Allah näo farä aos renegadores 
da Fé caminho, para triunfarem 
sobre os crentes. 

142.Por certo, os hipocritas 
procuram enganar a Allah, mas Ele 
é quem os engana. E, quando se 
levantam para a oraçäo, levantam- 
se preguiçosos — querem ser vistos 
pelos outros, por ostentaçäo, € 
näo se lembram de Allah, exceto 

poucos — 

ὅδ Den 5. 

Cf “52 se 3 LES Se: À > + 

΄- RCE re SSL 

die SA Rae sos 

ἰδ, ÉBAEA He 

mers Jui 
CIE RE) SE 

s æ 

(1) No Livro: no Alcoräo, com alusäo ao versiculo 68 da VI sura. 
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143. Hesitantes(!”  nisso. Näo 

estäo nem com estes nem com 

aqueles. E para quem Allah 
descaminha, jamais encontraräs 
caminho. 

144.0 vés que credes! Näo 
tomeis os renegadores da Fé por 
aliados, em vez dos crentes. 

Desejais dar a Allah comprovaçäo 
evidente contra v6s? 

145. Por certo, os hipécritas 
estardo nas camadas mais profundas 
do Fogo -— e, para eles, näo 
encontraräs socorredor algum — 

146. Exceto os que se voltam 
arrependidos e se emendam 6 se 
agarram ἃ Allah e säo sinceros 
com Allah em sua devoçäo: entäo, 

esses estäo com os crentes. E Allah 
concederä aos crentes magnifico 
prêmio. 

147. Que faria Allah com vosso 
castigo, se agradeceis e credes? E 
Allah é Agradecido, Onisciente. 

148. Allah πᾶο ama ἃ declaraçäo 
de maledicência, exceto a de quem 
sofre injustiça. E Allah é 
Oniouvinte, Onisciente. 

149. Se mostrais um bem ou se 

Oo escondeis, ou se indultais um 

mal, por certo, Allah é Indulgente, 

Onipotente. 

(1) Diz respeito aos que πᾶο estäo nem com os idélatras nem com os crentes. 
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150. Por certo, os que renegam 

a Allah e ἃ Seus Mensageiros, e 
desejam fazer distinçäo entre Allah 
e Seus Mensageiros, e dizem: 
“Cremos em uns e renegamos ἃ 
outros”, e desejam tomar, entre 
1550. um caminho intermediärio, 

151.Esses säo os verdadeiros 
renegadores da Fé. E, para os 
renegadores da Fé, preparamos 

aviltante castigo. 

152. E aos que crêem em Allah e 
em Seus Mensageiros 6 nâo fazem 
distinçäo entre nenhum deles, a 
esses Allah Îhes concederä seus 
prêmios. E Allah é Perdoador, 
Misericordiador. 

153.0s seguidores do Livro 
pedem-te que faças descer sobre 
eles um Livro do céu. E, com efeito, 

6165 pediram a Moisés prova maior 
que essa, e disseram: “Faze-nos ver 

a Allah, declaradamente.” Entäo, o 

raio apanhou-os, por sua injustiça. 
Em seguida, tomaram o bezerro 
por divindade, apôs lhes haverem 
chegado as evidências; E indultamo- 
los, por isso. E concedemos a 
Moisés evidente comprovaçäo. 

154.E elevamos acima deles o 
Monte!'), por causa de sua aliança, 
e dissemo-lhes: “Entrai pela porta 

(1) Ou seja, Monte Sinai. Cf. I 63 n1. 
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| 22. » cest, » EN 2 NT > { da cidade, prosternando-vos”; e GAIN GLEN 20) 
dissemo-lhes: “Νᾶο transgridais o ΓΝ 
säbado”; e firmamos com eles CAO 
solida aliança. 

2 . AE το «τὴν 155. Entäo, amaldiçoamo-los, οἷς, 2 SALE 8 

4 

por haverem desfeito sua aliança, e ΒΡ. LR y A 
renegado os sinais de Allah, e CIGARE) ee δ TT 3844 Tr 9512. 12 matado, sem razäo os profetas!!} e ele a LUE Ὁ 
por haverem dito: “Nossos coraçôes 
estäo encobertos(?)1” — Näo, mas 

Allah selou-os , por sua renegaçäo 
da Fé; entäo, näo crêem, exceto 

L'RTe 9 DL 08 72 
DNS ADN 2 LE 

LD 
LRÂTES 

(00) Vaees 
EXT 

poucos — 

156. E por sua renegaçäo da Fé, ÉEZ (3 
e por seu dito de formidävel 
infâmia®” sobre Maria, 

157.E por seu dito: “Por certo, SEE AIR] ἐφ * 
matamos o Messias, Jesus, Filho ΠΝ 

»" Aisne de Maria, Mensageiro de Allah. Re τος πο 
» - αἰ, ταν À NES 

Ora, eles nâo o mataram nem o NES ἂς (JS 
. . . PAS , 1 0 9» © crucificaram, mas isso Îlhes foi ee Vis al 

Æ # L 4 
en ΄ va € Gers 

Os Us SEULE 
simulado‘”. E, por certo, os que 

discrepam a seu respeito estäo em 
düvida acerca disso®”. Eles näo 
têm ciência alguma disso, senäo 

(1) ΠΕ IT 61 n2. 
(2) Cf. II 88 n3. 
(3) Essa infâmia constituiria reaçäo dos judeus contra a propagaçäo da nova crença. 

No momento em que Jesus Cristo passou a pregar e a convocar a todos, 
indistintamente, para a verdade cristä, os Judeus entenderam isso como ameaça à 
posiçäo assumida por eles e pelo Judaismo, na época. Em defesa, passaram a 

. difamar ἃ mâe de Jesus, chamando-a de adültera, 
(4) Ο Isläo prega que näo foi Jesus crucificado, mas o foi, em seu lugar, um sésia. 
(5) Alusäo às divergências nascidas da düvida dos cristäos quanto ἂς circunstâncias da 

morte de Jesus Cristo, o que prova que o prôprio Cristianismo näo tem certeza 
absoluta a respeito. 
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conjeturas, que seguem. E näo o 
mataram, seguramente; 

158.Mas, Allah ascendeu-o () 

até Ele. Ε Allah é Todo-Poderoso, 

Säb1o. 

159.E je hâ ninguém dos 
seguidores(? do Livro que, antes 
de morrer”), deixe de nele ee E, 
no Dia da Ressurreiçäo, ele" serä 

testemunha contra eles. 

160. Entäo, por injustiça dos que 
praticam o judaismo, proiïbimo-lhes 
cousas benignas, que Îhes eram 
licitas; e por afastarem ἃ muitos do 
caminho de Allah; 

161.E por tomarem a RUE LS je af 

enquanto foram coibidos disso‘””; e Sid Et id: er 
por devorarem, ilicitamente, as Ja LA) legs 

riquezas dos outros homens. E, ÉD CASA RS EE 
para os renegadores da Fé, dentre 
eles, preparamos doloroso castigo. 

162.Mas os que, dentre eles, Ἂν 24 6 x Κα] 
estäo enraizados na ciéncia € os αι τάτ, το, ἘΠῚ 
crentes crêem no que foi descido ῬΑ ES 

para ti e no que fora descido antes LS x NES 

(1) Embora entenda ἃ ascensäo como fato incontestävel, o Alcoräo näo oferece 

maiores informaçôes sobre isso. 

(2) Ou seja, os judeus e os cristäos. 

(3) [550 significa que tanto os judeus quanto os cristäos acabaräo aceitando que Jesus, 

também, é profeta de Deus. Mas, quando tiverem consciéncia disso, jà ser tarde 

demais. 

(4) Ele: Jesus. 

(5) Vide Éxodo XXII 25. 
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de ti. Ε aos que cumprem ἃ oraçäo 
e 805 que concedem az-zakäh(}”. e 
aos crentes em Allah e no 
Derradeiro Dia, a esses conce- 
deremos magnifico prêmio. 

163. Por certo, N6s te fizemos 

revelaçôes, Muhammad, como 

fizemos ἃ Noé ες aos profetas, 

depois dele. E fizemos revelaçôes 

a Abraâo e ἃ Ismael, e a Isaque e ἃ 
Jaco, e às tribos e a Jesus, e a ]ό 6 

a Jonas, e ἃ Aaräoea Salomäo(?: e 

concedemos os Salmos ἃ Davi. 

164.E enviamos Mensageiros, 
de que, com efeito, te fizemos 

mençäo, antes, e Mensageiros, de 
que nâo te fizemos mençäo; — e 
Allah falou a Moisés efetivamente- 

165. Mensageiros por alvissarei- 

ros € admoestadores, para que näo 

houvesse, da parte dos humanos, 
argumentaçäo diante de Allah, 

apôs a vinda dos Mensageiros. E 
Allah é Todo-Poderoso, Säbio. 

166.Mas Allah testemunha o 

que fez descer para ti. Ele o fez 
descer com Sua ciência. E os 

anjos, também, o testemunham. E 

basta Allah por Testemunha! 

(1) ΠΕ 11 43 nd. 

" AE EIRE Ar 

asia di ἘΠῚ 

de ERA ES AE à 
de τς ΓΞ: rs 

ΓΕ | 

reve à 09 

CETTE ὌΝ tarif 
ÉÈ \S SA Ὁ 
IL Dis ASEXAES 

- 3 
> 

SUD RES EST 

HAE DIS JA 
ASE Ps ὑφ # A χὰ 
Von Chers a de; 

SE Lis de SU 
- 

PT οὐ 15 5 ΖΖ 

Δ 2 a LE UN D 

(2) O que torna evidente que o Mensageiro Muhammad nâo chegou com nova 
religiäo, mas, sim, recebeu seus ensinamentos da mesma fonte, de onde receberam 
todos os mensageiros anteriores a ele, em diferentes épocas. 
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167. Por certo, OS que renegam a | 
Fé e afastam os homens do caminho 

de Allah, com efeito, descaminham- 

se, com profundo descaminhar. 

168. Por certo, aos que renegam 
a Fé e säo injustos, näo έ 
admissivel que Allah os perdoe 
nem os guie a vereda alguma. 

169. Exceto à vereda da Geena; 

nela, serâo eternos, para todo ὁ 

sempre. Ε 1550, para Allah, é fâcil. 

170.0 humanos! Com efeito, o 

Mensageiro chegou-vos com ἃ 
Verdade de vosso Senhor; entäo, 

crede: é-vos melhor. E, se renegais 
a Fé, por certo, de Allah é o que μά 
nos céus e na terra. E Allah é 
Onisciente, Säb10. 

171.0 seguidores!") do Livro! 

Näo vos excedais em vossa religiäo, 
e näo digais acerca de Allah senäo 
a verdade. O Messias, Jesus, filho 

de Maria nâo é senäo o Mensageiro 
de Allah e Seu Verbo, que Ele 
lançou a Maria, e espirito vindo 
dEle. Entäo, crede em Allah e em 

Seus Mensageiros, e näo digais: 
“Trindade”. Abstende-vos de dizê- 
lo: é-vos melhor. Apenas, Allah é 

Deus Unico. Glorificado seja! 

Como teria Ele um filho?! DEle έ 
o que hä nos céus e o que hä na 

(1) Ou seja, os cristäos. 
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terra. E basta Allah por Patrono! 

172.0 Messias näo desdenharä | € KI MIETENS Jj 
ον 

ser servo de Allah nem os anjos ἃ 

Ele achegados. E aos que desdenham 

Sua adoraçäo e se ensoberbecem, 

Ele os reunirä, a todos, a Ele. 

173. Entäo, quanto aos que 

créem 6 fazem as boas obras, Ele 

OS compensarä, com seus prêmios, 

e lhes acrescentarä algo de Seu 

favor. ÆE, quanto aos que 

desdenham Sua adoraçäo e se 

ensoberbecem, Ele os castigarä 

com doloroso castigo, e näâo 

encontraräo, para si, além de 

Allah, protetor nem socorredor. 

174.0 humanos! Com efeito, 

chegou-vos uma provançal” de 

vosso Senhor, e fizemos descer, 

para vs, evidente luz!?. 

175. Entäo, quanto aos que 

crèem em Allah e a Ele se 

agarram,  fä-los-4 entrar em 
misericordia, vinda dEle, e em 

favor, e gui4-los-ä até Ele, por uma 
senda reta. 

176. Consultam-te, Muhammad. 

Dize: “Allah vos instrui sobre al- 

kalälah®?. Se um homem morre, nâo 

(1) Ou seja, o Mensageiro Muhammad. 

(2) Ou seja, o Alcoräo. 

(3) Cf. IV 12 n2. 

Fed 

- - 

2 - 
“δνγοω νυ. τσ . 92. Ὁ PL ΣΟΥ veus Er 

PS et { Dee 
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tendo filho nem pai, e tendo irma) 

a esta, a metade do que ele deixar. E 

ele a herdarä, se ela nâo tem filho. E, 

se säo duas irmäs, a elas os dois 

terços do que ele deixar. E, se säo 

irmäos, homens e mulheres, ao 

varäo, uma cota igual à de duas 

varoas. Allah torna evidente, para 
vos, Suas leis, para que vos näo 

descaminheis. E Allah, de todas as 

cousas, é Onisciente. 

Vs! ἐ sut 5, quo 

He 

ki és 2 ΡΟΣ 
23 ee 311 JA 

52 CA 

NE δὶ He 

“4 “5 τῷ 

ASTON er NES Je 5: δῦ 
PELA.-L ον 

(1) Trata-se de irmä, ou meia - irmä por parte de pai. Cf. IV 12 n3. 
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De ΑἹ Madinah — 120 versiculos. 

Em nome de Allah, O AREAS : 
ve τ ΣΣ Ως ᾿Ξ RENE A.) 

Misericordioso, O Misericordiador. 
, » + S + € 2209 Éo Ge LIT 

1.0 vôs que credes! Sede fiéis DATA IAE Ir NC 
aos compromissos. E-vos licito o nt πετῶ, A 
animal dos rebanhos®, exceto ὁ ES, SNA S 5 - * τι 

. 3 r mo Is 7 “4 1. “ο © À ji" 

que se recital”), para νόβ, e näo NAN lo λές 
torneis licita a caça, enquanto à LAS 21: ar. 

Η͂ (4) τ με DD 

estais hurum'”. Por certo, Allah 

decide o que deseja. 

(1) A1 Μᾷ idah: ἃ mesa ou o alimento. nela colocado. Esta palavra pode ligar-se ἃ 
duas origens: a) ao verbo mäda, movimentar-se, jâ que a mesa, primitivamente, se 

movimentava sob o peso de alimentos, ou Ὁ) ao verbo madahu, dar algo a alguém, 

da mesma forma que a mesa oferece alimento ao comensal. Denomina-se, assim, 

esta sura, pela mençäo dessa palavra, no versiculo 112, onde se alude, pela 
primeira vez, no Alcoräo, à mesa provida, solicitada pelos discipulos de Jesus ἃ 

Deus. Nota-se, aliäs, que o Alcoräo ὁ o ünico dos livros divinos que relata ἃ 
histéria de al πιᾷ idah. Säo dois os escopos essenciais desta sura: a) incitar os 
crentes ἃ cumprirem seus pactos, tanto com Deus quanto com o préximo, 6 Ὁ) 

recriminar os seguidores do Livro, por haverem rompido sua aliança com Deus. 
Além disso, relembra que os judeus alteraram as palavras da Tora ὃ que os cristäos 
renegaram a verdadeira Fé, ao afirmarem ser Jesus Cristo filho de Deus. Faz 
alusäo a Caim e Abel, para poder demonstrar o traço de agressividade existente na 
natureza humana. Esta sura ὁ categérica na execuçäo do homicidio, do roubo, do 
assalto violento e na proibiçäo do älcool, dos jogos de azar, etc. Faz, ainda, 
referência ἂς normas testamentärias, caso ocorra morte de alguém que esteja em 
viagem, e relembra, finalmente, os milagres de Jesus, sem deixar de expressar 0 

repüdio pelos que o tomaram, também, por Deus, adorando-o. 

(2) Trata-se dos eamelos, vacuns e ovinos. 

(3) Cf. 11 173 n3. 

(4) Hurum: plural de haräm, que equivale a muhrim, ambos adjetivos relacionados 
ao peregrino em estado de devoçäo e purificaçäo e que, chegando, em 
peregrinaçäo, ao territério sagrado de Makkah, deve obedecer a certas proibiçôües, 
tais como: o uso de trajes com costura, uma vez que 56 lhe ὁ permitido cobrir-se 
com dois panos (toalha, lençol, etc.), um para a parte superior e outro para a parte 
inferior do corpo; o corte do cabelo, o barbear-se, a caça. Todas estas prâticas, 
somente lhe serâo permitidas, apés o término de todos os ritos da Peregrinaçäo. 
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= | * Ι A iesutt χορ ss ACTES 2.—- O vos que credes! Näo Le s φῦ; 
profaneis os ritos de Allah, nem o nr Ari Δ 
més sagrado®?, nem os animais em GORE ΜΌΝΕ 

ALT 

oferenda, nem as guirlandas®”; e β 603} LANG IS x 5 LAN 
näo importuneis os que se estäo LÉ (55: ge 

dirigindo à Casa Sagrada, buscando 5 EC ei 
favor de seu Senhor e agrado. — Ε, EE, ICS 5 LEE 
quando näo mais estiverdes hurum, ἀρ βίας το “Α, ΠΕ ou 
caçai. — Ε que o 6dio para com um 

4 ee op 72 4 22 ru Re st 

povo! " por haver-vos afastado dal SRG À PEINE 
ste À " ξ to φῦ {15 + at - Mesquita Sagrada, näo vos induza a SC Pol SUN: 

agredir. E ajudai-vos, mutuamente, FU CE ue: 
na bondade e na piedade. E nâo vos LE AE an Ets 
ajudeis no pecado e na agressäo. E ας 
temei ἃ Allah. Por certo, Allah é 
Veemente na puniçäo. — 

3.É-vos proibido o animal ; εὐ Gr 
encontrado morto € o sangue e ἃ 1 
carne de porco 6 o que é imolado Ὥρα sac 
com ἃ invocaçäo de outro nome que Ces ess 
o de Allah; e o animal estrangulado pee " er a 2 

£ BR A LE AN ΠΕΣ € Oo que ὃ morto por espancamento con Ἂ Ἔν 
. »€ 7e Rs (ee “10 “΄“» 

e por queda 6 por chifradas e o que ») IN 1 ljauaso\s A ἢ 
a fera devora, parcialmente -- PR érral | \s ES LS (£a y 
exceto se o imolais) e ὁ que έ FE 
imolado sobre as pedras levantadas, se GET A LZ LE RC ὧβ 

(1) Os ritos de Deus compreendem, entre outros, a chamada à oraçäo, a oraçäo 

coletiva, ἃ oraçäo nas sextas-feiras, ἃ peregrinaçäo e a abstençäo do älcooli, da 
carne de porco, dos jogos de azar, etc. 

(2) Cf. II 194 n2. 

(3) Era costume, entre os ârabes, cingirem, com colares de ârvores de Makkah, o 
pescoço dos animais destinados à oferenda, como meio de distingui-los do furto, 
agressäo ou mutilaçäo, pois ὁ proibiçäo divina que tais animais sejam profanados. 

(4) Alusäo aos Quraich, que proibiram o Profeta e seus seguidores de fazerem 
peregrinaçäo no dia de Αἱ Hudaybiyah, no sexto ano de Hégira. 

(5) Se estes animais mencionados säo apanhados, ainda, com vida, e, em seguida, 

imolados, serâo considerados licitos para alimento. 
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€ é-vos em nome dos idolos; 
proibido que adivinheis o destino 
por meio de varinhas da sorte}. 
Isso é perversidade. — Hoje, os que 
renegam a Fé se desesperam de 
aniquilar vossa religiäo. Entäo, 
näo os receeis, e receal-Me. 

Hoje®, eu inteirei vossa relig1ä0, 
para vés, e completei Minha graça 
para convosco e agradei-Me do 
Isläo como religiäo para vôs. — 
Entäo, quem é impelido pela fome 
a alimentar-se do que é proibido, 
sem intuito de pecar, por certo, 
Allah é Perdoador, Misericordiador. 

4. Perguntam-te, Muhammad, 

o que Îhes é licito. Dize: “Säo-vos 
licitas as cousas benignas e a presa 
dos animais, caçadores adestrados!”, 
que ensinastes, conforme Allah 

vos ensinou. Entäo, comei do que, 

para vôs, eles retêm, e mencionai 

sobre isso o nome de Allah. E 

(1) Prâtica pré-islâmica que consistia na leitura de varinhas em forma de pequenas 
flechas, quando se desejava fazer importante empreendimento, como viagem, 

negôcios, casamento, etc. Estas varinhas eram guardadas na Ka‘bah e traziam 

inscrito, ora "Deus me ordena”, o que possibilitava o empreendimento; ora "Deus 
me proibe", o que obstava; outras, ainda, πᾶο traziam inscriçäo alguma, obrigando- 

se, COM isso, 80 reinicio do sorteio, para definir-se o ato. 

(2) Este versiculo foi revelado, no dia da Peregrinaçäo da Despedida, ou seja, no dia 

da ültima peregrinaçäo feita pelo Profeta, antes de morrer. Isso ocorreu, logo 

depois de os moslimes conquistarem Makkah e de ser concluida a Mensagem de 

Muhammad. 

(3) Os animais adestrados à caça, como câes, falcôes, panteras devem ser treinados ἃ 
obedecer seu dono e a trazer-lhe intata a presa, do conträrio esta se tornarä 
imprôpria para a alimentaçäo. Assim, também, deve-se mencionar o nome de 

Deus, antes de aqueles serem soltos para sairem à caÇa. 
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temei a Allah. Por certo, Allah é 

Destro no ajuste de contas.” 

5. Hoje, säo-vos licitas as cousas 
benignas. Ε o alimento daqueles!"), 

aos quais fora concedido o Livro, 

é-vos licito. E vosso alimento Ihes 
é licito. E vos é licito esposardes 
as castas entre as crentes, e as 

castas entre aqueles aos quais fora 
concedido o Livro®?, antes de vôs, 

quando JÎhes Conéederdes seus 
prêmios, mahr, sendo castos, näo 

adülteros, e näo as tomando, 

jamais, por amantes. E quem renega 

a Fé, com efeito, anular-se-äo suas 

obras, e estarä, na Derradeira Vida, 

entre os perdedores. 

6.0 vés que credes! Quando 
vos levantardes para a oraçäo, lavai 
as faces e as mâos até os cotovelos 
— €, Com as mäos molhadas, roçai 

as cabeças — e lavai os pés até os 

tornozelos. E, se estais junub), 
purificai-vos. E, se estais enfermos 
ou em viagem, ou se um de νός 
chega de onde se fazem as 
necessidades, ou se haveis tocado 

as mulheres, e näo encontrais ἄρτι, 

dirigi-vos ἃ uma superficie pura, 
tocai-a com as mâos € roçai as 

(1) Daqueles: dos judeus e dos cristäos. 

(2) Ο livro: a Tora e o Evangelho. 

(3) C£.IV 43 nt. 

Vs o su ὃ 54. 

5, æ + 2 3,» ὦ ἷ 2,0 Ars 
3? 

RAS τίη 
EsAEA ne AA 

554} GG SEAT 
΄ 2 ὑεῖ 

PAROLE αν 
GENS RS Ὁ 

ue, ὩΣ “κα “8 + 

LES EN Ses 

---τ 

ἜΣ π᾿ 



5. Süratu Al-Mäï’dah Parte 6 

faces e os braços, à guisa de 
abluçäo(". Allah näo deseja fazer- 
vos constrangimento algum, mas 

deseja purificar-vos e completar 
Sua graça para convosco, para 
serdes agradecidos. 

7.E lembrai-vos da graça de 
Allah para convosco e de Sua 
aliança que firmou convosco, quando 
dissestes: “Ouvimos e obedecemos.” 
Ε temei a Allah. Por certo, Allah, 

do intimo dos peitos, é Onisciente. 

8.0 vos que credes! Sede 
constantes em servir ἃ Allah, sendo 

testemunhas com equanimidade. E 
que o 6dio para com um povot 
näo vos induza ἃ näo serdes justos. 
Sede justos: isso estâ mais prôximo 
da piedade. E temei a Allah. Por 
certo, Allah do que fazeis, é 
Conhecedor. 

9. Allah promete aos que crêem 
€ fazem as boas obras que teräo 
perdäo e magnifico prêmio. 

10.E os que renegam a Fé e 
desmentem Nossos sinais, esses 

säo os companheiros do Inferno. 

11.0 vés que credes! Lembrai- 
vos da graça de Allah para convosco, 
quando um grupo( ἡ intentou 

(1) C£. IV 43 P.136 n2. 

(2) Ou seja, para com os idélatras. 

(3) Um grupo: os Quraich. 

Vs © δι! δ) 

25 

» 3 ̓ ς, 255 SE . "ἢ 

(3 »,2- “» 2 14 

> À T. La 

Rene NE Se 2 
> D A Φ » A à “ pa … 

bise RNA 5 
à Le 

et 

GES δες 
τ, 

Less LL \ ον, 

die . 3 LES 



5, Sûüratu Al-Mäïr dah Parte 6 

τὰ 

estender as mäos contra νόβ, 6 Ele re ἕο 

lhe deteve as mäos, afastando-as hit 

de vôs. E temei ἃ Allah. E que os | PS) 

crentes, entäo, confiem em Allah. es SAN 

12.E, com efeito, Allah firmou Sn INT 

a aliança com os filhos de Israel!”?, ἘΣ ve te M Ge) 

e enviamos, dentre eles, doze ge as eee) 

préceres®). E Allah disse: “Por 
certo, estou convosco. Em verdade, 

se cumpris ἃ oraçäo, e concedeis 
az-zakäh®), e credes em Meus 

Mensageiros e os amparais, € 
emprestais bom empréstimo ἃ 
Allah, remir-vos-ei as mâs obras 6 

far-vos-ei entrar em Jardins, 

abaixo dos quais correm os rios. E 
quem de vés renega a Fé depois 
disso, com efeito, descamin-har-se- 

à do caminho certo.” 

13. Entäo, por haverem desfeito 
sua aliança, Nés amaldiçoamo-los 

e tornamo-lhes duros os coraçôes. ee ΠΗ͂Σ Rd 

Alteram(* o sentido das palavras LS \ sean lo \ 
PE 

do Livro e esquecem parte do que ASE Soil és 
Ihes  fora lembrado. E tu, le τὲ τς cree 22 Σ Ἷν 

Muhammad, πᾶο cessaräs de ne PC de 

descobrir traiçäo da parte deles, pes JE CAE 

exceto de poucos. Entäo, indulta- & 

os e tolera-os. Por certo, Allah ama 
ος benfeitores. 

(1) Neste versiculo e nos seguintes, Deus mostra aos crentes o nefasto fim dos que 

romperam Ο pacto com Deus, para que nâo caiam no mesmo erro. 
(2) De cada tribo, foi designado um lider, para observar o cumprimento do pacto feito 

por seu respectivo povo. 
(3) Cf. II 43 nd. 
(4) Cf. II 79 n2. 
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14.E com os que disseram: 
“Somos  cristäos”,  firmamos, 

também,  aliança Mas eles 
esqueceram parte do que Îlhes fora 
lembrado. Entäo, suscitamos, entre 

eles, a inimizade e ἃ aversäo, até o 

Dia da Ressurreiçäo. E Allah 

informä-los-4 do que engenhavam. 

15.0 seguidores!? do Livro! 
Com efeito, Nosso Mensageiro 
chegou-vos, para tornar evidente, 

para vos, muito do que havieis 
escondido do Livro!”, e para abrir 
mäo de muito disso. Com efeito, 

chegou-vos de Allah uma luz e 
evidente Livro!”/: 

16. Allah guia , com ele, os que 
seguem Seu agrado 805 caminhos 
da paz; e fä-los sair, com Sua 
permissäo, das trevas para a Luz, e 
guia-0s ἃ uma senda reta. 

17. Com efeito, säo renegadores 
da Fé os que dizem: “Por certo, 
Allah é o Messias, Filho de Maria.” 

Dize, Muhammad: “Entäo, quem 
poderia impedir algo de Allah, se 
Ele desejasse aniquilar o Messias, 
flho de Maria, e sua mäâe e 805 que 
estäo na terra, a todos juntos?” E 
de Allah é a soberania dos céus e 
da terra e do que h4 entre ambos. 

(1) Ou seja, os judeus e os cristäos. 

(2) Ou seja, da Tora e do Evangelho. 

(3) Evidente Livro: o Alcoräo. 
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Ële cria o que quer. E Allah, sobre 
todas as cousas, é Onipotente. 

18.E os judeus e os cristäos 
dizem: “Somos os filhos de Allah e 

Seus bem-amados.” Dize: “Entäo, 

por que Ele vos castiga por vossos 

delitos? Ao conträrio, sois seres 

humanos dentre os demais que Ele 
criou. Ele perdoa a quem quer € 
castiga a quem quer. E de Allah é a 

soberania dos céus e da terra e do 

que hä entre ambos. E a Ele serä o 

destino.” 

19. ὁ seguidores do Livro! Com 
efeito, Nosso Mensageiro chegou- 
vos para tornar evidente, para vos, 
a Verdade, apôs um interregno de 
Mensageiros, para que nàâo digais: 
“Näo nos chegou alvissareiro nem 
admoestador.” Entäo, de fato, 

chegou-vos um alvissareiro 6 

admoestador. E Allah , sobre todas 

as cousas, é Onipotente. 

20. E lembra-lhes, Muhammad, 
de quando Moisés disse a seu 
povo: «Ὁ meu povo! Lembrai- vos{!) 

da graça de Allah para convosco, 

quando fez, entre vôs, profetas e vos 
fez reis, e concedeu-vos o que näo 
concedera a nenhum dos mundos. 

21.“O meu povo! Entrai na terra 
sagrada, que Allah vos prescreveu, 

(1) ΓΕ II 40 n1. 
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e Πᾶο volteis αἰγάς: tornar-vos-ieis, 

pois, perdedores.” 

22.Fles disseram: “Ὁ Moisés, 

por certo, Πά nela um povo gigante, 
e, por certo, nâo entraremos nela 
até que dela saiam. E, se dela 
sairem, por certo, nela entraremos. 

23. Dois homens- dos que 
temiam ἃ Allah — aos quais Allah 
agraciara disseram: “Entrai, pela 
porta, sobressaltando-os. Entäo, 

quando entrardes por ela, por certo, 
sereis vencedores. E, em Allah. 

entäo, confiai, se sois crentes.” 

24.Eles disseram: “Ὁ Moisés! 

Jamais entraremos nela, enquanto 

nela permanecerem. Vai, entäo, tu 

e teu Senhor, e combatei. Por certo, 

nÔs aqui ficaremos assentados.” 

25. Ele disse: “Senhor meu! Por 
certo, näo tenho poder, senäo sobre 
mim mesmo e sobre meu irmaäo". 
Entäo, separa-nos do povo perverso.” 

26. Allah disse: “Entäo, por 
certo, οἷα Îhes ser proibida por 
quarenta anos, errando eles, na 
terra. Entäo, nâo te aflijas com o 
povo perverso.” 

27. Ε, recita, Muhammad, para 
eles, com a verdade, a historia dos 

(D Cf. I 58 n2. 

(2) Ou seja, Joshua e Caleb. 

(3) Ou seja, Aaräo. 
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dois filhos de Adäo!”, quando 
fizeram ambos oferenda a Allah, e 

foi aceita a de um deles, e näo foi 

aceita a do outro. Disse este: 

“Certamente, matar-te-e1.” Disse 

aquele: “Allah aceita, apenas, a 
oferenda dos piedosos. 

28. “Em verdade, se me estendes 

a mäo, para matar-me, näo te 

estarei estendendo ἃ mäo, para 
matar-te. Por certo, eu temo a 

Allah, O Senhor dos mundos. 

29. “Por certo, eu desejo que tu 
incorras em meu pecado e em teu 
pecado: entäo, ser4s dos compan- 
heiros do fogo. Ε essa é ἃ 
recompensa dos injustos.” 

30. E sua alma induziu-o ἃ matar 

ο 1rmäo; 6 matou-0o, entäo, tornou- 

se dos perdedores. 

31.E Allah enviou um corvo, 

que se pôs a escavar ἃ terra®), para 

fazé-lo ver como acobertar ὁ 

cadäver de seu irmäo. Disse ele: 

“ΑΙ de mim! Sou incapaz de ser 

como este corvo 6 acobertar o 

cadäver de meu irmäo?” Entäo, 

tornou-se dos arrependidos. 

32. Por causa disso, prescrevemos 
aos filhos de Israel que quem mata 

- ΄ - 2% 

- - 

» ae 3 , ae “17 aie" x 

An V5 ,4 να CE 

΄ Γκᾧῷ ᾿ - 

Ἔν πὰ LIANT ENS 
# LL? 2 

Érereet 

τόξο 2. ον γἧ 

(1) Dois filhos de Adäo: Caim e Abel. Vide Gênese IV. 

(2) Ao lado do corvo, estava um outro, morto. Para enterrä-lo, começou ἃ escavar ἃ terra 
com o bico 6 as patas, cobrindo, totalmente, o corpo inerte. Vide ΑἹ Jalälayn, p. 147. 
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uma pessoa, sem que esta haja 
matado outra ou semeado corrupçäo 
na terra, serd como se matasse 

todos os homens. E quem Îhe dä ἃ 
vida ser4 como se desse a vida ἃ 
todos os homens. E, com efeito, 

Nossos Mensageiros chegaram-lhes 
com as evidéncias; em seguida, por 

certo, muitos deles, depois disso, 

continuaram entregues a excessos, 
na terra. 

33. À recompensa dos que fazem 

guerra a Allah e a Seu Mensageiro, e 

se esforçam em semear ἃ COrTUupçäo 

na terra, näâo é senäo serem mortos 

ou serem crucificados ou terem 

cortadas as mäos e os pés, de lados 

opostos!"”, ou serem banidos da 

terra. Isso Îhes ὁ ignominia, na 
vida terrena, e, na Derradeira Vida, 

teräo formidävel castigo, 

34. Exceto os que se voltam 

arrependidos, antes que deles vos 
aposseis. Entäo, sabei que Allah é 
Perdoador, Misericordiador. 

35.0 vés que credes! Temei a 
Allah e buscai os meios de chegar 

a Ele; e lutai em Seu caminho, na 

esperança de serdes  bem- 

aventurados. 

Re ΕΣ της 1732 

ENG CE 

Gr JESUS CES φ 

WA PA τ το 
dre À ἀξ | 

LL ASS 

AN £ 

ae 
EN 

ῳ Vire Le we ÈS 

(1) Ηά quatro modalidades de puniçäo de crimes e furtos pelas leis islâmicas: a morte, 
para ο homicidio; a crucificaçäo, para o homicida que, também, assalta; ἃ 
decepaçäo da mäo direita e do pé esquerdo para o que assalta e näo comete 
homicidio; e o banimento, para o que ameaça assaltar e matar, mas nâo o faz. 
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36. Por certo, os que renegam a 
Fé, se tivessem tudo o que Πά na 

terra e mais outro tanto, para, com 

1550, se resgatarem do castigo do 
Dia da Ressurreiçäo, nada disso 

lhes seria aceito. E teräo doloroso 
castigo. 

37. Eles desejaräo sair do Fogo, e 
dele näo sairäo. E teräo permanente 
castigo. 

38. E ao ladräo e à ladra, cortai- 

Ihes, ἃ ambos, a mäo!!). como 

castigo do que cometeram, e como 
exemplar tormento de Allah. E 
Allah ὁ Todo-Poderoso, Säbio. 

39. E quem se volta arrependido, 
depois de sua injustiça, e se emenda, 
por certo, Allah Se voltarä para 

ele, remindo-o . Por certo, Allah é 

Perdoador, Misericordiador. 

40. Näo sabes que de Allah é ἃ 
Soberania dos céus e da terra? Ele 
castiga ἃ quem quer e perdoa a 
quem quer. E Allah, sobre todas as 
cousas, é Onipotente. 

41.0 Mensageiro! Näo te 
entristeçam aqueles que se apressam 
para a renegaçäo da Fé, dentre os 
que dizem com as prôprias bocas: 

sel 

y C: «λ à PTT 
-“ 

ὦ 22 His Si 

28 pc épeas ALT 

Lion ce) 

AUS NES AL 9. LL» 

ais, LA “Δ SL " 

; St .- - ἘΠῚ Ξ 

(1) Conforme as leis islâmicas, quando o ἰδαγᾶο rouba, pela primeira vez, determinado 

valor, correspondente a 4 de dinar (Cf. 1Π| 75 n3), corta-se-lhe ἃ mäo direita; se 
reincide, corta-se-lhe o pé esquerdo:; e, sucessivamente, se continuar a reincidir, a 
mäo esquerda 6 o pé direito. 
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“Cremos”, enquanto OS prôprios ἣϊ 
coraçôes näo crêéemt". E, dentre os ne ue 

que praticam o judaismo, hä os que ne PCR TPE 

sempre däo ouvidos às mentiras e DES FRERES 25% 

sempre däo ouvidos à outra 
ee ὸ 1 

coletividade"” que πᾶο te chegou. LISE LE Ca 
2 3 “ 

. τ 
Eles alteram o sentido das palavras. DB 8528 SR δ 

Dizem: “Se isso vos é concedido, 2 > δῦ ἷ ̓" : 532 À 

aceitai-0 6, se nâo vos é concedido, MHÉPRE TE APE 
Η "ἐς 2 \ Ze D\ve: sA LACS 

precatai-vos de aceitä-lo.” E para 7 te «ἂς 
Ἷ 

aquele, ἃ quem Allah deseja σὰ, ὦ A CNANEZ 
- 

provaçäo, nada lhe poderäs fazer, 
para protegê-lo de Allah. Esses 
säo aqueles cujos coraçôes Allah 
näo deseja purificar. Teräo, na vida 
terrena, ignoïninia 6, teräo, na 

Derradeira Vida, formidâvel castigo. 

42. Eles däo sempre ouvidos às 
mentiras e sempre devoram o ganho 
ilicito. Entäo, se chegam a ti, julga 

entre eles, ou lhes ἀά de ombros. E, 

se lhes ἀάς de ombros, em nada 

eles poderäo prejudicar-te. E, se 
julgas, julga, entre eles, com 
equanimidade. Por certo, Allah 
ama Os equânimes. 

43.Mas como eles te tomam PCR MERE 
or ärbitro, enquanto têm a Tora, eee es 

᾿ Ἵ Las FEAT OAI 

(1) Alusäo aos hipécritas. 

(2) Referência δὸς habitantes da comunidade judaica de Khaibar, da qual dois elementos 
cometeram adultério, o que, segundo as leis judaicas, deveria ser punido com 
apedrejamento, até a morte. À comunidade, entretanto, nâo quis executar ἃ pena € 
enviou uma delegaçäo da tribo de Quraizah ao Profeta, a fim de ἰῇ. inquirirem 

sobre outra forma de puniçäo. O Profeta, por sua vez, confirmou que a puniçäo, 
para aquele caso, era idéntica à da Tora, e que nada poderia fazer para atenuä-la. 
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em que h4 o julgamento de Allah? 
Em seguida, depois disso, voltam as 
costas. E esses nâo säo os crentes. 

44, Por certo, fizemos descer a 

Tora; nela, hâ orientaçäo e luz. Com 
ela, os profetas, que se islamizaram, 
julgavam aos que praticavam o 

judaismo e, assim também, os rabis 
e os sacerdotes, porque custodiavam 
o Livro de Allah, e eram testemun- 

has dele. Entäo, nâo receeis os 

homens, e receai-Me. E näo vendais 
Meus sinais por infimo preço. E 
quem nâo julga conforme o que 
Allah fez descer, esses säo os 

renegadores da Fé. 

45.E nela() prescrevemo-lhes 
que se pague a vida pela vida e o 
olho pelo olho e o nariz pelo nariz 
e a orelha pela orelha e o dente 
pelo dente, e, também, para as 
feridas, o taliäo. Entäo, a quem, 
por caridade, o dispensa, isso Ihe 

servir de expiaçäo. E quem näo 
julga conforme o que Allah fez 
descer, esses säo os injustos. 

46.E, na pegada daqueles(? 
fizemos seguir a Jesus, filho de 
Maria, para confirmar a Tora, que 
havia antes dele. E concedéramo- 
lhe o Evangelho; nele, μά orientaçäo 
e luz e confirmaçäo da Tora, que 

(1) Nela: na Tora. 

(2) Daqueles: dos profetas anteriores a Muhammad. 
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havia antes dele, e orientaçäo 6 
exortaçäo para os piedosos. 

47.E que os seguidores do 
Evangelho julguem conforme o que 
Allah fez descer nele. E quem näo 
julga conforme o que Allah fez 
descer, esses säo os perversos. 

48.E, para ti, Muhammad, 
fizemos descer o Livro, com a 

verdade, para confirmar os Livros 
que havia antes dele e para 
prevalecer sobre eles. Entäo, julga, 
entre eles!}), conforme o que Allah 
fez descer. E näo sigas suas 
paixôes, desviando-te do que te 
chegou da Verdade. Para cada um 
de vos, fizemos uma legislaçäo 6 
um plano. E, se Allah quisesse, 

haveria feito de vôs uma ünica 
comunidade, mas näo o fez, para 
pôr-vos à prova, com Ο que vos 
concedeu. Entäo, emulai-vos, pelas 
boas açôes. À Allah ser4 o retorno 
de todos vôs. Ε Ele vos informarä 
daquilo de que discrepäveis. 

49.E que Jjuligues, entre eles, 

conforme o que Allah fez descer, e 
nâo sigas suas paixôes, e precata-te 
de que eles te desviem de algo do 
que Allah fez descer, para ti. 
Entäo, se voltam as costas, sabe que 

Allah deseja que sejam alcançados 
por alguns de seus delitos. E, por 

(1) Ou seja, entre os judeus e os cristäos. 
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certo, muitos dos humanos säo 
perversos. 

50. Buscam, entäo, o julgamento Der OL sai κ δ 
dos tempos da ignoräncial 7 E PART ΩΣ 

quem melhor que Allah, em ὦ 6533 NS AE 
julgamento, para um povo que se 
convence da Verdade? 

51.0 vés que credes! Näo tomeis sais EN Niyseci NE» 
por aliados os judeus e os cristäos. er τς 
Eles säo aliados uns 805 outros. E RO Ὁ 
quem de νόβ se alia ἃ eles serä 
deles. Por certo, Allah näo guia o 
povo injusto. 

52. Entäo, tu vês aqueles, em 

cujos coraçôes h4 enfermidade!?, 
se apressarem para eles, dizendo: 
“Receamos nos alcance um revés.” 
Quicä, pois, Allah faça chegar ἃ 
vitoria ou uma ordem de Sua parte. 
Entäo, tornar-se-äo arrependidos 
daquilo de que guardaram segredo, 
em suas almas. 

53.E os que crêem diräo: “Säo 
estes os que juraram, por Allah, 
com seus mais solenes juramentos, 
estar convosco?” Mas, anular-se- 

âo suas obras, e, eles se tornaräo 

perdedores. 
“ ΄ 2 SAIS MU πήχη; 

| 54.0 νόβ que credes! Quem de ER ρος 
vôs apostata de sua religiäo, Allah 292 2 78 3 RES - 
ἔαγά chegar, em seu lugar, um povo PRIS Re 

(1) Referéncia ao paganismo dos tempos pré- islâmicos. C£. ΠῚ 154 n1. 

(2) Enfermidade: a hipocrisia. 
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que Ele amarä e que Ὁ amarä; e 
que serä humilde com os crentes, 
poderoso com os renegadores da 
Fé. Lutarä no caminho de Allah e 
näo temer4 repreensäo de quem 
quer que seja. Esse é o favor de 
Allah, que Ele concede a quem quer. 
E Allah é Munificente, Onisciente. 

55. Vossos aliados säo, apenas, 
Allah e Seu Mensageiro e os que 
crêéem: aqueles que cumprem a 
oraçäo e concedem az-zakah(”, 
enquanto se curvam diante de 
Allah. 

56.E quem se alia ἃ Allah e ἃ 1: ἧΐς À πος ΕΣ ὩΣ 
Seu Mensageiro e aos que crêem 
triunfarä, por certo, o partido de 

Allah é o vencedor. 
7 , μοι = ΄ Se 2 ἜΝ ELA Le se 57. Ο vos que credes! Näo tomeis λυλρν τς 

por aliados os que tomam vossa 2 che VE 
religiäo por objeto de zombaria e Je τ ρος να 
diversäo, dentre aqueles aos quais anne VERS 19 9 
fora concedido o Livro, antes de 

vôs, nem os renegadores da Fé —-E 
temei a Allah, se sois crentes — 

58. E, quando chamais à oraçäo, 
tomam-na por objeto de zombaria 
e diversäo. Isto, por que säo um 
povo que nàâo razoa. 

RAT EU 
CE 55€ “ LE 1 
PY pb ENST as 

À ue 

δὶ ον 

Η Ξ «(ὦ Κατα - rite ΄ τρκος, » 59. Dize, Muhammad: O je “2; LS ES 

seguidores do Livro! Vés nos Re 
censurais apenas por crermos em AE j\Gaht ᾿ς 

(1) Sobre az-zakah, cf. II 43 nd. 
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Allah e no que foi descido, para 
πόδ. e no que fora descido antes? 
Mas ἃ maioria de vôs é perversa. 

60. Dize: “Informar-vos-ei do que 
é pior que 1550, como retribuiçäo, 
junto de Allah? Os ( que Allah 
amaldiçoou e contra quem Se irou, 
e de quem fez simios e porcos, e os 
que adoram At -Täghüt?: esses 
estäo em pior situaçäo, e mais 
descaminhados do caminho certo.” 

61.E, quando vos chegam, 

dizem: “Cremos”, enquanto, com 
efeito, entram com a renegaçäo da 
Fé, e, com efeito, com ela saem. E 

Allah € bem Sabedor do que 
ocultam. 

62.E tu vês muitos deles se 

apressarem para o pecado e para a 
agressäo e para a devoraçäo do 
ganho 1ilicito. Que execrävel, em 
verdade, o que fazem! 

63. Que os rabis e os sacerdotes 

os houvessem coibido do dito 
pecaminoso e da devoraçäo do 
ganho 1ilicito! Que execrävel, em 
verdade, o que engenham! 

64. Ε os judeus dizem: “A mäo 
de Allah est4 atada°) ” Que suas 

(1) Os: os judeus. 
(2) Cf. II 256 n2. 

92 ads 4 de pe 
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(3) À mäo de Deus estä atada: Deus estä sendo avaro para com eles, restringindo- 
Ihes os ganhos. Foi assim que blasfemaram os judeus, quando, desmentindo ὁ 
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mâos fiquem atadas e que sejam LA site, op 
eles amaldiçoados pelo que dizem! 2 Pre Σ Li 4 5 ἘΣ 
Ao conträrio, Suas πιᾶοβ estäo : " 955 

Er, 

estendidas: Ele despende Seus Es Er SLR AS CN 
dons como quer. E, em verdade, o ir ii sh ΠΡ ae À ne 

que de teu Senhor foi descido, para τ» AA 
ti, acrescenta a muitos deles Bal SA AGE CE 
transgressäo e renegaçäo da Fé. E 

lançamos, entre eles, a inimizade e a 
aversäo, até o Dia da Ressurreiçäo. 
Cada vez que acendem um Fogo 
para a guerra, Allah apaga- «οὐ E 
eles esforçam-se em semear a 
corrupçäo na terra. E Allah näo 
ama Os corruptores. 

65.E, se os seguidores”) do 
Livro cressem e fossem piedosos, 
certamente, remir-lhes-famos ἃς 

mas obras e fäa-los-iamos entrar em 

Jardins da Delicia. 

66.E, se houvessem observado Ἰ LANG is 

a Tora e o Evangelho e o que, de Ὁ" ποτ 
seu Senhor, fora descido, para eles, Le FL) ne »" 
haveriam desfrutado os bens acima cf 
deles e debaixo de seus pés!”. D ist se 
Entre eles, μά uma comunidade δ... “9.35 dal ge 
moderada. Mas que vil o quel LVL us 

muitos deles fazem! 

67.0 Mensageiro! Transmite ὁ AM. 
que foi descido de teu Senhor, para 7 

Profeta, cairam em desprestigio e, consequentemente, começaram ἃ sofrer 
prejuizos nos negôcios, e empobreceram-se. 

(1) Fazer guerra contra Muhammad é inécuo, pois Deus a faz malograr. 

(2) Ou seja, os judeus e os cristäos. 

(3) Os bens acima deles e abaixo de seus pés: os bens celestiais e terreais. 
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ti. E, se o näo fazes, näâo haveräs 

transmitido Sua Mensagem. E 
Allah te protegerä dos homens. Por 
certo, Allah näo guia o povo 
renegador da Fé. 

68. Dize: “Ὁ seguidores do 
Livro! Näo estais fundados sobre 
nada, até que observeis a Tora e ὁ 
Evangelho e o que de vosso 
Senhor fora descido para vés.” E, 
em verdade, o que de teu Senhor 
foi descido, para ti, acrescenta a 
muitos deles  transgressäo 6 
renegaçäo da Fé. Entäo, πᾶο te 
aflijas com o povo renegador da Fé. 

69. Por certo, os que créem() e 
OS que praticam o judaismo e os 
sabeus e os cristäos, aqueles 

dentre eles que crêem em Allah e 
no Derradeiro Dia, e fazem o bem, 

por eles nada haver4 que temer, e 
eles nâo se entristeceräo. 

70.Com efeito, firmamos a 

aliança com os filhos de Israel e 
lhes enviamos Mensageiros. Mas 
cada vez que um Mensageiro Ihes 
chegava, com aquilo pelo que suas 
almas näo se apaixonavam, eles, a 

um grupo desmentiam e ἃ um grupo 
matavam. 

71.E eles® supunham que näo 
haveria sançäo; entäo, encegueceram 

(1) ΠΕ Π 62 n3. 

(2) Eles: os judeus. 
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e ensurdeceram. Em seguida, Allah 
voltou-Se para eles, remindo-os; 
depois, muitos deles encegueceram 
e ensurdeceram. E Allah, do que 
fazem, é Onividente. 

72. Com efeito, säo renegadores 
da Fé os que dizem: “Por certo, 
Allah é o Messias, filho de Maria”. 

E o Messias diz: “O filhos de 
Israel! Adorai a Allah, meu Senhor 

e vosso Senhor.” Por certo, a quem 
associa outras divindades a Allah, 

com efeito, Allah proibe-lhe o 
Paraiso, e sua morada é o Fogo. E 
näo hä para os injustos socor- 
redores.” 

73. Com efeito, säo renegadores 
da Fé os que dizem: “Por certo, 
Allah é o terceiro de três.” E näo 
Πά deus senäo um Deus Unico. E, 

se näo se abstiverem do que dizem, 
em verdade, doloroso castigo tocarä 
os que, entre eles, renegam a Fé. 

74.Entäo, näo se  voltam, 

arrependidos, para Allah e Lhe 
imploram perdäo? E Allah é 
Perdoador, Misericordiador. 

75.0 Messias, filho de Maria, 

näo é senäo um Mensageiro; antes 
dele, com efeito, os outros 

Mensageiros passaram. E sua mäe 
era veracissima. Ambos comiam 

alimentos como os demais. Olha 

como tornamos evidentes, para 
eles, os sinais; em seguida, olha 

o 39 S 2 - 
.« 

we : \ 
FT 0 Le PJ 

en Ἔα ἡ 12 Ed CLS »ὄ 

LINE à Po \Q RC 
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como 56 distanciam destes. 

76. Dize: “Adorais, em vez de 

Allah, ἃ quem näo possui, para νόϑβ 
prejuizo nem beneficio?” e Allah é 
O Oniouvinte, O Onisciente. 

77. Dize: “O seguidores do Livro! 
Näâo vos excedais, inveridicamente, 

em vossa religiäo, e nâo sigais as - Fe 
1W Ve PA A NN 

palxôes de um povo que, com dy hé SES NC 

efeito, se descaminhou, antes, 6 É | C\ 
descaminhou a muitos, e se tem 

descaminhado do caminho certo.” 

78. Os(? que renegaram a Fé, ΠΣ ΠΕ on 
dentre os filhos de Israel, foram À D Le 
amaldiçoados pela boca de Davi®? 
e de Jesus”), filho de Maria. Isso, 

porque desobedeceram e cometiam 
agressäo. 

79.Eles näo coibiam uns aos En ἜΣ Ἐκ ΟΝ ἡ Ἢ 
outros de nenhum ato reprovävel ᾿- RO T νν 

. Ρ PESTE que cometiam. Que execrävel, em Dre. 
verdade, o que faziam! US) λα 

80.Tu vês ἃ muitos deles se CDN SE 
aliarem aos que renegam a Fé. Que Re fe 
execrävel, em verdade, o que suas A ΠΝ ἢν ἀετόν δὲ 

. Te να ᾿ > 35 3 2 > À 2 μον IS 

almas antecipam, para eles! A Li res A 
r r Ἔ 9 - AT CR À ΠΑ ἢ 

côlera de Allah é sobre eles e, no ἀλοῦλῶν 35 εἶ A 
castigO, seräo eternos. SX ἘΞ D Dis 

(1) Os: Alusäo aos que transgrediram o Säbado e, por isso, foram transformados em 

macacos. 

(2) Com respeito às maldiçôes de Davi, vide Salomäo CIX 17-18; LXXVII 21-22; 

LXIX 27-28. 

(3) Conforme o Alcoräo, foram amaldiçoados por Jesus os que descreram do sinal da 

Mesa Provida, que Deus fhes fizera descer. Vide V 114 - 115. 
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81. Ε, se houvessem crido em 
Allah e no Profeta e no que foi 
descido, para ele, nâo os haveriam 
tomado por aliados. Mas muitos 
deles 580 perversos. 

82. Em verdade, encontraräs, — 

dentre os homens, — que os judeus 
e os 1dolatras säo os mais violentos 
inimigos dos crentes. E, em verdade, 
encontraräs que os mais proximos 
aos crentes, em afeiçäo, säo os que 

dizem: ‘“Somos cristäos.” Isso, 

porque μά dentre eles!' clérigos e 
monges, e porque πᾶο se ensober- 
becem. 

83. Ε, quando ouvem o que foi 

descido, para o Mensageiro, tu vês 
seus olhos se marejarem de 
lâgrimas, pelo que reconhecem da 
Verdade. Dizem: “Senhor nosso! 
Cremos. Entäo, inscreve-nos entre 

as testemunhas da verdade. 

84."E por que razäo πᾶο 
creriamos em Allah e na Verdade 
que nos chegou, enquanto aspiramos 

a que nosso Senhor nos faça entrar 

no Paraiso, com o povo integro?” 

85.Entäo, pelo que disseram, 

Allah retribuiu-lhes Jardins, abaixo 

dos quais correm os rios; nesses, 
serâäo eternos. EE essa é ἃ 

recompensa dos benfeitores. 

(1) Ou seja, entre os cristäos. 

τς AGNÈS 

GROS fc 
bus: 

EE CE AS 

C0) neue SENS 
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86.E os que renegam a Fé e 

desmentem Nossos sinais, esses 
säo os companheiros do Inferno. 

87.0 vos que credes! Näo 
proibais as cousas benignas(}” que 

Allah vos tornou licitas, e näo 

cometais agressäo. Por certo, Allah 

nâo ama Os agressores. 

88. Ε comei daquilo que Allah 
vos deu por sustento, enquanto 
licito e benigno. E temei ἃ Allah, 

em Quem sois crentes. 

89. Allah näo vos culpa pela 
frivolidade em vossos juramentos(?, 
mas vos culpa pelos juramentos 
intencionais näo cumpridos. Entäo, 
sua expiaçäo 6 alimentar dez 
necessitados, no meio-termo com 

que alimentais vossas familias; ou 
vesti-los ou alforriar um escravo. E 

quem nâo encontra recursos, deve 
Jejuar três dias. Essa é a expiaçäo 
de vossos Jjuramentos, quando 
perjurardes. E custodiai vossos 
juramentos. Assim, Allah torna 
evidentes, para vôs, Seus sinais, | 
para serdes agradecidos. 

΄- ΄“΄.. ὩΣ 3λ.- ARC 
. S 25 us a 1349 \ 

3 ς-»; Lu ΞΖ : 
K Ja) σαὶ GLS ΩΣ 

ee A À 987 À 

À) 29 ESS; 
rd € Cr  ” 1 AS Αὐλίδα ἐς, LAS 
ΠΡ te 52 PXSIET- 
RARES 

LA 

ELA E < < LS > fs 

cé Ne $ ” 

PSN 2 275$ 2 

Ad TE Kieass ΔΤ, Ἵ 

(1) Este versiculo faz referéncia ἃ um grupo de piedosos que, ao tempo do Profeta, 
pretendia, por excessivo sentimento religioso, proibir-se das cousas licitas, crendo. 

com 550, tornarem-se mais piedosos. Obrigavam-se, entäâo, ἃ Jejuar, incessantes, 

todos os dias; ἃ rezar, insones, toda ἃ noite; a abster-se, sempre, de mulheres, e da 

ingestäo de carne, e do bem-estar. Sabedor disso, o Profeta recriminou-os pelo 

excessivo exagero € acrescentou que ἃ cada um impende cuidar de si mesmo, 
seguindo os caminhos normaïis, apontados por Deus. 

(2) Cf. II 225. 
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90. O vos que credes! O vinho e , ANA ATEN οἷ; 
Ο 1og0 de azar e as pedras ΠΣ ds 5. ee SAS 
levantadas com nome dos idolos e rar : ᾧ 

() A A PT PA ie as varinhas da sorte ” näo 580 D 

senäo abominaçäo: açôes de Satä. ΔΑΝ 

Επίᾶο, evitai-as na esperança de 
serdes bem-aventurados. 

91. Satä deseja, apenas, semear| 225555024253, A 
a inimizade e ἃ aversäo, entre νόξ, PRE PRES PE 

: “ΝΑῚ 
por meio do vinho e do jogo de| ΠΣ 9525 9 
azar, e afastar-vos da lembrança de DE9 AN Ed PRÉ La 5 
Allah e da oraçäo. Entäo, abster- 

vos-eis disso”? 

92.E obedecei a Allah e 

obedecei ao Mensageiro e precatai- 
vos. Entäo, se voltais as costas, 

sabei que, impende, apenas, a Nosso 
Mensageiro a evidente transmissäo 

da Mensagem. 

& Γ᾿ \ 

\ 

τὸν 

E + 5 ue 

Éosrke σ 

GRECE A ss 

93. Näo h4 culpa sobre aqueles 
que crêem e fazem as boas obras, 

por aquilo de que se alimentaram®). 
anteriormente, desde que se 
guardem do proibido e creiam nisso 
e façam as boas obras; depois, 
continuem ἃ guardar-se € ἃ crer; 
em seguida, se guardem e bem- 
façam. E Allah ama os benfeitores. 

94.0 vos que credes! Em 2 A2 SN 
verdade, Allah por-vos-4 à prova 

(1) C£ V3 nl. 

(2) Trata-se dos que, antes da proibiçäo expressa no Alcoräo, se alimentavam da carne 
de porco e bebiam vinho. 
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com a proibiçäo de alguma caça, 

que vossas mäos e vossas lanças 
puderem alcançar‘”), a fim de que 
Allah saiba quem de vos O teme, 

embora seja Ele Invisivel. Entäo, 
quem, depois disso, comete agressäo 
tera doloroso castigo. 

95.0 vés que credes! Näo ge NAN are Nr 
une à caça, enquanto estais No οΣΣ Ὡ δε, νῦν si 
hurum®/. E, a quem de vôs a mata, Εν SAN 
intencionalmente, impender-lhe-à LA RER 
compensaçäo, em rebanhos, 1gual AE ςι Ἔν Δ ἃ ΜΝ. 

ao que matou, julgada por dois una. | Ξ 
homens justos dos vossos, em DEL Si: EN 

oferenda, destinada à ΑἹ Ka°bah; ou AT DCE VE ἢ 
expiaçäo: alimentar necessitados ou σὰν» 

Ρ ça ᾿ + (3) πρῶ SALÉE An 

o equivalente ἃ 1550, em jejum”, ie ψ.; : 
à or A 5% 2, Ζ 

para  experimentar a  nefasta 2e AN ya e as 
conseqüência de sua conduta. Allah 
indulta o que j4 se consumou. Ε 
quem reincide, Allah dele se 
vingarä. E Allah é Todo-Poderoso, 
Possuidor de vindita. 

AE PE si 96. E-vos licita a pesca do mare! KA τοὶ Ξ. 25iS Je 
seu alimento, como proveito para LEE ΞᾺ ne 1 

΄ , ΄ IS: À Een 

vôs 6 para os viandantes. E vos é 7 

ἈΝΕ 

(1) Este versiculo foi revelado no ano de Al Hudaibiyah, ο 6° ano da Hégira, quando 
os moslimes sairam de AI Madïnah, para fazer a peregrinaçäo, mas foram disso 
impedidos pelos Quraich. E, encontrando-se os moslimes em estado hurum, foram 

surpreendidos por uma variedade grande de caças, ao alcance das mâos e das 

lanças. Essa foi uma prova de Deus, para experimentar a obediência ἃ Seus 
preceitos, pois, ao peregrino, em estado de devoçäo e purificaçäo, é-lhe vedada a 

Caça. 

(2) C£ VI nd. 

(3) Ou seja, jejuar tantas vezes quante for o nümero de necessitados ἃ serem 

alimentados. 
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proibida a caça da terra, enquanto 
permanecels hurum(). E temei ἃ 
Allah, ἃ Quem sereis reunidos. 

97. Allah fez da Al Ka°bah, a 
Casa Sagrada, arrimo para os 
homens 6. assim também, o Μᾶς 

Sagrado®?, e os animals em oferenda 
e as guirlandas. Îsso, para que 
saibais que Allah sabe o que hä nos 
céus e o que hà na terra, e que Allah, 
de todas as cousas, é Onisciente. 

98. Sabei que Allah é Veemente 
na puniçäo e que Allah é Perdoador, 
Misericordiador. 

99. Näo impende ao Mensageiro 
senäo a transmissäo da Mensagem. 
E Allah sabe o que mostrais e o 
que ocultais. 

100. Dize, Muhammad: “Näo 
se igualam o maligno e o benigno, 
ainda que te admire ἃ abundância 
do maligno. Entäo, temei a Allah, 
6 dotados de discernimento, na 

esperança de serdes bem-aven- 
turados.” 

101.0 vés que credes! Näo 
pergunteis por cousas que, se vos 
fossem divulgadas, vos afligiriam: e, 

se perguntardes por elas, enquanto 
o Alcoräo estiver sendo descido, 

ser-vos-äo divulgadas. Allah vo-lo 

(D) C£ VI nd. 

22 PS, δ re 
GE Ye JS * A. > » Ç 

3 “re PE τ CC “ FRE AGENCE) 

(2) Ο Μᾶς Sagrado: todos os meses sagrados. Vide II 194 n2. 
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indultarä. E Allah ὁ Perdoador. 

Clemente. 
. ὃ ES 2 

102. Com efeito, um povo, antes PAT 
de vos, perguntou por elas; em 
seguida, tornaram-se renegadores 
delas. 

103. Allah πᾶο tez sn ia JE 
alguma de bahirah 6 nem de ᾿ ἧς: ke LUN 
581 bah? nem de wassrlah(®) nem 2 592 N531005 “7 

de hämi”. Mas, os que renegam ἃ ESRI ἀρῶν EE 
Fé forjam mentiras acerca de 
Allah. E ἃ maioria deles näo razoa. 

104.E, quando se JÎhes diz: 
“Vinde ao que Allah fez descer e 
ao Mensageiro”, dizem: “Basta-nos 
aquilo em que encontramos nossos 
pais.” E bastar-lhes-ia, ainda que 
seus pais nada soubessem e nâo 
fossem guiados”? 

- “» ze .- 

“Υ,. 2 . 3 - 
ν \ 

BA Lo — ” 

: 7 ᾿ πὶ #2 - ne πο ΄σισσ Fee 105. Ο vés que credes! Cuidai de SL RENE 
vos mesmos; nâo vos prejudicarä Pare 13 ΤΩΝ 

quem se descaminha, quando sois : . y 

(1) Bahïrah: acerca da fêmea do camelo, cuja orelha intercisa indicava [6 haver 

desemprenhado dez vezes, sendo que, da ültima vez, lhe nascera um camelo 

macho. Os ärabes pré- islâmicos marcavam-na, assim, por um häbito 

supersticioso, para que nâo fosse utilizada no transporte de carga, nem imolada, 

nem cavalgada. E, sempre, ἃ deixavam desfrutar todos os pastos e fontes d'âgua. 

(2) 58 ibah : a fêmea do camelo, apôs dar dez crias fêmeas, era deixada livre, näo 

podendo ser cavalgada, nem seu pelo tosado. nem seu leite sorvido. Sä ibah, 

também, era ἃ fêmea do camelo, dedicada aos idolos, logo apôs o retorno de 
viagem de seu dono ou de seu restabelecimento de uma doença. 

(3) Wassilah: pode ser, também, ἃ fêmea do camelo que dä uma cria fêmea, na 

primeira vez, seguida de outra fêmea, sem que haja nascido um camelo macho 
entre as fêmeas. Neste caso, esta cria era dedicada aos idolos. 

(4) Hämi: o camelo reprodutor, que ά gerou dez crias. Destarte, é protegido do 
trabalho e da imolaçäo. 
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guiados. À Allah serâ vosso retorno, 
de todos v6s. Ε Ele vos informarä 
do que fazieis. 

106.0 νός que credes! Quando 
a morte se apresentar a um de vés, 
que haya, ao testar, o testemunho de 
dois homens justos dos vossos ou o 
de dois outros, que nâo dos vossos, 
se estais percorrendo a terra e sois 
alcançados pela desgraça da morte. 
Retende-os ἃ ambos, ap6ôs a oraçäo; 
e eles juraräo por Allah, se duvidais 
deles, e diräo: Näo venderemos 

isso() por preço algum, ainda que 
o beneficiado seja parente, nem 
ocultaremos o testemunho de Allah: 
por certo, nesse caso, seriamos dos 
pecadores.” 

107.Se se descobre que ambos 
cometeram pecado de perjuro, 
entäo, que os substituam dois outros, 
dentre os que foram prejudicados 
pelos primeiros, e juraräo por Allah: 
“Em verdade, nosso testemunho é 

mais justo que o deles, e näo 
cometemos agressäo: por certo, 
nesse caso, seriamos dos injustos.” 

108. [550 é mais adequado para 
que prestem testemunho autêntico, 
ou temam que outros juramentos 
voltem a ser prestados, apôs os 
seus. Ε temei a Allah e ouvi. E 
Allah πᾶο guia o povo perverso. 

(1) Isso: o juramento feito a Deus. 
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109. Lembra-lhes,  Muham- 

mad, de que, um dia, Allah juntarä 

os Mensageiros, entäo, dirä: “O que 

vos foi respondido!”?” Diräo: 

“Näo temos ciência disso. Por 

certo, Tu, Tu és O  Profundo 

Sabedor das cousas invisiveis.” 

110.Quando Allah dirä: “O 

Jesus, filho de Maria! Lembra-te 

de Minha graça para contigo e para 

com tua mäe, quando te amparei 

com o Espirito Sagrado: falaste aos 

homens, quando ainda no berço, e 
na maturidade. E quando te ensinei 

a Escritura®” e a Sabedoria e ἃ 

Tora e o Evangelho. E quando 

criaste, do barro, a figura igual ao 

pässaro, com Minha permissäo, e 

nela sopraste, e ela se tornou um 

pässaro, com Minha permissäo. E 

curaste Oo cego de nascença € ὁ 
leproso, com Minha permissäo. E 

quando fizeste sair os mortos dos 

sepulcros, com Minha permissäo. 
E quando detive os filhos de Israel, 

afastando-os de ti, quando [ἢ65 

chegaste com as evidéncias; entäo, 
disseram os que, dentre eles, 

renegaram a Fé: ‘Isto näo é senäo 

evidente magia.’ 

Émcre 

is LS A me 
3 LPS. ot 9 2 

GS | HN 
Joe io fc: < 7e 

ÉÉSSLENE AZ 

DATENT me] 
SES "in 

(1) Trata-se da resposta dos idélatras aos mensageiros, quando estes pregavam a 

unicidade de Deus. A inquiriçäo divina existe para exprobrar os que negam esta 
unicidade. 

(2) Cf ΠΙ 48 n1. 
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111."E quando inspirei aos 
discipulos: ‘Crede em Mim e em 
Meu  Mensageiro’;  disseram: 
‘Cremos, e testemunha que somos 
moslimes”.” 

112. Lembra-lhes de quando os 
discipulos disseram: “Ὁ Jesus, 
filho de Maria! Teu Senhor poderä 
fazer-nos descer do céu uma mesa 
provida?” Εἰς disse: “Temei ἃ 
Allah, se sois crentes.” 

113. Disseram: “Desejamos co- 
mer dela e que se nos tranqüilizem 
os coraçôes; 6 desejamos saber se tu, 

com efeito, nos disseste a verdade, e 

desejamos ser testemunhas dela.” 

114, Jesus, filho de Maria, disse: 

«Ὁ. Allah, Senhor nosso! Faze-nos 

descer do céu uma mesa provida, 
que nos seja uma festa, para os 
primeiros e os derradeiros de nés, e 
um sinal de Ti; e sustenta-nos, e Tu 

és O Melhor dos sustentadores.” 

115. Allah disse: “Por certo, far- 

vo-la-ei descer. Entäo, ἃ quem de 
vs renegar a Fé, depois, por certo, 

castigä-lo-ei com um castigo com 
que jamais castigarei a alguém dos 
mundos.” 

116. Ε lembra-lhes de quando 
Allah dirä: “Ὁ 1 esus, filho de Maria! 

Disseste tu δὸς homens: ‘Tomai-me 

roms Ju À ie LS 

30 288 NN TE 
Es δ; ΓΗ 

ALES Te SE 

er 

(1) Ou seja, "querem ser testemunhas, junto 805 judeus ausentes, da mesa provida". 
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e a minha mâe por dois deuses, além 
de Allah?” Ele dirä: “Glorificado 
sejas! Näo me é admissivel dizer o 
que me näo € de direito. Se ὁ 
houvesse dito, com efeito, Tu o 

haverias sabido. Tu sabes o que hâ 
em mim, e nâo sei o que hâ em ΤΙ. 
Por certo, Tu, Tu és O Profundo 

Sabedor das cousas invisiveis. 

117.“Näo Îlhes disse senäo ὁ 

que me ordenaste: ‘Adorai a Allah, 
meu Senhor e vosso Senhor’. E fui 

testemunha deles, enquanto per- 

maneci entre eles. Entäo, quando 
findaste meus dias na terra, Tu 

foste, sobre eles, O Observante. E 

Tu, de todas as cousas, és Teste- 

munha. 

118.‘“Se os castigas, por certo, 

säo Teus servos. E, se os perdoas, 

por certo, Tu, Tu és O Todo- 

Poderoso, O Säbio.” 

119. Allah dirä: “Este é um dia 
em que beneficiarä aos veridicos 
sua veracidade. Eles teräo Jardins. 

abaixo dos quais correm os rios; 
nesses, seräo eternos para todo ὁ 

sempre.” Allah se agradarä deles, e 
eles se agradaräo dEle. Esse é o 

magnifico triunfo. 

120. De Allah é a soberania dos 

céus e da terra 6 o que ἢά neles. E 
Ele, sobre todas as cousas, é 

Onipotente. 
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DE MAKKAH -- 165 VERSICULOS. 

Em nome de Allah, O AREA ὁ 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Louvor a Allah, Que criou os JE) 

céus e ἃ terra e fez as trevas e ἃ OR βόδι 
: ; AS A ARE luz. Todavia, os que renegam a Fé ῶ “ ee. 

. “  “-“-» w à 

equiparam outros a seu Senhor. 2 ÉD RE 

’ $ “5 Δ 5 2 re es 2.Fle é Quem vos criou de Son GA 

barro; em seguida, decretou-vos um 

(1) AI An‘âm: Plural de nafam que é, originalmente, o coletivo de camelo. 
Posteriormente, esta palavra passou a designar πᾶο s6 este coletivo, mas o de 

bovino e ovino, conjuntamente, razäo por que näo se pode usar este coletivo, 

separadamente, para estas duas ültimas categorias animais. E, por inexistir, em 
lingua portuguesa, um coletivo apropriado que englobe todas as três categorias 

acima, ficamos, forçosamente, obrigados a usar a palavra plural rebanhos, que, 

em português, substitui o coletivo apropriado para cada espécie animal. Esta sura, 

que, assim, se denomina, por mencionar esta palavra nos versiculos 136, 138, 139, 

142, trata de três pontos fundamentais: a) a Unicidade de Deus, b) a Revelaçäo e ἃ 

Mensagem e, c) Ressurreiçäo e a recompensa, no dia do Juizo. Além disso, em 

alguns versiculos, ἃ partir do 136, recrimina os ârabes pagäos por certos häbitos, 

tais como: ἃ) destinarem a idolos parte dos rebanhos; Ὁ) permitirem, a quem Ihes 

aprouvesse, de se alimentar destes rebanhos, vedando-os aos demais; 0) facultarem 

aos varôes, somente, o que houvesse nas entranhas dos rebanhos; e, α) o 

infanticidio, perpetrado contra a filha recém-nascida, que enterravam viva nas 

areias do deserto. Nesta sura, encontram-se, ainda, referéncias histricas a alguns 

profetas, tais como Abraäo, que, ao afirmar a unicidade divina, deu inicio à 

pregaçäo do monoteismo absoluto, ἃ tônica permanente do Livro Sagrado. Faz 

atentar, por exemplo, para os fenômenos comprobatérios do poder divino, ubiquo 

e perfeito, e conclama os crentes a seguirem os sagrados preceitos do Livro, 

conferindo-lhes o que poderiamos chamar de "decälogo islâmico": 1. Näo associar 

nada ἃ Deus; 2. Ter benevolência para com os pais; 3. Νᾶο matar os filhos, 

receando näâo poder sustentä-los; 4. Evitar qualquer tipo de obscenidade ou 

torpeza; 5. Νᾶο cometer homicidio; 6. Näo surrupiar os bens dos 6rfäos; 7. Ser 

honesto nas transaçôes: 8. Agir, sempre, com justiça, mesmo em detrimento de 

parentes; 9. Cumprir o pacto de Deus, observando-lhe os preceitos; 10. Seguir a 

senda reta de Deus. Finalmente, reiterando que Deus é Unico, afirma que Ele é O 

Senhor da Puniçäo, do Perdäo e da Misericérdia. 
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(1) l à »2 τ À 5. ,.25 κατε ΠΩ termo ΄. E, noue μά outro mire Δα 

termo designado‘”. Todavia, vos τ 52 
contestais 

3. E Ele ὁ Allah nos céus e na AE | É SA (GS 

terra. Sabe vosso segredo e vossas DS. FACE so : 
a : Q gs D declaraçôes e sabe o que lograis. 

4. Ε näo lhes°”? chega sinal algum σφε HS A ais 5 
dos sinais de seu Senhor, sem que του AC 

Îhes estejam dando de ombros. AE Si 

5. Ε, com efeito, desmentiram a Ge A ὦ (ήτο [ΕἾ 
Verdade, quando esta Ihes chegou. 
Entäo, chegar-lhes-äo os informes 
daquilo(” de que zombavam. 

6. Näo viram eles quantas ὃ ο3 AXE AU \S 355 2721 

ONE HE ja 

geraçôes aniquilamos, antes deles? LE sie AU LE 

Empossamo-las na terra, com poder SR 2 -ὖ τῆς 
de que jamais vos empossamos. E Les os des LACS 
enviamos, sobre eles, a chuva, em RASE HÉACÉ A 
abundância, e fizemos correr os 

r10S, ἃ seus pés; entäo, aniquilamo- 

las por seus delitos e fizemos surgir, 
depois delas, outras geraçôes. 

1: Mesmo se fIZéssemos descer, Le se ANGES JA a 5; 
sobre ti, Muhammad, um livro, 

os De ÉPSERAENTET 

re Ge 

SALÉE Lex 
escrito em pergaminho, e eles o Ξ Re 

= # Lg «“Ἷ 
tocassem com as mäos, os que o CASA es) 

renegam ἃ Fé diriam: “Este nâo é 

senäo evidente mag1a.” 

(1) Termo: Aqui, significa a vida que termina com a morte. 

(2) Termo designado: ou seja, o Dia do Juizo, em que se darä ἃ Ressurreiçäo. 

(3) Lhes: aos idélatras de Makkah. 

(4) Daquilo: do Alcoräo. 



6. Süratu Al-An‘äm Parte 7 

2 
Cr To 

8. E dizem: “Que se faça descer ti Er 2. at ὁ». fi . 

sobre ele, Muhammad, um anjo.” ok LES « Pete 

E, se houvéssemos feito descer um 

anjo, J4 estaria encerrada(” ἃ 

ordem; em seguida, nâo Îhes seria 

concedida dilaçäo alguma. 

9. Ε, se houvéssemos feito dele Se - ἘΞ (tee $; 

um anjo, havé-lo-ijamos feito na ΓΟ ν᾿: 
f h h A 7 os 2 Ψ æ |: 9 

orma de homem, 6 havé-los-iamos ) ps mc 

feito confundir o que j4 confundem. 

D pr > - x 
A Ἐπ’ w 32 “ Le τὴ 10. Ε. com efeito, zombaram de ALAN AS ἧς, gs 

\ 

Las 
Mensageiros, antes de ti; entäo “τῇ Ὧν 

1 _( : ᾿ : ΟΡ 4 MON 
aquilo *” de que zombavam envolveu : 

ΡΥ RE TO EN ΒΣ τὸ 
os que escarneceram deles. ῷ DIE TEA 

RE : : : ' ASE NP ré 11. Dize: “Caminhai, na terra; D ̓  = _ ὁ au Ps 

em seguida, olhai como foi o fim 
dos desmentidores.” 

12. Dize: “De quem é o que Πά 
nos céus e na terra?” Dize: “De 
Allah”. Ele prescreveu ἃ Si mesmo 
a misericordia. Em verdade, Ele 

vos juntarä, no indubitävel Dia da 
Ressurreiçäo. Os que se perdem a 
si mesmos, entäo, näo crêem. 

13.E dEle é o que repousa na 
noite e no dia Ε Ele é Ὁ 

Oniouvinte, O Onisciente. 

14. Dize: “Tomarei eu por LEE SA 5 τὰ ἶ 
protetor outro que Allah, O Criador ie a 5 ; 2 se τῷ 

dos céus e da terra, enquanto Ele é κα Ὁ LEA DE 

(1) Ou seja, sua aniquilaçäo j4 estaria determinada. 

(2) Aquilo: o castigo, reservado aos idélatras, sobre o qual falavam os mensageiros. 
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Quem alimenta e näo é alimentado? 
Dize: “Por certo, foi-me ordenado 

ser O primeiro dos que se 
islamizam!” E nâo sejas, de modo 
algum, dos idélatras. 

15. Dize: “Por certo, temo, se 

desobedecer ἃ meu Senhor, ὁ 

castigo de um formidävel dia.” 

16. Nesse dia, de quem quer que 
5614 desviado ὁ castigo, com efeito, 
ser porque Allah dele teve 
misericordia. E esse é o evidente 
triunfo. 

17.E, se Allah te toca com um 

infortünio, näo haverd quem o 
remova a nûâo ser Εἰς. E, se te toca 

com um bem, Ele, sobre todas as 

cousas, é Onipotente. 

18. Ε Ele é O Dominador sobre 
Seus servos 6 Εἰς ὁ O Säbio, O 

Conhecedor. 

19. Dize: “Ὁ que h4 de maior 
testemunhot"/?” Dize: “Allah. Εἰς é 
Testemunha entre mim e vs. E foi- 
me revelado este Alcoräo, para com 
ele admoestar-vos e àqueles ἃ quem 
ele atingir.” Testemunhais vôs, em 
verdade, que hä, junto de Allah, 

outros deuses? Dize: “Νᾶο o 
testemunho.” Dize: “Apenas Ele é 
Deus Unico. E, por certo, estou em 

rompimento com Ο que idolatrais.” 

AG ne + #9 paie 6 Ξ Re) 

Es, 

PERS 3 À X* 

“., ne 

ΓΝ 2 “72 - IU7À ASE 

ANS do) τὴ KES 

» 

AAC ρα ἐκεί 
Κι PSS 

(1) Textualmente: "qual cousa é maior, em testemunho?" 
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20. Aqueles, aos quais concedêéra- 
mos Ο Livro, conhecem-no como 

conhecem a seus filhos!!.Os que se 

perdem a si mesmos, entäo, πᾶο 

créem. 

21.E quem mais injusto que 
aquele que forja mentiras acerca de 
Allah ou desmente Seus sinais? Por 
certo, os injustos nâo seräo bem- 
aventurados. 

22.E um dia, os reuniremos, ἃ 

todos; em seguida, diremos aos que 
idolatram: “Onde estäo vossos 
idolos, que pretendieis serem 
deuses ?” 

23. Em seguida, sua provaçäo nâo 
serä senäo dizer: “Por Allah, Nosso 

Senhor! Näo éramos id6latras.” 

24. Olha como mentiräo acerca 
de si mesmos! E sumirä, para 
longe deles, o que forjavam. 

25. E Πά, dentre eles, quem te 
ouça, 80 recitares ὁ Alcoräo. E 

fizemo-lhes véus sobre os coraçôes, 

a fim de o näo entenderem, 6 

fizemo-lhes, nos ouvidos, surdez. 

E, se vissem todos os sinais, neles 

näo creriam, ἃ tal ponto que, quando 
te chegassem, discutindo contigo, os 

que renegam a Fé diriam: “Isto®? nâo 
säo senâo fäabulas dos antepassados.” 

(1) Cf. II 146 nd. 

(2) Isto: o Alcoräo. 
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, 
26.E eles coïbem dele!!” os ner TE ae Se ὭΣ ΩΣ 

demais e dele se afastam. Ε näo se ΣΝ ᾿᾿ a 
" À _ : 93 τᾷ ἤ᾿ “2 ΤᾺ 

aniquilam senâo ἃ si mesmos, 6 ὩΝ 09,2 Ac Si 

nâo percebem. 

e 27.E se visses quando postos pr ἃ: dé\2555 NET 
diante do Fogo! Entäo, diräo: 

GE “AS τ »" 

“Quem dera nos levassem à vida ss Dh QU 

terrena, e näo desmentiriamos os ὃ ἄν: à 

sinais de nosso Senhor, e seriamos 

dos crentes.” 

28. Mas mostrar-se-lhes-à o que,| À ὙΠ}: VE GE) SEE NT 
antes, escondiam, 6. se os houves- ΡΣ ἜΚ “πῇ 2 ὦ 

sem levado à vida terrena, haveriam Ὁ on er λυ 
reincidido no de que foram coibidos. 
Ε, por certo, 6165 säo mentirosos. 

29.E dizem: “Näo h4 senäo 

nossa vida terrena, e näo seremos 

ressuscitados.” 

30.E se visses quando postos 
diante de seu Senhor! Ele dir: 
“Νᾷο ὁ esta? à Verdade?” Diräo: 
“Sim, por nosso Senhor!” Ele dirä: ον 
“Entäo, ΘΧΡΕΓΠΠΊΘηΪΔΙ o castigo, 
porque renegâvels a Fé.” 

1 “. Ξε au 37 - ἄρ, A. 31. Com efeito, os que desmen- ὅ:. : ἴων [4 Ὁ I e 

tem o deparar de Allah perdem-se, EE 
até que, quando ἃ Hora Îhes chegar, ARS LE 

inopinadamente, diräo: “Que afliçäo act AELSS $ 
a nossa, por descurarmos dela®)t” E AEA : BE BUS carregaräo nos dorsos seus fardos. 

(1) A proibiçäo pode referir-se tanto ao Livro quanto ao Profeta. 

(2) Esta: a Ressurreiçäo, no Dia do Juizo. 

(3) Dela: Da Hora do Juizo Final. 
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Ora, que vil o que carregaräo! 

32. Ε a vida terrena näo é senäo 

diversäo 6 entretenimento. E, 

certamente, a Derradeira Morada é 

melhor para os que säo piedosos. 
Entäo., nâo razoais? 

33. Com efeito, sabemos que ὁ see AS TS 
que eles dizem te entristece. E, por - a ἘΠ ET EN ES 

»“. ΄ . \ μέ \ $ 

certo, nâo é a ti que desmentem, HEC Ἂς RS 
r . : TO Se 27 A 

mas ὁ aos sinais de Allah que os οὐ): φῶς 
injustos negam. 

: Φουα ὡϑῇ vo Ὁ 2 σε 34.E, com  efeito, outros SAS hs 
Mensageiros, antes de t1, cie Are [5 De 

Muhammad, foram desmentidos, STE Ἄν A 
ET AT A Ce A e eles pacientaram ao serem NOR NES 225 

desmentidos, e foram molestados, 

διέ que Nosso socorro JÎhes 
chegasse. E näo h4 quem troque as 
palavras de Allah. E, com efeito, 
chegaram-te alguns informes dos 
outros Mensageiros. 

35.E, se te é grave que eles 

déem de ombros, entäo, se puderdes 
buscar um tünel na terra ou uma 
escada no céu e fazer-lhes chegar 
um sinal, para que creïam, faze-0 
E, se Allah quisesse, juntä-los-ia 

na orientaçäo. Νίᾷο sejas, pois, de 
modo algum, dos ignorantes. 

36. Apenas, 0S que ouvem 

atendem a verdade. E quanto aos 
mortos(””, Allah ressuscitä-los-4. Em 

(1) Ou 5618. os que nâo ouvem ἃ Palavra de Deus säo como mortos. No dia do Juizo, 

seräo ressuscitados para ἃ prestaçäo de contas. 
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seguida, a Ele eles seräo retornados. 

37. E dizem: “Que se faça descer 

sobre ele” um sinal de seu 

Senhor!” Dize: “Por certo, Allah é 

Poderoso para fazer descer um sinal, 

mas ἃ maloria deles näo sabe.” 

38.E πᾶο hâ ser animal algum 
na terra nem pä4ssaro que voe com 

suas asas senâo em comunidade 
como vs. De nada descuramos, no 

Livro®. Em seguida, a seu Senhor 
seräo reunidos. 

5% 

_39.E os ie spears Nossos SRE te NE? ἣν 
sinais sâo surdos e mudos: estào DE πᾶν 

nas trevas. Allah descaminha a Ψ db on 
quem quer e faz estar na senda reta M) AZ pes LEA 

a quem quer. 

40. Dize, Muhammad: “Vistes? 

Se o castigo de Allah vos chega ou 
vos chega ἃ Hora, que outro que näo 
Allah invocareis, se sois veridicos”? 

ςς 4 : aie LA SN 27 41. “Mas é a Ele que invocareis: 5 οὐ fast des 5 GS a,$ 
entäo, τῷ vos removerä, se quiser, 2 5 
aquilo®” pelo que O invocais, e 7 + 

esquecerelis o que idolatrais.” 

42.E, com efeito, antes de ἢ, A Éo AA Eos 
enviamos Mensageiros a outras Ne _£ LL 

comunidades, e foram desmentidos; oe ὲ 

entäo, apanhamo-las, com ἃ 

(1) Quer dizer, sobre Muhammad. 

(2) No Livro: no Livro do Destino. 

(3) Aquilo: O castigo divino. 
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adversidade e o infortünio, para se 
humildarem. 

43. Entäo, que, ao chegar-lhes 
Nosso suplicio, se houvessem 
humildado! Mas seus coraçôes se 

endureceram, e Satä aformoseou, 

para eles, o que faziam. 

44.ÉË, quando esqueceram o que 
lhes fora lembrado, abrimos, sobre 

eles, as portas de todas as boas 
cousas, até que, quando jubilaram 
com Ο que se Îhes concedera, 
apanhamo-los, inopinadamente, e 

e1i-los mudos de desespero. 

45.Entäo, foi exterminado o 

povo injusto, até o ültimo deles. E 
louvor a Allah, O Senhor dos 

Mundos! 

46. Dize: “Vistes? Se Allah vos 

tomar o ouvido e as vistas e vos selar 
os coraçôes, que outro deus que 
Allah vo-los farâ vir? Olha como 
patenteamos os sinais; todavia, eles 
apartam-se! 

47. Dize: “Vistes? Se o castigo 
de Allah vos chega, inopinada ou 
declaradamente, quem ser 
anquilado, senäo o povo injusto?” 

48.E näâo enviamos os Men- 
sageiros senäo por alvissareiros e 

admoestadores. Entäo, quem crê e 
se emenda, por eles nada haverä que 
temer, e eles nâo se entristeceräo. 

Si SEA À à S Ee 
3 AGE ον 

AE LE 3 

Οὐκ 

την, τίν να μνη 

LS TS HE 
Ke ere τί ic 

Spa κῷ SENS δῶ 
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49. E aos que desmentem Nossos 
sinais, tocä-los-4 o castigo pela 
perversidade que cometiam. 

50. Dize: “Näo vos digo que 
tenho os cofres de Allah nem que 
conheço o Invisivel, nem vos digo 
que sou anjo. Nâo s1go senäo o que 
me é revelado.” Dize: “Igualam-se 
o cego 6 ὁ vidente? Entäo, näo 
refletis?” 

S1.E admoesta. com ele) OS 

que temem ser reunidos a seu 
Senhor — enquanto näo têm, além 
dEle, nem protetor nem intercessor 

— na esperança de serem piedosos. 

52. E näo repulses os que invo- 
cam a seu Senhor, ao amanhecer 6 

ao  anoitecer, buscando-Lhe ἃ 

face”. Nada te impende de sua 
conta e nada Îhes impende de tua 
conta, pois o repulsä-los te far4 ser 
dos injustos. 

53. Ε, assim, nôs os provamos 

uns pelos outros"”), a fim de que 

(1) Com ele: Com o Alcoräo. 

ES 0 NSFGEA As ὌΝ 

D5e8 02 À Vie | | 
205% + EN 

Lonr- Ce 2 

SSL ΩΝ; 

EU Ἐπ Ste 

arr ao DZ 

dr es 

3 < TÊTE 

DR etre ae, 
- 

(2) Ou seja, buscando a benevolência de Deus. Houve, entre os adeptos do Profeta, 

aqueles humildes, como Biläl e Suhaïb, que eram desprezados e odiados pelos ricos 

e pelos idélatras. Estes haviam dito, certa vez, ao Profeta que, se este os expulsasse 

da comunidade, sentar-se-iam com ele e com ele conversariam a respeito do Isläo. 
Diante disso, o Profeta respondeu que lhe era, absolutamente, inconcebivel 

expulsä-los. Insistindo, os ricos e os idélatras pediram que, ao menos, o Profeta 

nâo permitisse que aqueles se aproximassem deles, enquanto estivessem palestrando 
sobre ὁ Isläo. E, diante da possivel anuência do Profeta, este versiculo foi revelado 

como exortaçäo a que ele näâo desprezasse os humildes e Πᾶο os afastasse. 

(3) Ou seja, o integro ὁ provado pelo iniquo, ε o rico, pelo pobre. 
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(), 
quem Allah fez mercêé, entre n6s?” 
Näo é Allah bem Sabedor dos 

digamt/: “Säo estes!? aqueles a ἕξι, “ἡ Εἰ πεν 

agradecidos”? 

54, Ε, quando os que crêem em GE <a Ὁ EE δ! 
Nossos sinais te chegarem, dize: ὃς De os Τῷ 
“Que ἃ paz seja sobre νόβ! Vosso Fe 

. 7 39 PLAN 22 Te 

Senhor prescreveu a Si mesmo a ἐπ τ Asa ΟΠ" 
. « ΄ Φ : ΄ e ΚΡ ΟΣ Are ne 9 æ 2 misericordia: quem de vôs faz um ae von ae : 

mal, por ignorância; em seguida, 
depois disso, volta-se arrependido e 
emenda-se, por certo, Εἰς é 
Perdoador, Misericordiador.” 

55. E, assim, aclaramos os sinais, 

e isso para que se torne evidente o 
caminho dos criminosos. 

56. Dize: “Por certo, foi-me 

coibido de adorar os que invocais, 
além de Allah.” Dize: “Näo seguirei 
vossas paixôes: com efeito, nesse 
caso, descaminhar-me-ia, e näo seria 

dos guiados.” 

57. Dize: ‘Por certo, estou 

fundado sobre os de meu 

Senhor: [ νός O? desmentis. Näo 
tenho o!” que quereis apressar. Ὁ 
julgamento näo é senäo de Allah. 
Ele narra ἃ Verdade. Ε Ele 60 
Melhor dos Arbitros.” 

(1) Ou seja, "a fim de que digam os ricos". 

(2) Estes: os pobres. 

(3) Este pronome se refere a Deus, e o sentido da frase seria: "desmentistes ἃ 

existência de Deus”. 

(4) O: o castigo. 
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58. Dize; ‘Se tivesse ὁ que 
quereis apressar, jà estaria encerrada 
a questäo entre mim e vos. E Allah 
é bem Sabedor dos injustos.” 

S9.E Ele tem as chaves do 
Invisivel; ninguém sabe delas senäo 
Ele. E Ele sabe o que hä na terra e DE ee SAS KES 
no mar. E nenhuma folha tomba 155 VAS ir ΠῚ 

sem que Ele saiba disso, 6 näo hä me 
grâo algum nas trevas da terra nem ZEN AGE BEN 

algo, Uumido nem seco, que näo ei LAS ὅς ἢ 5 
estejam no evidentel” livro. 

“25 Ὁ 

60.E Ele é Quem vos leva ἃ 
alma, durante a ποίει“, e sabe ὁ 

que FC RAR SHRDIe Oo dia; em 
seguida, nele®” vos ressuscita, para 
ser encerrado um termo designado. 
Em seguida, a Ele ser4 vosso 
retorno; depois, Ele vos informarä 
do que fazieis. 

61. Ε Ele é O Dominador sobre ἮΝ is ” Sa Ts \AS 
Seus servos. E envia anjos custodios, ve ζῆ 
sobre vés, até que quando ἃ morte rie 
chega a um de vôs, Nossos 
Mensageiros celestiais Ihe levam a 
alma, e de nada descuram. 

62. Em seguida, seräo levados a 
Allah, seu Verdadeiro Protetor. Ora, 

dEle é o julgamento, e Ele é O mais 
Destro no ajuste de contas. 

(1) Quer dizer, no Livro do Destino, em que, segundo a tradiçäo islâmica, est4 

registrado o destino de todas as criaturas. 

(2) Levar ἃ alma durante ἃ noite: fazer mergulhar na inconsciência do sono. 

(3) Nele: Durante o dia. 
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63. Dize: “Quem vos salva das “ἄς ARTE οὗ 
trevas da terra e do mar?” À Ele, νός tas SIDE τς A 
invocais humilde e secretamente: ων Ge | SA 7 
‘Certamente, se Ele nos salva 

destas, seremos dos agradecidos’” 

64, Dize: “Allah vos salva destas 

e de todas as angüstias; todavia, vos 
idolatrais!” 

65. Dize: “Ele é O Poderoso para 

enviar-Vos um Castigo, proveniente 
de cima de vos ou debaixo de 

vOSSOS pés() ou para confundir-vos 

em seitas e fazer que alguns de v6s 
experimenteis ἃ füria dos outros.” 
Olha como patenteamos os sinais, 
para entenderem. 

66.E teu povo desmentiu-o(, 
enquanto ele é ἃ Verdade. Dize: 
“Näo sou, sobre vôs, patrono. 

67.‘“Para cada informe, δά um 

tempo de ser, 6 νόβ logo sabereis.” 

68.E, quando tu vires os que so LME 
confabulam, em Nossos versiculos, Le AA Sr Ὡς 
com escârnio, dä-lhes de ombros, Sie D? RE εἰ ̓ 
até que confabulem, em outro HALLE IEEE NUL See Ne 
assunto. E, se Satà to faz esquecer, mes IS 
entäo, näo te assentes Com Ο pOvo à SA 
injusto, depois de teres lembrança Les 

disso. 

(1) Ο castigo de cima: Tal como a chuva de pedras igneas, que fez sucumbir o povo 
de Lot em Sodoma e Gomorra; o castigo de baïxo: tal como as âguas do Mar 

Vermelho, que afogaram o povo de Fara. 

(2) Ο: o Alcoräo. 
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69. Ε πᾶο impende ὩΣ que säo 
piedosos nada de seul” ajuste de 
contas, mas sim uma lembrança, 
para serem piedosos. 

70. Ε deixa os que tomam sua 
religiäào por diversäo e entreteni- Éd πο Ὁ ΣΟ 

ἱ : os LE 2) 
mento, e aos quais ἃ vida terrena + 29 55 
" 2 9 2 

ilude. E adverte, com ele! } para 20 DE δ 

que alma alguma se entregue à so) " 2. ““ “2 

ruina, pelo que cometeu, enquanto È ἦν ΐ is ; 

näo ter4, além de Allah, nem JE JE 50 LE 3.89 

protetor nem intercessor. E, se ela : 2 HS; ACL ILEN 

uiser resgatar-se, com qualquer ΚΣ ΩΣ ἀν ἃ 
4 Ξ one 4 Eh res Ferrero 
resgate, este näo Ihe ser aceito. 5 Cp si 

τ ; - ee “ “ϊ“ζΦἔΕΞΞ4ἕᾧ(Ξϑὀἑἁἑἁ 

Esses, que se entregam à ruina, pelo Eee) Vies de 
“ῦ . < 322 o 5 

que cometem, teräo, por bebida, © ὁ» QUE 
agua ebuliente e doloroso castigo, 
por que renegavam a Fé. 

71. Dize: “Invocaremos, além de CENT δ 5 AE TS 
Allah, o que näo nos beneficia nem De en ράσο ἃ 
nos prejudica, e tornaremos atrâs, Ὁ 1 ee. Les 
virando os calcanhares, apôs Allah SNL MULER XX 
haver-nos gulado, como aquele que ; EN SALE EN ERA 
os demônios seduzem, na terra, ee 
ficando perplexo, enquanto tem dia Re χὰ oÙE 
companheiros que o convocam à PA IE EM || 

ἄρ: ‘ ss”? Dize: 7 3 : orientaçäo: ‘Vem a nos”? Dize: à τιν 3 AA: LE ei 
“Por certo, a orientaçäo de Allah é 
a verdadeira orientaçäo, e foi-nos 
ordenado que nos islamizässemos, 
para Ὁ Senhor dos mundos. 

. τὰ . 2 Ξ TP 7 © » 72. “Ἑ cumpri a oraçäo e temei- te: 4 LAN, 2 5 : 

(1) Seu: deles, dos que tratam os versiculos, com escärnio. 

(2) Com ele: com o Alcoräo. 
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Ο. Ε Εἰς é Aquele a Quem sereis ἀὺ ἢ 
et 

reunidos.” 

r . r ENT PR CC 8e “2... 73. Ε Ele ἐ Quem criou os céus ENORME ΓᾺ; 
e ἃ terra, com a verdade. E, quando 45° > ἡ ET 

diz: “Sé”, entäo, é. Seu dito é a Pod PRES 
pe . - ju » 72,7 ξ 4e verdade. E dEle ser4 a soberania, 3 ra 63 UT a 

um dia, em que se soprarä na ce Da D La 
’ “ Ὶ pe Ἷ 7 2 te ui 

Trombeta. E Ὁ  Sabedor do ETES LE 292) 
invisivel e do visivel. E Ele é O CSA Ὁ, 
Säbio, O Conhecedor. » 

. < Æ σαι. - “ “5 .» 74.Ε lembra-lhes, Muhammad, es SAN Δ αὐ ESLS 2 
de quando Abraäo disse a seu pai ee ἦς ca à 
A Ι ἐν Ε΄ AA ET _\T » 

Azar!”: “Tomas idolos por deuses”? > SU θυ SNL 
Por certo, eu te vejo e a teu povo ἀὺ ΠΕ ΠΝ 
em evidente descaminho.” 

Φ 
rt ut σ τῇ - 2 Et - 32 ́ “ 75.Ε. assim. fizemos ver al.,77 Era ii ARE 

Abraño o reino dos céus e da terra, | ΄ 
e 1550 para que fosse dos convictos. 

\ 

76. Entäo, quando ἃ noite ὁ 
envolveu, ele viu um astro. Disse: 

“Eis meu Senhor.” E quando ele se 
pôs, disse: “Näo amo os que se 
pôem.” 

77. Ε, quando vIu ἃ lua surgindo, LUE ES τ 
disse: “Eis meu Senhor.” E, quando A ae ea 
ela se pôs, disse: “Se meu Senhor 352283 08 JE SIENS à 

nâo me guia, em verdade, estarei AUS A 2 K 
entre o povo descaminhado.” 

78. Ε, quando viu o sol surgindo, | SR TER LAN τξ 
disse: “Eis meu Senhor; este é ὁ 

(1) Segundo o exegeta Al-Zamakhchari, Azar seria alcunha do pai de Abraäo, cujo 

nome era Tera; ou Tera seria a forma correspondente de Azar, em assirio. Vide ΑἹ 
Kachchaf, volume 2, pp. 29-30. 
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maior!” E, quando ele se pôs, 
disse; “O meu povo! Por certo, 

estou em rompimento com Ο que 
idolatrais. 

79. “Por certo, eu dirijo minha 

face, como monoteista sincero, para 

Quem criou os céus e a terra. E nâo 

sou dos 1d6latras.” 

80. Ε seu povo argumentou com 

ele. Mas ele disse: “Argumentais 
comigo, sobre Allah, enquanto Ele, 

com efeito, me guiou? E näo temo 

o que Lhe associais, exceto se meu 

Senhor quiser algo de mal para 

mim. Meu senhor abrange todas as 

cousas em ciência. Entäo, näo 

meditais”? 

81. “Ἑ como temerei o que 
idolatrais, enquanto näo temeis 

associar ἃ Allah aquilo do que Ele 

näo fez descer, sobre vos, 

comprovaçäo alguma? Entäo, qual 

das duas partes é mais digna de 
segurança? 56 soubésseis! 

82. "Os que crêem 6 näo con- 

fundem sua fé com injustiça, esses 

têm a segurança 6 säo guiados.” 

83.E esse Nosso argumento, 

concedemo-lo a Abraäo contra seu 

povo. Elevamos, em escalües, a 

quem queremos. Por certo, teu 

Senhor é Säbio, Onisciente. 

84. E dadivamo-lo com Isaque e 

Parte 7 214 

GE ne “ἃ ΝΣ Με 

»σ 26 3 ,» “,, 

κε AN ΔΆ 9 
- 

2 - BE GE F4 + ΚΣ 

ξ > 

ete 96 JU δ 
LE <ee 9 τ ad 2 Te 
> w CEA “-ἴ à Le 

2 9 
) RE 

2 ar τ. - Αι re 4 

Δ RASE | ἡ ἊΝ 

Ἐς > 2 à 

DOS ΟΊ ES 

τ: PTT AC EC Re 

res geste Lens 59 
σι. τ 3 ζ 

K ΟΣ πος ΣᾺ 
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Jacé6(). A ambos guiamos. E a Noé, 
guiamo-lo, antes. E, de sua 

descendência, guiamos ἃ Davi e ἃ 
Salomäo e ἃ J6 e ἃ José e ἃ Moisés e 

a Aaräo — €, assim, recompensamos 
os benfeitores — 

85. E a Zacarias e ἃ Yahia, Joäo- 
Batista, e a Jesus e a Elias — todos 

eram dos integros — 

86. Ε ἃ Ismael”” e a Eliseu®” e ἃ 
Jonas ὁ ἃ Lot — e a todos eles 
preferimos aos mundos — 

87. E ἃ alguns de seus pais, e de 
sua descendência, e de seus irmäos. 

E Nos os elegemos e os guiamos ἃ 
uma senda reta. 

85. Essa é a orientaçäo de Allah: 
guia com ela ἃ quem quer, entre 
Seus servos. E, se eles houvessem 

idolatrado; haver-se-ia anulado o 

que faziam. 

89, Esses säo aqueles ἃ quem 
concedéramos o Livro”, e ἃ 
sabedoria, e ἃ profecia. E, se | estes() 

os"° renegam, com efeito, confiä- 
los-emos ἃ um povo näo renegador 
deles. 

(1) Jacé: filho de Isaque e neto de Abraäo. 

(2) Ismael: filho de Abraño. 

Parte 7 Vs 

ὶ ᾿ Ὶ ἊΣ 

Ἢ δἰ" δ). 

DES RUE LASER 

SUR DE Fe 

PLANTE w 9 

rer ie Ta 

τῷ US RTL" AS τ 

Ἢ ἢ, REDIFES 083 
ΚΟΥ 3 és 

A3 ARLES 9 

- À 
à 2 7% 

em TT “< 

52: ὦ 

es SIABAN 5 IS 

LAS 

Φομ πίει 

Ed 

LE URSS 7» τς ds ῃ κ 
FRS 7 - 

- 

$ 

£ Des Gap: ὃ 

“551 

Led ἀξ, σπᾷ 

(3) Eliseu. no texto corânico, é ΑἹ Yassa®, citado em 1 Reis XIX 16-21. 

(4) O Livro: todos os livros divinos. 

(5) Estes: os Quraich. 

(6) Os: ο Livro, a sabedoria e a profecia. 
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90. Esses sâo os que Allah guiou. 
Entäo, segue sua orientaçäo. Dize: 
“näo vos peço prêmio por εἰ εἰ). Εἰς 
näo é senäo lembrança para os 

mundos.” 

91.E eles näo estimam a Allah 
como se deve estimä-lO, quando 
dizem: “Allah nada fez descer sobre 
ser humano algum.” Dize: “Quem 
fez descer o Livro, com que Moisés 

chegou, como Îuz e guia para os 
humanos? Vés o! fazeis, agora, 
em folhas soltas, de ἐν mostrais 
algo e escondeis muito®”. E fostes 
ensinados do!” que näo sabieis, 

ΠΟΙ] vos nem vossos pais.”” Dize: 
“Foi Allah.” Em seguida, deixa-os 
se divertirem, em suas 

confabulacôes. 

92.E este é um Livro, que 

fizemos descer: bendito, confirmador 

do que havia antes dele; e fizemo- 

lo descer pare tu advertires a Mäe 
das cidades””? e os que estäo a seu 
redor. E os que crêem na Derradeira 
Vida nele crêem. E eles custodiam 
suas oraçôes. 

(1) Por ele: pelo Alcoräo. 

(2) O: o Livro de Moisés, ou seja, a Tora. 

“ἃ 

τς οἵ ρου ἄξιο 
Er 3... EE ref 5 

ἀλυνρεοδλθκῷν 

Nr SE us 

SP ὃ τὸ D __ 

(3) Alusäo ao que os judeus ocultaram da Tora, relativo à vinda do Profeta Muhammad. 

(4) Ou seja: "E aprendestes, no Alcoräo, o que näo aprendestes na Tora”. 

(5) Mäe das cidades: Makkah, a mais importante cidade do mundo islâmico, assim 

designada, por ser o local do primeiro templo de Deus, onde estä a Kafbah, em 

direçäo da qual se voltam os crentes, nas oraçôes. 
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93.E quem mais injusto que Le AE LÀ Fi . 

aquele que forja mentiras acerca de NT {Ὸ΄ 
SR ἧς οὐ Te NE NT) Allah ou diz: “Foi-me revelado on 

> PA KA HET OT algo”, enquanto nada JÎhe fora a A0? os 
revelado, e aquele que diz: “Farei SALES SA Es 

descer, algo igual ao que Allah fez us τ, À ΠΕ εν 

descer”? E se visses os injustos, "3 

enquanto na agonia da morte, e os! 03%) 

anjos, estendendo as mäos e τ FA SE GE 
dizendo: “Fazei sair vossas almas. 

Hoje!"?, sereis recompensados com 

o castigo da vileza, porque dizieis 

acerca de Allah o que näo era 

verdade, e porque vos ensober- 

becieis, diante de Seus sinais.” 

ἡ τ 

#7 τι εϑι ΒΡ 

et D . 94. Allah rs efeito,| ὁ τευ τοξ λοις ΤΣ 
chegais a Nôs sozinhos””, como vos Koh As fee 

. da vez primeira, e deixastes, ss re ne. 

atrâs das costas, o de que fizemos αν $e CSS ΩΣ γον 

vos assenhoreardes. E nâo vemos, si Fe ἐφ τι ̓Ξ τς 
1υηΐο de vos, vossos intercessores, $C Σ ᾿ς τ τος 

que pretendieis parceiros em vossa 

adoraçäo. Com efeito, o que havia 

entre vos cortou-se. E sumiu, para 

longe de νόξ, o que pretendieis.” 

95. Por certo, Allah é Quem faz 

fender os gräos e os caroços. Faz 

sair © vivo do morto e faz sair ὁ 

morto do vivo. Esse é Allah. Entäo, 

como dEle vos distanciais? 

(1) Hoje: ἃ partir de agora. 

(2) Sozinhos: despojados de todos os bens terrenos, dos familiares e de toda a 

proteçäo. Assim ser, no Dia do Juizo. 
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96. Ele é Quem rompe ἃ manhä. 
E faz da noite repouso, e do sol e da 

lua, cômputo do tempo. Essa é a 

determinaçäo dO Todo-Poderoso, 

dO Onisciente. 

97.E Ele é Quem vos fez as 

estrelas, para que vos guieis, por 

elas, nas trevas da terra e do mar. 

Com efeito, aclaramos os sinais a 

um povo que sabe. 

98. Ε Ele é Quem vos fez surgir 

de uma 596 pessoa; entäo, ἔέ 

receptäculo e deposito. Com efeito, 

aclaramos os sinais ἃ um povo que 

os entende. 

99. FE Ele é Quem faz descer do 

céu âgua 6. com ela, fazemos sair 

planta de toda a espécie. E, dela, 

fazemos sair o verdor; dele fazemos 

sair aglomerados gräos — e, nas 

espatas das tamareiras, h4 cachos 

acessiveis — e fazemos sair Jardins 

de videiras, e a oliva e ἃ romä, 

senelhantes e näo semelhantes!!. 

Olhai seus frutos, quando frutificam, 

e seu sazonar. Por certo, μά nisso 

Sinais para UM PpOVO que crê. 

100. E eles fizeram a Allah, os 

Jinns, como parceiros, enquanto foi 

Ele Quem os criou. E inventaram- 

Lhe, sem ciência, filhos e filhas. 

.» 

SES I GAS 

A DATA 

. ee ALES 

(1) Ou seja, semelhantes na aparëncia e dessemelhantes no paladar. 
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Glorificado e Sublimado seja Ele, 

acima do que alegam! 

101. Ele é O Criador impar do RÉ ARS ou 

céu e da terra. Como teria Ele um LA ᾿ τ 
filho, enquanto näo tem compan- * Lee ASS) 72 Ὁ À 
heira? E Ele criou todas as cousas. Pen 
E ËEle, de todas as cousas, é 

Onisciente. 

102. Esse é Allah, vosso Senhor. ALAN AS LE SN Dé 

Näo existe deus senäo Ele, Criador ΠΟ. 
de todas as cousas: entäo, adorai-O. 

Ε Ele, sobre todas as cousas, é 

Patrono. 

103. As vistas näo Ὁ atingem AS 3 SN TN 
enquanto Ele atinge todas as vistas. 
E Ele é O Sutil, O Conhecedor. 

104. Com efeito, chegaram-vos 

clarividências de vosso Senhor. 

Entäo, quem as enxerga, serä em 

beneficio de si mesmo. E quem 

enceguece, serâ em prejuizo de si 

mesmo. Εν, sobre v6s, nâo sou 

custédio. 

105. Ε, assim, patenteamos os \j τω ET 
versiculos, 6 isso, para quel « LA ANSE TE 

ἃ Ge τοῖς, Lit) )2δδ 

dissessem: “Estudaste!!) com os AS Hd 
oo do Livro”, e para que 

οἱ“) tornässemos evidente, para um 

povo que sabe. 

(1) Os idôlatras, sempre, acusaram, falazmente, Muhammad de receber seus 

ensinamentos de judeus e cristäos, e näo de Deus, diretamente. 

(2) O: o Alcoräo. 
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106. Segue ο que te foi revelado 
de teu Senhor. Näo existe deus 

senäo Ele. E αἀά de ombros aos 

idôlatras. 

107.E, se Allah quisesse, näo 
haveriam 1idolatrado. E, sobre eles, 

Νός nâo te fizemos custôdio. E tu, 

sobre eles, nâo és patrono. 

108. Ε näo mjurieis os que eles 
invocam além de Allah: pois, eles 
injuriariam ἃ Allah, por agressäo, 
sem ciência. Assim, aformoseamos. 

para cada comunidade, suas obras; 

em seguida, seu retorno serä ἃ seu 

Senhor, entäo, informä-los-4 do que 

faziam. 

109. Ε juraram, por Allah, com 

seus mais solenes juramentos, que, 

se Ihes chegasse um sinal, 

certamente, nele creriam. Dize: “Os 

sinais estäo, apenas, JjJunto de 
Allah.” E o que vos faz pressenti- 
lo‘? Por certo, quando ele Ihes 
chegar, näo creräo. 

110.E Nôs Îhes reviraremos os 

coraçôes e as vistas: entäo, näo 

crerâo, como näo creram nele, da 

vez primeira, e deixä-los-emos, em 
sua transgressäo, caminhando às 
cegas. 

δ, 
LIT on Nas OS 97€ τ 
Os Ὁ 

22 TS 55 7% 

RSS 

D ep 

A 
SN € De 5:1} 

ΠΣ Lu «ἕ sr 

> 3944 
PDA 3 5 Su Hi 

Lx. 

ES τ΄ SA Ye 2 7 

5 "ὁ 
)9 Re) -“΄. À 

(1) Lo: Isso, ou seja, a crença nos sinais divinos, por parte dos idélatras. Ὁ versiculo 
adverte os crentes, que ansiavam ardentemente que chegassem os sinais divinos, 

reclamados pelos idélatras, de que, mesmo que lhes chegassem, por contumäcia € 

ignorância, nâo iriam crer neles. 
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111.E, se fizéssemos descer- 

lhes os anjos e Îlhes falassem os 
mortos e lhes reunissemos todas as 

cousas ἃ sua frente, näâo creriam, 

exceto se Allah quisesse. Mas a 
maloria deles Ὁ ignora. 

112. FE, assim, fizemos para cada 
profeta inimigos: demônios dentre 
os humanos e os jinns, que 
inspiraram uns 805 outros dito 
floreado, para se iludirem — e, se 
teu Senhor quisesse, näo o fariam. 
Entäo, deixa-os e ao que forjam — 

113.F para o escutarem os 

coraçôes daqueles que näo crêem na 
Derradeira Vida, e para, com 1550, 
se agradarem, e para continuarem ἃ 
perpetrar o que estavam perpetrando. 

114. Dize: “Entäo, buscarei por 
juiz outro que Allah, enquanto Ele é 
Quem fez descer, para vôs, o Livro 
aclarado?” E aqueles, aos quais 
concedêramos ὁ Livro(”. sabem 

que ele foi descido de teu Senhor, 
com a verdade. Entäo, nâo sejas, de 

modo algum, dos contestadores. 

115.E ἃ palavra de teu Senhor 
cumpriu-se, em verdade e justiça. 
Näo Πά quem troque Suas Palavras. E 
Ele é O Omouvinte, O Onisciente. 

116. E, se obedeces à maioria dos 

que estäo na terra, descaminhar-te- 

(1) O Livro: ἃ Tora. 

À st 

pie FE γον 

BE SOU ASS 

ER ETS 

SE θεν τυ λα ἐξ 

v: "ἘΞ ΞΘ ds cz er Ïs 

Va 

., Ε ne. 
Sj2 NN PRÉ ἫΝ 
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äo do caminho de Allah. Näo seguem 
senäo conjeturas e nada fazem 
senäo imposturar. 

117. Por certo, teu Senhor é bem 

Sabedor de quem se descaminha de 
Seu caminho. E Ele é bem Sabedor 

dos guiados. 

118. Entäo, comei daquilo, sobre 

o qual foi mencionado o nome de 

Allab, se de Seus sinais sois crentes. 

119.E por que razäo näo 

comereis daquilo, sobre o que foi 
mencionado o nome de Allah, 

enquanto, com efeito, Ele vos 

aclarou o que vos é proibido, exceto 
aquilo” ao qual fostes impelidos 
pela fome”? E, por certo, muitos, com 

suas paixôes, descaminham a 

outros, sem ciéncia. Por certo, teu 

Senhor é bem Sabedor dos 

agressores. 

120. E deixai o pecado, aparente e 
latente. Por certo, os que cometem 
o pecado seräo recompensados, 

pelo que perpetravam. 

121. E nâo comais daquilo, sobre 
o qual nàâo foi mencionado o nome 

de Allah. E, por certo, isto € 

perversidade. E, por certo, os 
demônios inspiram seus aliados, 
para que contendam convosco. E, 

(1) Cf V3. 

2 et ES “γώ. ἃ 

“Ὁ τὼ. 
IA Al τὴν 

ρῶν ad 

ῷ Ne EEE 

S= La LEL TL. δεν 

Jai ES | 

ETS QE 

cest SA At Dé); 
-ς 

ΓΝ Ξ Ἰ2 NS 2? 

(D GA de) Ca δε λα 

- 22 [3 τ 

λῇ ΡΩΝ τ," 55 

LÉ 2 NS € 
té 

ΗΝ 
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se vos lhes obedeceis, por certo, 
sereis idôlatras. 

122.E, acaso, quem estava sie 

morto, e Nôs demo-lhe vida e Jon ne Σ 
fizemo-lhe luz, com que anda entre Ac NS er 

os homens, ό 1608] ἃ quem estä nas 
trevas, das quais jamais sair4(1)? 
‘Assim, aformoseou-se, para os 
renegadores da Fé, o que faziam. 

Ϊ lun % S .,»ῦ. σα MNT « rs E, assim, ἐτεόν em cada ITS ES Er CT 
cidade, prôceres de seus crimino- ἰδ ποτοῦ ΕΝ 

2 DITES νι sos"), para nela usarem de estrata- 5.) Ξ, 

gemas. Ε näo usam de estratagemas ZA 
senäo contra si mesmos, e näo 
percebem. 

124.E, quando um sinal lhes CA $ ἢ sie SEAL 

chega dizem: “Näo creremos, até ᾿ | 
que nos concedam algo igual ao que 

fora concedido 805 Mensageiros de| ὠμκαζτνλθι JS ἐξ λέ 
Allah.” Allah é bem Sabedor de » Are τ, fee 2 DE A 

onde depositar Sua mensagem. ἃ mr 
Aos que foram criminosos alcançä- ὟΝ Denis tR 

los-4 vileza, junto de Allah, e 
veemente castigo, pelos estrata- 

gemas de que usavam. 

125. Entäo, a quem Allah deseja AE DEA δι ἔνε 

guiar, Ele [6 dilatarä o peito para o 

(1) Este versiculo alude, de um lado, ao idélatra, que é igual ao morto, e que. havendo 
abraçado o Isläo, começa a gozar a vida; de outro lado, ao idélatra que. nâo 

abandonando ἃ idolatria, nas trevas permanece, irremediavelmente. 

(2) Referéncia δος principais de Makkah, que se tornaram os mais ferrenhos inimigos 

de Muhammad. 

(3) Lhes: aos principais de Makkah, entre os quais se encontrava Abü Jahl, tio do 
Profeta e inimigo declarado da mensagem pregada por ele. 
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Isläo. E a quem deseja descaminhar, Add: ΕΣ LS τ τ 512 
Ele The tornarâä o peito constrito,| ,..τῇ : 

Dr AE Car OT ner et 
oprimido, como se se esforçasse ee. us 

para ascender ao οι"), Assim, ὁ ἀκ 
Allah faz cair o tormento sobre os 
que näo créem. 

126. E esta é a senda reta de teu 

Senhor. Com efeito, aclaramos os 

Sinais à um povo que medita. 

127. Deles é ἃ Morada da Paz, RS EC NE re 
junto de seu Senhor. E Ele ser4 seu Fa Ps: Et, 2 
Protetor, pelo que faziam. Ὺ Dar 

128.E um dia, Ele os reuniré, ἃ NES "ὦ; ΡΣ 
todos, e dirä: “Ὁ coorte de jinns! ἧς; ne. τῶν > 4 

Com efeito, cativastes muitos dos 0 à ee A 

humanos.” Ε seus aliados, entre os NES NE GC 

humanos, diräo: ‘“Senhor AC) GA τ τ: S A) ce 
Deleitamo-nos, uns com os outros an 

NS Ya AE Ai 
e atingimos nosso termo, que Tu δ 

. σι 35 ε.,2, GX; A FAC Ως ΝΞ. havias fixado, para n6s.” Ele dirä: "γόνα PU 
“Ὁ Fogo serä vossa moradia: nele, 
sereis eternos, exceto se Allah 

quiser ” outra cousa.” — Por certo, 
teu Senhor é Säbio., Onisciente. 

129.E, assim, tornamos os Es LS aies 

(1) É notävel o moderno entendimento cientifico, encerrado neste versiculo, acerca 

das dificuldades respiratérias ocorridas em grandes altitudes. Pesquisas atuais 
revelam que, quanto mais o homem ascende no espaço, tanto mais sua respiraçäo 
se torna dificil, em virtude da compressäo atmosférica exercida em seu tôrax. 

(2) Uns como os outros: os homens se deleitaram com os jinns, pois estes 

aformosearam os pecados, que pareceram äqueles puro deleite. E, por sua vez, os 
Jinns se deleitaram com a obediência dos homens. 

(3) Quer dizer, exceto se Deus predispuser que o castigo do fogo seja transferido para 
um outro castigo, tal como o do gelo. 
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injustos aliados uns aos outros, 
pelo que cometiam — 

130.“O coorte de jinns e es μα css 
humanos! Näo vos chegaram Ἂς 
Mensageiros vindos de vés, que Bis ns 2) 

, . » À “τῇ . 7 Nr » 2 «ee vos narraram Meus sinais e vos Pre RER 
TR 2 rt admoestaram do deparar deste vosso AAA "ΘΟ Ξ 

dia?” Diräo: ‘Testemunhamos contra ns πασν 
΄ ὁ AT ὦ... σ δι πς “ ΑΞ 

nos mesmos.” E a vida terrena CAES ges μὰ 
x : 2 LE ST. 22% ae 
iludiu-os, e testemunharäo, contra argus els gs 
si mesmos, que foram renegadores 
da Fé. 

131. [5530 porque näo é admissivel] 
que teu Senhor aniquile as cidades 
por injustiça, enquanto seus habi- 
tantes estäo desatentos à Verdade. 

132.E, para cada um deles, hä 

escalôes, pelo que fazem. E teu 
Senhor näo est4 desatento ao que 
fazem. 

133.E teu Senhor é O Bastante| πιο ἃς τ ἡ Tor 
a Si mesmo, O Possuidor de | ΠΥ 
misericordia. Se quisesse, far-vos- SAR RÉ R 
ia ir e faria suceder, depois de vés, «= (is Bis 
a quem quisesse, assim como vos Pre ἢ À οἱ ἐδ 
fez surgir da descendência de outro 
povo. 

134. Por certo, o que vos é 

prometido virä, e näo podereis 
escapar disso. 

135. Dize: “Ὁ meu povo! Fazei 
o que puderdes: por certo, farei ὁ 
que puder. Entäo, sabereis quem 
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tera o final feliz da Derradeira 

Morada. Por certo, os injustos näâo ᾿ 
seräo bem-aventurados.” 

136.E eles‘” destinam a Allah se LM = GE, AUS 
porçäo das messes e dos rebanhos, sie 

que Ele fez existir, e dizem: “Isto é ON ὥς, ὦ, ὦ ΩΡ 
para Allah”, segundo sua séess oz Rat 

pretensäo, “6 aquilo é para nossos LS ass LE. 
idolos.” Entäo, o que é para seus 
idolos jamais chegarä a Allah, e ὁ 
que é para Allah chegar a seus| @ SV ,χςε....ἃ 
idolos. Que vil o que julgam! s 

° τ (2) ω- - “5. σ “ὩΣ, ; 137. Ε, assim, 5615 7. Li EE δ € 
aformoseiam, para muitos dos Ἐπ ἀν 2 té 
dé 7 ana 1 ΜΝ, 
idôlatras, ἃ matança de 56 115 filhos, . = 

. , . 3 1 29: > AE ue 

para arruinä-los e para confundi- Jen 
los em sua relig1ä0. Ε, se Allah 2, 12 ΓΟΡΕΣ ΨΙ 

quisesse, πᾶο o fariam. Entäo,|, 2 > or » 9 < 

; pres ele deixa-0s e ao que forjam. 

: δι ςς à ὡς d »ω LE TA 1388 dizem:  ‘“Estes 580 ἄς des SES 
rebanhos e messes vedados: ηᾶο se ΝΘ 
alimentarä deles senäo quemt” PRE LE 0 GES 

. 425 “ La _\# « σ΄. 3 [ “οἷς 

quisermos”, segundo sua pretensäo. en > ER 25 

(1) Ηά referéncia, neste versiculo. ao häbito, entre os idélatras de Makkah. de 

destinarem parte das messes e rebanhos ἃ Deus, para atos de caridade: e outra 

parte δὸς idolos, para oferenda e distribuiçäo ἃ seus servidores. Ocorre que ἃ 

destinada a Deus, eles se permitiam despendé-la, em beneficio dos idolos, 

enquanto a que era destinada aos idolos, nunca chegava a Deus, ou seja, nunca era 

despendida em caridade. 

(2) Parceiros: aqui relacionam-se com os demônios ou com os guardiäes dos idolos. 

Note-se que, à época pré-islâmica, era costume um pai imolar aos idolos o filho 

que nascesse apôs um nümero determinado dos filhos. Tal prâtica era incentivada 

pelos parceiros a que este versiculo se refere. 

(3) Quem: o guardiäo dos idolos. Por ser este cargo ocupado, exclusivamente, por 

homens, e jamais por mulheres, s6 estes, podiam alimentar-se destes rebanhos 6 

messes. 
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E hä rebanhos, cujos dorsos säo 
proibidos(}), e rebanhos, sobre os 
quais eles näo mencionam o nome 

de Allah, ao serem imolados. 

forjando, assim, mentiras a respeito 
dEle. Ele recompensä-los-4 pelo 
que forjavam. 

139.E dizem: “O que hä nos 
ventres destes rebanhos é privilégio 
exclusivo de nossos varôes 6 
proibido a nossas mulheres.” E, se 
a cria nascer morta, todos seräo 

parceiros na partilha dela. Ele 
recompensä-los-à, por suas 
alegaçôes. Por certo, Ele é Säbio, 
Onisciente. 

140.Com efeito, perdem-se os ASIE LS 
que matam a seus filhos, insensata- τας 
mente, sem ciëncia, e proibem ὁ da 
que Allah IÎhes ἀά por sustento, a Le £ 
forjando mentiras acerca de Allah. 
Com efeito, descaminham-se e näo 

säo guiados. 
δι . “ _T “2 Be 9 | 141.E Ele é Quem iez surgir IARSNTES# 

jardins emparrados e näo empar- 2 re 
rados, e as tamareiras e as searas, 2. ὭΣ ἘΞ: 

à 2 OEIL T SLT Tr CAL 
sendo variados seus frutos; e a Une LS 
oliva e ἃ romä, semelhantes e näo LOTS QG » ὁ te 

We Ge UN RSS 
semelhantes. Comei de seu fruto, D le 

| : ; ae CR Versa 
quando frutificar, e concedei o que é Se es celle AU AE 

. . . 9 1 _ mr PAL ee et 2 de seu direito, no dia de sua ceifa, e PSS EAN TEEN 
" . 2 

nao VOS entreguels a excessos! À 

(1) Cf. V103n1.e4. 

(2) Ou seja, distribuindo toda a safra, sem deixar para si proprio ὁ para os seus. 
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Por certo, Ele näo ama os entregues 

a eXCESSOS. 

142.E Ele criou, dos rebanhos, 

uns para carga €, outros, pequenos, 

para o abate. Comei do que Allah 
vos deu por sustento € nâo sigais 

os passos de Satà. Por certo, ele 

vos é inimigo declarado. 

143.E  criou  oito  reses 

acasaladas: um casal de ovinos 6 

um casal de caprinos. -- Dize: 
“Qual deles Ele proibiu!"/? Os dois 
machos ou as duas fêmeas? Ou ὁ 

que contêm as matrizes das duas 
fêmeas”? Informai-me, com ciência, 

se sois veridicos.” — 

144.E um casal de camelos e 

um casal de vacuns. — Dize: “Qual 

deles Ele proibiu?? Os dois 
machos ou as duas fêmeas? Ou o 

que contêm as matrizes das duas 
fêmeas? Ou fostes testemunhas, 

quando Allah vo-lo recomendou?”- 
Entäo, quem mais injusto que 

aquele que forja mentiras, acerca 
de Allah, para descaminhar, sem 

ciência, os humanos”? Por certo, 

(1) Este versiculo e o seguinte patenteiam a arbitrariedade e o absurdo com que os 
pagäos decretavam suas leis e proibiçües. Aqui, a proibiçäo πᾶο se estendia, por 

exemplo, a todos os espécimens animais de um mesmo sexo, mas a apenas alguns 
deles e de sexos diferentes, sem um motivo légico que o explicasse. Na verdade, 

por que näo foram vedados, entäo, ao alimento e à cavalgada, todos os espécimens 

animais do sexo masculino, ou, por outro, todos os espécimens animais do sexo 

feminino, mas inexplicâvel e indistintamente alguns deles”? 

(2) Ver nota anterior. 
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Allah nâo guia o povo injusto. 

145. Dize: “Näo encontro, no que 
se me revelou, nada de proibido para 

quem queira alimentar-se, ἃ näo 
ser que seja animal encontrado 

morto, ou sangue fluido, ou carne 
de porco — pois é, por certo, 
abominaçäo — ou perversidade: ὁ 
animal imolado com ἃ invocaçäo 

de outro nome que Allah.” E aquele 
que é impelido ἃ alimentar-se 
disso, nâo sendo transgressor nem 
agressor("”, por certo, teu Senhor € 

Perdoador, Misericordiador. 

146.F, δὸς que praticam o 
judaismo, proibimos todo animal 
de unha näo fendida. E dos 

vacuns € ovinos, proibimo-Îlhes ἃ 

gordura, exceto a que seus dorsos 
possuem ou suas entranhas, ou ἃ 
que estä aderida aos ossos. Com 
1550. ἐΘΟΟΥΠΕΘΗΞΒΙΠΟΤ ΟΣ por sua 

transgressäo )E, por certo, somos 

Veridicos. 

147.Entäo, se te desmentem, 

dize: “Vosso Senhor é Possuidor 

da imensa misericordia, e nâo ser4 

revogado Seu suplicio para o povo 
criminoso.” 

148. Os que idolatram diräo: “Se 

Allah quisesse, näo idolatrariamos, 

(1) C£ II 173 n1. 

(2) ΓΕ IV 160. 

A sx À pla δ)» 

NANTES \&)Gé es ὃ 
ut “- 

Z ie 2 un ANL2 PAC dE 

τάς Δ 
… ς- 
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nem nossos pais, e nada proibiria- 
mos.” Assim, aqueles que foram 
antes deles, desmentiram a seus 

Mensageiros, até experimentarem 

Nosso suplicio. Dize: “Tendes 

alguma ciência disso e podeis no- 
la demonstrar? V6s näo seguis senäo 
conjeturas, e nada fazeis senäo 
imposturar.” 

149.Dize: “É de Allah o 

terminante argumento. Entäo, se 
Ele quisesse, haver-vos-ia guiado, 
a todos.” 

150. Dize: “Trazei vossas teste- 

munhas que testemunham que Allah 
proibiu 1ss0.” Entäo, se testemun- 
ham, nâäo testemunhes com eles. E 

näo sigas as paixdes dos que 

desmentem Nossos sinais e que 
nâo crêéem na Derradeira Vida, 

enquanto equiparam outros a seu 

Senhor. 

151. Dize: “Vinde, eu recitarei o 

que vosso Senhor vos proibiu!”: 
nada Lhe associeis. E  tende 

benevolência para com os pais. E 
näo mateis vossos filhos, com 

receio da indigência: Nés vos 

€ ΄ πε δι 9 ὡς 
᾿ χα LES Lis 

PE Ce PL . ἄρ LA 

SE DA CN e1S8) 

ὰ 3 Éric 74 
RES Le LS (Sa 

δ Æ 2 .»» ὅτ ἃ 

Ὡ: Lea Le, SN! 41: ἧς 

ο “ δ. -»,Ρ 224 VRAIES ro σι, > 

BNC AA 5 

-» 3223 “ ἐς τ» Ξ. - ΞΖ TAF QU | 

(1) Este versiculo e os dois subseqüentes encerram o que se pode chamar de ὁ 

decilogo islâmico: 1. Näo associar nada ἃ Deus; 2. Ter benevoléncta para com os 

pais; 3. Näo matar os filhos, receando näo poder sustentä-los; 4. Evitar qualquer 
tipo de obscenidade ou torpeza; 5. Näo cometer homicidio; 6. Näo surrupiar os 

bens dos 6rfäos; 7. Ser honesto nas transaçôes; 8. Agir, sempre, com Justiça, 
mesmo em detrimento de parentes; 9. Cumprir o pacto de Deus, observando-lhe os 
preceitos, 10. Seguir a senda reta de Deus. 
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damos sustento, e a eles. E nâo vos 

aproximeis das obscenidades, 
aparentes e latentes. E nào mateis ἃ 
alma, que Allah proibiut? matar. 
exceto se com Jjusta razäo. Eis o 
que ÉEle vos recomenda, para 
razoardes. 

152."E nâo vos aproximeis das 
riquezas do Orfäo, a näo ser da 
melhor maneira”, até que ele atinja 
sua força plena®”. E completai a 
medida e o peso com eqüidade. Näo 
impomos ἃ nenhuma alma senäo o 
que € de sua capacidade. E, quando 
falardes, sede justos, ainda que se 
trate de parente. E sede fiéis ao 
pacto de Allah. Eis o que Ele vos 
recomenda, para meditardes. 

153."E, por certo, esta é a Minha 
senda τρία: entäo, segui-a e näo 
sigais os outros caminhos!”, pois 
vos separariam de Seu caminho. 
Eis o que Ele vos recomenda, para 
serdes piedosos.” 

154. Em seguida, concedêramos CS edf SALS 
a Moisés o Livro, como comple- | | 

(1) É lei comum a todos os livros divinos o respeito pela vida, exceto quando, por 

motivos retaliativos, a religiäo permite o homicidio. 

(2) Ou seja, incrementando os bens, e näo espoliando-os. 

(3) Ou seja, até chegar ao auge da força psicofisiolégica que, segundo alguns 
exegetas, corresponde à puberdade; e, segundo outros, à idade da razäo, atingida 

entre os 25 6 30 anos. Repetir-se-4 esta expressäo em ΧΙ 22, XVII 34, XVII 
82, XXII 5, XXVIII 14, XL 67 e XLVI 15, sendo que, neste ültimo versiculo, 

a palavra parece corresponder à idade de 40 anos. 

(4) Os outros caminhos: as outras religiôes. 
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mento de Nossa graça para com 

aquele que bem-faz, e como 
aclaraçäo de todas as cousas, e como 
orientaçäo 6 misericordia, para 
eles!” crerem no deparar de seu 
Senhor. 

155.E este” ὁ um Livro. que 
fizemos descer: bendito. Segui-0, 
entäo, e sede piedosos, na esperança 
de obterdes misericérdia. 

156. Fizemo-lo descer, para näo 
dizerdes: “Apenas, fora descido ὁ 
Livro, sobre duas facçôes!”), antes 
de nôs, e, por certo, estävamos 

desatentos a seu estudo.” 

157. Ou para nâo dizerdes: “Se 
houvesse descido o Livro, sobre πόξ. 

haveriamos sido mais bem guiados 
que eles.” Com efeito, chegou-vos, 
entäo, de vosso Senhor, evidência 

e orientaçäo e misericordia. E 
quem mais injusto que aquele que 
desmente os sinais de Allah e deles 
se aparta? Recompensaremos os 
que se apartam de Nossos sinais, 
com Ο pior Castigo, porque deles se 
apartavam. 

158. Näo esperam eles senäo os 
anjos Îhes cheguem ou chegue teu 
Senhor ou cheguem alguns sinais 

(1) Eles : os filhos de Israel. 

(2) Este : o Alcoräo. 

(3) Ou seja, sobre os judeus e os cristäos: 

A "x 5 5 \— α Ὁ 9 

De GS 4 GES 

M PL 

sets 
“955: 

5 
ES SET esse AGE 

À <a Et κάτου 
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de teu Senhor? Um dia, quando 
alguns sinais de teu Senhor!' 

chegarem, näo beneficiarä a alma 

alguma sua fé, se ela πᾶο houver 

crido, antes, ou näo houver logrado 
nenhum bem, em sua fé. Dize: 

“Ésperai: por certo, Nôs estaremos 
esperando.” 

159. Por certo, os que separam 

sua religiäo e se dividem em seitas, 

tu nada tens com eles. Apenas, sua 
questäo ser4 entregue a Allah; em 

seguida, Ele os informarä do que 

faziam. 

160. Quem chega com a boa açäo 

terd dez vezes seu equivalente, e 
quem chega com ἃ mâ açäo πᾶο 

ser recompensado senäo com seu 

equivalente. E eles"” näo sofreräo 
injustiÇa. 

161.Dize: “Por certo, meu 

Senhor guiou-me a uma senda reta: 

a uma religiäo justa, a crença de 
Abraäo, monoteista sincero, e que 

näo era dos 1idé6latras.” 

162. Dize: “Por certo, minha 

oraçäo 6 meu culto e minha vida e 

minha morte säo de Allah, O 

Senhor dos mundos. 

CHR 8e ΠΑ: 

Aie δ ic ΓΑ τι 8 οἱ LAS 

ne 

© HAN AS 

(1) Quer dizer: "acaso esperam que Ihes cheguem os anjos da morte ou o castigo de 

Deus ou alguns sinais divinos do Dia do Juizo (entre outros, o nascimento do sol 

no poente, o retorno de Jesus, o surgimento de Gog e Magog), para que creiam”?" 

(2) Eles: os homens. 
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163.“Ele näo tem parceiro. E 
isso me foi ordenado, e eu sou o 

primeiro dos moslimes.” 

164. Dize:  “Buscarei  outro 
senhor que Allah, enquanto Ele é 
O Senhor de todas as cousas? E 

cada alma πᾶο comete pecado 

senäo contra si mesma. Εἰ nenhuma 

alma pecadora arca com o pecado 
de outra. Em seguida, a vosso 
Senhor ser4 vosso retorno: entäo, 

Ele vos informarä daquilo de que 
discrepäveis.” 

165.E Εἰς é Quem vos fez 

sucessores, na terra, e elevou, em 
escalôes, alguns de vôs acima de 
outros, para pôr-vos à prova, com 
o que vos concedeu. Por certo, teu 
Senhor é Destro na puniçäo 6, por 

certo, Ele é Perdoador, Misericor- 

diador. 

» 5 PI ET AAA: ᾿ 

SENTE EC 
ἐμοῦ τ 22 % 2. PACA 

le Ὺ lo ESS ει 5" 
AS 

en ξ - 
- 3 Μ- - Cal 

51229 62)|9 SENS 



7. Süratu ᾽Α1-᾽ α΄ ταῦ Parte 8 As; V Oh EI 8)... 

De Makkah — 206 versiculos. 

Em nome de Allah, 9 SES NU ᾽ 
᾿ . À 5 Ξ RE ΤΩ --.φ.------..φῴτ τι 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Alif, Läm, Mim, 5847) nl 
r . ΄ σ΄ 32 Cr TT 4 ῷ “ρὲ 

2.Este € ἮΝ Livro, que € A, LES ποθ δες 

descido para ti”, Muhammad - a Hit. re 
Η à : | Gén LT 

entäo, que näo haja, em teu peito, . , 
: : mi 52 

constrangimento ἃ seu respeito —, © xs 

para admoestares, com ele, os 

renescadores da Fé, e para ser 

lembrança para os crentes. 

Φ r . Ie D — ζ.. ΓῚ 2 

3. Segui o que é descido para δ. οι δὶ 
vôs, de vosso Senhor, e nâo sigais Ja 5 9 8.415. \ rer za) 55 Aa ὯΝ 
em vez dEle, outros protetores. É ne τ ας μοχο 

Θά ξολα Quäo pouco meditais. 

(1) ΑΙ ACRäf: plural da palavra urf, que significa, entre outras cousas, o simo de 

qualquer elevaçäo do solo; tudo o que sobressai de uma cousa. No Alcoräo, este 

vocäbulo designa o pincaro da muralha diviséria entre o Paraiso e o Inferno. 

Acresça-se que esta muralha pode ou nâo ser material e näo impede que se ouçam 

ecos das vozes dos que ficam em cada um dos lados, que ela separa. No pincaro 

desta muralha, encontram-se os que podem ver tanto os habitantes do Paraiso, 

quanto os do Inferno, com os quais se comunicam, ora com escärnio, quando com 

estes ültimos, ora com afabilidade, quando com os primeiros. À sura, assim, se 

denomina, pela dupla mençäo desta palavra nos versiculos 46 e 48. É a mais longa 

sura revelada em Makkah, e, como todas αἱ reveladas, trata dos assuntos bâsicos 

do Isläo, tais como: a Mensagem, a Ressurreiçäo e a recompensa no Dia do Juizo. 

Além disso, hâ relatos minuciosos da histria de värios profetas e seus povos. ἕ 

notâvel na apresentaçäo da gênese do mundo, quando näo deixa de fazer mençäo 

da histéria edénica e da tentaçäo satânica sobre Adäo e Eva. Outra vez, faz-nos 

atentar para os fenômenos do Universo, como prova da incontestävel soberania de 

Deus. Finalmente, admoesta o incréu do nefasto fim dos que se voltam para Satä, e 

convida o crente para ser humilde e temeroso nas preces e no amor a Deus. 

(2) Cf. ΠῚ n3. 
(3) Para ti: de Deus através o Anjo Gabriel. 



7. Süratu ’Al-’a‘raf Parte 8 À ss; VO EN δ). 

4. E que de cidades aniquilamos! BASES υδ 3 

o ὧ SE 72 à ἌΠΠΙΟΣ ΑΝ 
Entäo, Nosso suplicio chegour- 
Ihes( ) , enquanto dormiam à noite, 
ou enquanto sesteavam. 

5. E, quando Nosso suplicio lhes 
chegou, sua invocaçäo ηᾶο foi senâo 
dizer: “Por certo, fomos injustos.” 

6. Entäo, em verdade, interro- 
garemos aqueles, aos quais Nossa 
Mensagem foi enviada, e em 
verdade interrogaremos os Mensa- 
geiros. 

- ke, re A -» 

7. Em verdade, narrar-lhes-emos, CE χά. 22. 

entäo, com ciência, o que fizeram, er, +. 
e nunca estiVemos Ausentes. > 

Φ ΄ qe € F2 “9. 7% 8. Ε ἃ pesagem verdadeira serä LE Shi 552% ἵ 
nesse dia. Entäo, aqueles cujos pesos à 4 < ask, 
em boas obras forem pesados, SANS Die 
esses seräo os bem-aventurados: 

9.E aqueles, cujos pesos forem ὙΠ: Δ“ λοι LE in, 
leves, esses serdo os que se . 2 rfte 2 

ï El és À LS Le 
perderäo a si mesmos, porque 39 ou 
foram injustos com Nossos sinais; D) Dh 

‘ ξ΄ 2 A k 
10.E, com efeito, empossamo- LS SN: é; 

vos na terra, 6, nela, fizemos, para | 4 AUS El συ χε: 
r , . A . D CN RER 

vos, melos de subsistência. Mas δ 29 5. ia 2 ὃ 

quäo pouco agradeceis! 

FA > Ge Bol LC τς 11.E, com efeito, criamo-vos; ed es, 

em  seguida, configuramo-vos; LE 
depois,  dissemos aos anjos: 

(1) Lhes: aos habitantes dessas cidades, tal como ocorreu ao povo de Lot, aniquilado 

à noite, e ao povo de Chufaib, aniquilado durante a sesta. 
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“Prosternai-vos diante de Adäo.” E 
prosternaram-se, exceto Iblis. Ele 
näo foi dos que se prosternaram. 

12. Allah disse: “O que te 
impediu de te prosternares, quando 
to ordenei?” δαί disse: ‘“Sou 
melhor que ele. Criaste-me de fogo 
e criaste-o de barro.” 

. es disse: “Entäo, desça 
4616} E näo te ὁ admissivel te 

oi soberbo nele. Sat, pois, 
[5 por certo, és dos humilhados! 

14.Satà disse: ‘“Concede-me 
. Pt Fr ° 2 

dilaçäo, até um dia, em que eles!? 
seräo ressuscitados.” 

15. Allah disse: “Por certo, és 

daqueles aos quais ser4 concedida 
dilaçäo.” 

16. Satà disse: “Entäo, pelo mal 
a que me condenaste, ficarei, em 
verdade, à espreita deles, em Tua 
senda reta. 

17. “Ἐπὶ seguida, achegar-me-e1 
a eles, por diante e por deträs 
deles, e pela direita deles e pela 
esquerda deles, e näo encontraräs ἃ 
maioria deles agradecida.” 

18. Allah disse: “Sat dele®”. 

como execrado, banido. Dos que, 

(1) Dele : do Paraiso. 

(2) Eles : os homens. 

(3) Dele : do Paraiso. 

> “> ξ “,“2 5 

HER 2 Cr 

ΠΝ Fe 0 

- 

ÉD se - ae ES BAT SN 
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dentre 6165, te seguirem, encherei ἃ 
Geena, de todos vés. 

19. “E, ὁ Adäo! Habita, tu e tua 

mulher, o Paraiso; e comei onde 

ambos quiserdes, e näo vos 
aproximeis desta âravore!'”: pois, 
serieis dos injustos.” 

20.E Satà  sussurrou-lhes 

perfidias, para mostrar ἃ ambos Ο 
que lhes fora acobertado de suas 
partes pudendas, e disse: Vosso 
Senhor näâo vos coibiu desta ἄγνοια 
senäo para näo serdes dois anjos 
ou serdes dos eternos.” 

21.E jurou-lhes: “Por certo, sou 
para ambos de vos um dos 
conselheiros.” 

22. Entäo, seduziu-os, com 

faläcia. E, quando ambos experi- 
mentaram da ärvore, exibiram-se- 

Ihes as partes pudendas, e 
comecçaram a aglutinar, sobre elas, 
folhas do Paraiso. E seu Senhor 

chamou-os: ‘“Näo vos coibi a 

ambos desta ἄγνοια e näâo vos disse 

que Satä vos era Iinimigo 
declarado?” 

23. Disseram: ‘“Senhor nosso! 
Fomos injustos com nôs mesmos 6. 
se nâo nos perdoares e nâo tiveres 
misericordia de nôs. estaremos. em 

verdade, dentre os perdedores. 

(1) Cf. IE 35 n3. 

VO EN 8)... 

gro ΜΟΎ ΟΝ 

-» “ € 

SRE Ὁ A. “ἡ 

» 13} PAS LA \- ne LE 21e. GES εν 

+ ra 

φ᾿ 

re LE Ἐν ον 



7. Süratu ’Al-’a‘raf Parte 8 

24. Allah disse: “Descei., sendo 

inimigos uns dos outros. E tereis, 

na terra, residência e g0Zo até certo 

tempo.” 

25. Ele disse: ‘“‘Nela vivereis 6 

nela morrereis e dela far-vos-äo 

sair.” 

26. Ο filhos de Adäo! Com efeito, 

crlamos, para νόβ, vestimenta, para 
acobertar vossas partes pudendas, 

e adereços. Mas a vestimenta da 
piedade, esta é a melhor. Esse é 
um dos sinais de Allah, para 
meditarem. 

27.0 filhos de Adäo! Que Satà 

näo vos tente, como quando fez sair 
a vossos pais do Paraiso, enquanto 
a ambos tirou a vestimenta, para 
fazé-los ver suas partes pudendas. 

Por certo, ele e seus sequazes vos 

vêem de onde vos näo os vedes. 

Por certo, Nôs fizemos os demônios 

aliados 805 que näo créem. 

28.E, quando eles!}? cometem 

obscenidade(”, dizem: “Encont- 

ramos, nela, nossos pais, e Allah 
no-la ordenou.” Dize, Muham- 

mad: “Por certo, Allah näâo ordena 

(1) Eles: os que nâo créem, ou seja, os Quraich. 

Λε VO γκκδιδ)»» 

ὥς AS 2 ταὶ Para 

EET ns 

LA] Kad AE 

re 

ASE ES 38 SN 

LEA CEE ER 

AH En À ges 

NA SN ES δ 

OL EN KA 

(2) O vocäbulo obscenidade traduz fähichah, que significa pecado nefando. Em geral, 

este termo ὁ aplicado para designar o adultério. Neste versiculo, pode qualificar o 
häbito de os pagäos pré-islâmicos, homens e mulheres, circundarem desnudos ἃ 

Kabah. 
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a obscenidade. Dizeis acerca de 

Allah o que näo sabeis?” 

29. Dize: “Meu senhor ordena a K Cine nl ne 
eqüidade. E erguei vossas faces Nr Re 
para Allah, em cada mesquita. E 
invocai-O, sendo sinceros com Ele, 

na devoçäo. Assim como Ele vos 
iniCiou ἃ criaçäo, ἃ  Ele 
regressarels.” 

30. À um grupo Ele guiou, e a 
um grupo deveu-se o descaminho; 
por certo, eles tomaram os 
demônios por aliados, em vez de 
Allah, enquanto supunham estar 
sendo gulados. 

31.0 filhos de Adäo! Tomai 
vOSSsos ornamentos!(?), em cada 

mesquita. E comei e bebeï, e nâo 
vos entregueis a excessos. Por 
certo, Ele nâo ama os entregues ἃ 
exCessos. 

32. Dize: ‘“Quem proibiu os 
ornamentos que Allah criou para 
Seus servos 6. as cousas benignas 
do sustento?” Dize: “Estas säo. 
nesta vida, para os? que crêem, e 

seräo ἃ eles consagradas no Dia da 
Ressurreiçäo. Assim, aclaramos os 
Sinais ἃ um povo que sabe.” 

(1) Ou sea, "Vesti-vos com os adornos materiais, e morais como a piedade, ao 

orardes nas mesquitas.” 550. em oposiçäo aos peregrinos pagäâos, que cumpriam 

seus ritos, circulando desnudos êstes locais de oraçäo. 

(2) Os que crêem e os que nâo crêem desfrutam das boas cousas desta vida. No dia do 

Juizo, entretanto, estas seräo consagradas, apenas, 805 primeiros. 
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- »» 

33. Dize: “Apenas, meu Senhor GE Se SRG LA É 

proibiu as obscenidades, aparentes = τ 
e latentes, e o pecado e ἃ agressäo HE RAGE 

> . τῷ RDS »T 9 9. 9 »3 

desarrazoada, e que associeis al old ic A LE 5 
Allah aquilo de que Ele näo fez ὮΝ ANG AE [243 

descer, sobre vôs, comprovaçäo 
alguma, e que digais acerca de 
Allah o que näo sabeis.” 

34. Ε para cada comunidade Πά ἰῷ AE 

um termo. Entäo, quando seu termo| 4 : ξ 

chegar, ela näo poderà atrasar-se, 
uma hora sequer, nem adiantar-se. 

35.0 filhos de Adäo! Se, em) 5286 ASS 
verdade, vos chegam Mensageiros, a ΜΕΝ 
vindos de vos, para narrar-vos 
Meus sinais, entäo, aqueles que 
säo piedosos e se emendam, por 
eles nada haverä que temer, e eles 
nâo se entristeceräo. 

36. E os que desmentem Nossos 
sinais 6. diante deles, se ensober- 

becem, esses säo os companheiros 
do Fogo. Nele seräo eternos. 

37.Ὲ quem mais imjusto que 
aquele que forja mentiras acerca de 
Allah ou desmente Seus sinais? A 
esses, alcançä-los-4 sua porçäo do 
Livro!”), até que, quando Nossos 
Mensageiros celestiais Ihes 

chegarem para levar-lhes a alma, 
diräo estes: “Onde estäo os que 
invocäveis além de Allah?” Diräo: 

(1) Do Livro : do Livro do Destino. Cf. VI 38 n2. 
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“Sumiram, para longe de nés.” E ON ie, 

testemunharäo, contra si mesmos, “ 
que eram renegadores da Fé. 

38. Allah dirä: “Entrai no Fogo, RE ae 
junto com comunidades de jinns e Be. (Te ee à τον 
de humanos, que, com efeito, +, ᾿ϑοβχυρ τὸ Re 
passaram antes de vos.” Cada vez ASE SAUCE 

que uma comunidade ai entrar,| 22546 Ve Les ss, 
amaldiçoar4 sua irmäll), até que, PR τ᾿ (SES: , \ 

quando se sucederem todas, πο εἰ“), at Ze PIC τ: 
a ültima αἰγά, acerca da primeira: JA) s NEA Οἷς 
“Senhor nosso! 580 estes os que nos A (re 
descaminharam,; entäo, concede- 

lhes o duplo castigo do Fogo.” Ele 
dirä: “Para cada qual haverä o 
duplo, mas vôs nâo sabeis.” 

39.FE a primeira delas dirä à Ζ ἘΞ ΕΠ ̓ξ δι 
De as < if 
ültima: “E nâo tendes vantagem ner tai ARE K 
alguma sobre nés:  entäo, 

experimental © castigo pelo que 
cometiels.” 

40. Por certo, aos que desmen- LR HET NE 
tem Nossos sinais e, diante deles, se nn Ὁ: de 2 ee ; NAS D EN - 

ensoberbecem, nâo se Ihes abriräo ᾿ς Ἐν ὦ ii 
as portas do céu nem entraräo no PARÉE DONS 

ARTS G) ἀν ὥραν Paraiso, até que o camelo‘” penetre Ë CAES 6 dis 

(1) Jrmä : ἃ geraçäo precedente, amaldiçoada por haver extraviado ἃ naçäo seguinte. 

(2) Nele : no Inferno. 
(3) Camelo, em ârabe, ὁ jamal; mas esta palavra ârabe pode ser lida, também, jamil, 

que significa, entäo, soga, corda grossa. À segunda maneira de interpretar esta 

palavra foi escolhida pelo companheiro do Profeta, o erudito Ibn Abbäs, 

asseverando que as analogias ensinadas por Deus säo mais propicias que aquelas 

alusivas ao camelo. Ou seja, enquanto ἃ soga ὁ mais condizente com Ο fio que 

passa pelo fundo da agulha, o camelo ὁ bem mais estranho ἃ esta. Entretanto, ἃ 

opiniäo geral que a palavra, no texto, significa camelo, o simbolo de algo 
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no fundo da agulha. E, assim, 
recompensaremos OS Criminosos. 

. 41. Teräo ἃ Geena, por leito, e 

sobre eles, cobertas de fogo. E, 
assim, recompensaremos Os injustos. 

42.E os que crêem e fazem as 
boas obras — näo impomos ἃ 
nenhuma alma senäo o que é de 
sua capacidade — esses säo os 
companheiros do Paraiso. Nele, 
seräo eternos. 

43.E tiraremos o que houver de 
ôdio em seus peitos. Correräo rios 
a seus pés. E diräo: “Louvor a 
Allah, Que nos guiou a isto! E näo 
haveriamos guiado, se Allah näo 
nos houvesse guiado! Com efeito, 
os Mensageiros de nosso Senhor 
chegaram com a Verdade” E 
bradar-se-lhes-4: “Este é o Paraiso 
que vos fizeram herdar, pelo que 
fazieis.” 

44. E os companheiros do Paraiso 
bradaräo aos companheiros do 
Fogo: “Com efeito, encontramos 
verdadeiro o que nosso Senhor nos 
prometera: entäo, vos encontrastes 
verdadeiro o que vosso Senhor 
prometera?” Eles diräo: “Sim.” 
Entäo, um anunciador anunciarä, 

DÉSIGNE EN 

À 5; VON δ) 

AH LS UT) 

΄- #2 ALAN 

AR PAS 
LA 

PL Le 

EyFs Je 24 LUCE 

ANNE NÉ 
Se AÉige sf 
is τς SEL 

KES EVE 
Os 225) 

Pr A CP Le »»».«ἁ«ὐς 

jé HA AE arr 

A LÉ RÉ 3.29 

TA Lo . 9728 # - rie 

da ni SRE SE 

volumoso, e o fundo da agulha, o simbolo da passagem estreita. E, por tratar-se, 

aqui, de algo impossivel, nada obsta que se apele para esta imagem, a fim de 

traduzir-se a impossibilidade dos descrentes no céu. Vide Mateus XIX 24; 

Marcos X 25 e Lucas XVII 25. 
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entre eles, que a maldiçäo de Allah 
sera sobre os injustos, 

- 

45.Que afastaram os homens ἀκτὰν as Pois oi 
do caminho de Allah, e buscaram 

tornä-lo  tortuoso, 6  foram 

renegadores da Derradeira Vida. 

SE 35e 5 

46. Ε haverä, entre ambos, uma dE AA ARE hr 

muralha. EE, sobre AJA raft) Re PR nue 

haverä homens, que reconheceräo AE FPT 
cada um por seu semblante!””. E 25: Ca A τα ον 
bradaräo aos companheiros do À ri sers r 
Paraiso: “Que a paz esteja sobre 
vos!” Eles näo entraram nele, 

enquanto ἃ 1550 aspirem. 

47.E, quando suas vistas sel NZ AA RS CAE 55 
voltarem em direçäo aos compan-| 4° 4 ns 

| es nb) 2 LANCE 
heiros do Fogo, diräo: “Senhor © AN δὰ Ds 
nosso! Näo nos faça estar com o 
povo injusto.” 

48.E os com eiros(? τὸ EN Nr . À O co panheiros”” de Al 6820 NE (SES 

À raf bradaräo a uns homens, que DA Portes 
: ESS CCE AIO EE ΟΨΟΟΝ 

reconheceräo por seu semblante. ee 
Diräo: “De que vos valeu vosso juntar RCA TS 
de riquezas e vossa soberba”? 

(1) Ocorre, aqui, a primeira mençäo da palavra Αἱ AfRäf , o ponto mais alto da 
muralha divisôria entre o Paraiso e o Inferno. 

(2) O reconhecimento se farä pelo esplendor das faces dos bem-aventurados. e pela 

negritude das faces dos mal-aventurados. Cf. ΠῚ 106 n3. 

(3) Säo värias as opiniôes acerca destes companheiros de Al AfRäf. Ηά quem os 

relacione ἃ anjJos, €, outros, ἃ mensageiros; outros, ainda, a individuos cujas boas δ 

mäs açôes se equilibram. Entretanto, na verdade, nâo podem ser anjos, [ἅ que, no 

versiculo 46 desta mesma sura, säo chamados de homens, termo que nâo se aplica 

aos anjos. À opiniäo mais credenciada é a de que eles representam o escol da 
humanidade e as testemunhas das naçôes, junto ἂς quais se constituem profetas € 
mensageiros. 
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49.“Estes\!” säo aqueles ἃ 

respelto dos quais jurastes que 
Allah näo os alcançaria com Sua 
misericordia? Mas Allah disse- 

lhes: ‘Entrai no Paraiso; nada 

haverâ que temer por vos, e vos 
näo vos entristecereis!”” 

50. Ε os companheiros do Fogo 
bradaräo aos companheiros do 
Paraiso: “Entornai, sobre nôs., uma 

pouca âgua ou do que Allah vos 
deu por sustento.” Diräo: “Por 
certo, Allah proibiu ambas as 
cousas aos renegadores da Fé, 

51.“Que tomaram sua religiäo CGR δι 
por entretenimento e diversäo, 6 NE Des RC» pate 2 

Ἴ . | à PLACE γ5} \ " 

que ἃ vida terrena iludiu.” Entäo, FC 2 AE τ᾿ 
. ΄ - SATA ITS “.- 

hoje, Nés os esqueceremos como FAP ARE RTS 
He 3. - ..»ὶὶ σ΄ esqueceram eles o deparar deste CRAN EAU 

seu dia, e isso, porque negavam ne δε» 
Nossos sinais. TIRE. 

À 2 - “σαὶ Ὡ»ἢ > »" TT. 52.E, com efeito, chegamo-lhes"? BIS Lee τῇ; 
com um Livro, Que aclaramos com 
CIËNCIA, Como orientaçäo 6 
misericordia para um povo que crê. 

Æ 
΄ - » 

TE A or ΖΦ À æÀ ES 

SISTER VESTES a 
\ 

53. Näo esperam 6165 senäo sua FOR RHONE 
interpretaçäo" " Um dia, quando > ἐς τὸ τ À 4: 

sua interpretaçäo chegar, diräo os D ΣΝ ράτητος ἫΝ 
que, antes, o esqueceram: “Com ar Re ALES 2 
efeito, os Mensageiros de nosso irait 
Senhor chegaram com a Verdade. | 

(1) Estes : os companheiros do Paraiso, que os idélatras desprezavam, na vida terrena. 

(2) Lhes : aos habitantes de Makkah. 
(3) Sua interpretaçäo : o cumprimento das revelaçôes do Livro. 
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Entäo, serâ que teremos interces- ire LES ste 
sores, e, por nos, intercederäo? Ou 

podemos ser levados à terra, e 
faremos outra cousa que a que 
fizemos?” Com efeito, perder-se- 
ἂο ἃ si mesmos, e sumirä, para 
longe deles, o que forjavam. 

3» 2 

@r T3 fn ec res 

54. Por certo, vosso Senhor é 

Allah, Que criou os céus e ἃ terra, 

em seis dias(): em seguida, 

estabeleceu-Se no Trono. Ele faz a 

noite encobrir o dia, cada um na 

assidua procura do outro; e criou o 

sol e ἃ lua e as estrelas, submetidos, 

por Sua ordem. Ora, dEle é a 
criaçäo e a ordem. Bendito seja 
Allah, O Senhor dos mundos! 

55.Invocai a vosso Senhor, 

humilde e secretamente. Por certo, 

Ele πᾶο ama os agressores. 

56. Ε näo semeeis ἃ corrupçäo LAS UE Gb ENS 
na terra, depois de reformada. E 

invocai-O, com temor e aspiraçäo. 
Ve ane 

pa ἐ2238ι ne LIÉE 

Por certo, a misericordia de Allah M EE 

est4 proxima dos benfeitores. 

| . se cat PE Le 9 
57. E Ele é Quem envia o vento, AKNCE 70 qi Jui SNA 

“ας 
ως “4. ἀξ, y C2 por alvissareiro, adiante de Sua > 

isericordial $ SUEZ WE AN SICIC 
misericérdia®”, até que, quando τ EI eee 

(1) Aqui, πᾶο se trata, é 6bvio, dos dias convencionais de 24 horas de duraçäo, mas 

sim, de extensas fases de tempo, uma vez que o sistema solar, ao qual se 
relacionam os dias convencionais, näo existia, ainda, nos primérdios da criaçäo. 

(2) Adiante de Sua misericérdia: antes da chuva, que ὁ dädiva divina, para fazer 
brotar o alimento do homem. 
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carrega pesadas nuvens, conduzimo- 

las ἃ uma plaga morta!/”: e fazemos 

descer sobre ela ἃ ägua, com que, 

entäo, fazemos sair todos os frutos. 

Assim, faremos sair os mortos dos 

sepulcros. Isso, para meditardes. 

58. Ε. da plaga benigna, sai sua 
planta, com a permissäo de seu 
Senhor. E, da que é maligna, nada 
sai senäo escassa 6 1infrutuosa- 

mente®. Assim, patenteamos os 
sinais, para UM povo que agradece. 

Ι Ι ΙΑ pan “σ΄ "ἴ TS ᾿ς τ 2 Le > 59. Com efeito, enviamos Noé a! Sa SES 
seu povo. E disse: “O meu povo! 
Adorai a Allah: näo tendes outro 

deus que πο seja Ele. Por certo, LE 29 OC Lee 
temo, por vôs, o castigo de um 

formidavel dia.” 

60. Ο5 dignitärios de seu povo SGA Étsa SANTE 
disseram: “Por certo, πόβ te vemos À de 
em evidente descaminho.” HAE 

61. Noé disse: “Ὁ meu povo! Näo Eee ACTE Es SE 
ἢά descaminho em mim, mas sou & PNR 

Mensageiro do Senhor dos mundos. LAS EL ENEES 
62. “Transmito-vos as mensagens er PESTE TEA) 

de meu Senhor e aconselho-vos, e πον Ἢ 
sei de Allah o que näo sabeis. ÉD SANT ὦ AGE 

63.“E vos admirais de que vos ΕΔ ἐ ἦς 2 5 
ω 7 chegue uma mensagem de vosso 

Sans VE ᾿ξος 

(1) Morta: ἁγία. 

(2) O versiculo faz alegoria entre o homem bom 6 o mau: enquanto o primeiro està 

aberto à prâtica de boas açôes, o segundo, recusando-se ἃ isso, permanece 

extraviado, sem nada frutificar de bom. 
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Senhor, por meio de um homem 
vindo de vos, para admoestar-vos 
e para serdes piedosos e para 
obterdes misericordia?” 

64.E desmentiram-no: entäo, 

salvamo-lo e aos que estavam com 
ele, no barco, e afogamos os que 
desmentiram Nossos sinais. Por 
certo, eles eram um povo cego. 

65.E, ao povo de ‘Ad, 
enviamos seu irmäo(” Hüd. Disse: 

“Ὁ meu povo! Adorai a Allah: näo 
tendes outro deus que näo seja 
Ele. Entäo, näâo temeis a Allah?” 

66. Os dignitärios de seu povo, 
OS quais renegavam a Fé, disseram: 
“Por certo, nôs te vemos em 

insensatez e, por certo, pensamos 
que és dos mentirosos.” 

-- . = , » 27 -- “"ἴ “ΤᾺ 67. Hüd disse: “O meu povo! SEL OLA JE 
Näo δά insensatez em mim, mas d D sites D 
sou Mensageiro do Senhor dos CSA ES 
mundos. 

68. “Transmito-vos as mensagens 22 NS SK 
de meu Senhor e sou, para vos, leal : “ € 
conselheiro. Es 

. . 3 - > IT € € 69.“E vos admirais de que vos K SE ES 
chegue uma Mensagem de vosso ἐφ es Ur 

£ ΒΕ Φ Ὅν 3. Ζ di à der 

Senhor, por meio de um homem - 

(1) Povo de Ad: povo que habitava a Peninsula Aräbica, no local chamado ΑἹ Ahqäf, 

entre Hadramaut e Yêmen, havendo ai surgido, apés Noé. 

(2) Irmäo : traduz ἃ palavra *Akh, que engloba värias acepçôes. Aqui, refere-se ἃ um 

membro da tribo, que ὁ o profeta Hüd. 
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vindo de vos, para admoestar-vos”? 
E lembrai-vos de que Ele vos fez 
sucessores, depois do povo de 
Noé, e acrescentou-vos força 6 

estatura, entre as criaturas. Entäo, 

lembrai-vos das mercês de Allah. 

na esperança de serdes bem- 
aventurados.” 

70. Disseram: “Vens ἃ nôs para 
que adoremos a Allah, s6 ἃ Ele, e 
deixemos Ο que nossos pais 
adoravam”? Entäo., faze-nos vir οἱ" 

que nos prometes, se és dos 
veridicos.” 

71. 1556: “com efeito, cairä, 

sobre vos. tormento e ira de vosso 

Senhor. Discutis comigo acerca de 
nomes de idolos que nomeastes, vos 

e vossos pais, e dos quais Allah näo 
fez descer comprovaçäo alguma”? 

Entäo, esperai; Por certo, estarei 

convosco entre Os que esperam.” 

72.E salvamo-lo e aos que 

estavam com ele, por misericordia 
de Nossa Parte, e exterminamos, até 

o ültimo deles, aos que desmentiram 
Nossos sinais, e näo eram crentes. 

73.E ao povo de Thamüd® 

enviamos seu irmäo Salih. Disse: 
“O meu povo! Adorai a Allah: näo 

(1) O : o castigo. 

Le der DL 

Fe Le ts 646 

-. ΡΞ ἜΨΗ 
Ἐν τ ἐν > “σ΄ AS » 

αι 

El D 

(2) Povo de Thamüd : tribo ärabe pré- islâmica, cujo habitat se encontrava entre ΑἹ 
Hijaz e ἃ Siria. 



7. Süratu ’Al-’a‘räf Parte 8 

tendes outro deus que näo seja 
Ele. Com efeito, chegou-vos uma 
evidência de vosso Senhor: este 

camelo fêmea vindo de Allah é, 

para vos, como sinal(”. Entäo, 
deixai-o comer na terra de Allah e 
näo o toqueis com mal algum: pois, 

apanhar-vos-ia um doloroso castigo. 

74. “Ἑ lembrai-vos de que Ele 
vos fez sucessores, depois do povo 
de “Ad, e vos fez dispor da terra: 
ergueis palâcios em suas planicies 
e escavais casas nas montanhas. 
Entäo, lembrai-vos das mercês de 
Allah. E nâo semeeis a maldade na 
terra, sendo corruptores.” 

75.0s dignitärios de seu povo 
disseram aos que foram sub- 
jugados, 805 que, entre eles creram: 
“Sabeis que 58 é enviado de seu 
Senhor?” Disseram: “Por certo, 

estamos crendo naquilo, com que 
ele foi enviado.” 

76.05 que se ensoberbeceram 
Disseram: “Por certo, estamos 

Le, σ “9. ,9 Der ue 

ETS EST T 
VEN MSG 

< τῷ : | ἘΝ x Ξ 

(1) O povo de Thamüd, ao ouvir Sälih exortando-os à crença de Deus. exigiu-lhe um 

sinal profético. Inquirindo-os sobre que espécie de sinal desejavam, o chefe do 

pOvo apontou para uma rocha, nas imediaçôes de uma montanha, dizendo-lhe que, 

entäo, suplicasse a seu Senhor, fosse fendida a rocha, para dela surgir um camelo 

fêmea. Assim aconteceu. E Sälih ordenou-lhes que näo mais maltratassem Ὁ 
animal e que o deixassem pastar à vontade e beber das poças d'âgua, em dias 

alternados, ou seja, num dia ἃ tribo beberia da âgua; noutro dia, o animal. Conta-se 

que, quando este bebia, esgotava a âgua do poço ὁ ficava à disposiçäo da tribo, que 

o ordenhava fartamente. Contudo, nâo crendo na profecia de Sälih, a grande 
maioria da tribo conspirou, finalmente, contra o animal, e, incumbiram Qudär [bn 
Salif de matä-lo. Por isso, todos foram aniquilados por um raio. 
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renegando aquilo em que credes.” 

77. Entäo. abateram o camelo 

fêmea e transgrediram, desmesura- 
damente, a ordem de seu Senhor, e 

x «ὦ Salih! Faze-nos vir 

| que nos prometes, se és dos 

Most 

78. Ε o terremoto apanhou-os, 6 
amanheceram, em seus lares. 

inertes, sem vida. 

79. Ε Sälih voltou-lhes as costas 

e disse: “Ὁ meu povo! Com efeito, 
transmiti-Vos ἃ mensagem de meu 
Senhor e aconselhei-vos, mas vés 

näo amais os conselheiros.” 

80.E Lot, quando disse ἃ seu 
povo: “Vos vos achegais à 
obscenidade, em que ninguém, nos 
mundos, se vos antecipou”? 

81. ‘Por certo, vos vos achegais 
aos homens(), por lascivia, ao 
invés de ἂς mulheres. Sois, alias, 

um povo entregue a eXCESss0s.” 

82. E a resposta de seu povo näo 
foi senäo dizer: “Fazei-os°®? sair de 
vossa cidade. Por certo, säo 

pessoas que se pretendem puras.” 
Ὧ Los TE A (Ex Ἵ 

83. Entäo, salvamo-lo, e ἃ sua NL ἀπ ne 
familia, exceto sua mulher, que foi ἢ 

(1) 0 : ο castigo. 

(2) Alusäo ἂς prâticas homossexuais, disseminadas entre o povo de Lot. 

(3) Os: Lot e sua familia. 
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dos(”? que ficaram para träs. cie LT UE 

84.E fizemos cair sobre eles 

chuva(”: entäo, olha como foi o| . ες or > 
fim dos criminosos! D Mrs ae O6 > 

85.F, ao povo de Μαάϊδη ὅ ΗΙ Ὅν | Ἴ 

enviamos seu  irmäo Chu'aib. ἦν: Gft 3 »εἴ “2.5 
Disse: “O meu povo! Adorai ἃ 2 #97 εὐ ἢ, «ῥα 
Allah; näo tendes outro deus que 2) ας SE 

näo seja Ele. Com efeito, chegou- UN ἐξ τς 
vos uma ονἰἀδηοία de νοβϑο ; 
Senhor. Entäo, completai, com a ἀμ σαν 
eqüidade, a medida e o peso, 6 NAISSENT 
näo subtraias das PEssoas  suas RES; e Ἂ 

cousas, 6 näo semeels ἃ corrupçäo É 
: ΓΝ σας ἃ 7 

na terra, depois de reformada. Isso 15) TARA TI 
vos ὁ melhor, se sois crentes. 

ce = ETES ν #9 ΓΟ ΤΣ 86. “Ἑ πᾶο fiqueis à espreita, em L Ε ls A 
cada senda, ameaçando e afastando NT TRS 
do caminho de Allah os que nEle DRDIAPI OI ES 
créem, e buscando tornä-lo tortuoso. ζῷ 255 eds ας [A Hz 

1-V 2 74 Ts PR E lembrai-vos do tempo em que < | Ὁ, 2 τ “Ἕ 
éreis poucos, 6 Ele vos multi- 
plhicou. E olfhai como foi o fim dos 

 - 

corruptores. a RTE 

ος à Ἢ 2 cé - - 87.“E, se Βά. entre νόξβ. uma LATE 05 

facçäo que crê naquilo com que fui 

(1) Os que ficaram para trâs traduz a palavra al ghäbirin, que, segundo alguns 

exegetas, se refere aos condenados que ficaram na cidade e foram destruidos junto 

com ela. 

(2) Tipo extraordinärio de chuva, constituida de pedras de fogo. 

(3) Madian: regiäo da Aräbia Saudita, ao norte da Peninsula, entre o golfo de 

Agabah, ao norte, e Yanbu® e AI Madïnah, ao sul. É a terra do profeta Chufaib. 

(4) Segundo este versiculo, Chu‘aib trazia, também, um sinal profético, embora πᾶο 

especificado, no Alcoräo. 
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enviado, e uma facçäo que nâo cré, 
pacientai, até que Allah julgue, 

entre πόβ. Ε Εἰς é O Melhor dos 
juizes.” 

88. Os dignitärios de seu povo, 

que se ensoberbeceram, disseram: 

“Em verdade, far-te-emos sair, 6 
Chu'aib, e aos que crêem contigo, 
de nossa cidade, ou regressareis a 
nossa crença.” Ele disse: “E ainda 

que a odiässemos? 

89."Com efeito, forjariamos 
mentiras acerca de Allah, se 

regressässemos ἃ VOSSa cCrença, 

apôs Allah haver-nos livrado dela. E 
näo nos é admissivel regressarmos 

a ela, ἃ menos que Allah, nosso 

Senhor, o queira. Nosso Senhor 

abrange todas as cousas, em ciéência. 

Em Allah confiamos. Senhor 

nosso! Sentencia, com a verdade, 

entre nôs € nosso povo, e Tu és O 

Melhor dos sentenciadores.” 

90.E os dignitérios!” de seu 

povo, que renegavam a Fé disseram: 

“Em verdade, se seguirdes ἃ 

Chu'aib, por certo, nesse caso, 
sereis perdedores.” 

91.E o terremoto apanhou-os, e 

amanheceram, em seus lares, 

inertes, sem vida. 

(1) Ou seja, disseram ἃ seus subordinados. 

+ 19 LAS | οὗ ἡ 

ê αἰ LE tien 

3 

os ΜῊ SANTE # 
- 
# APE Pot Sn 

ΓΟ 9 πο 

er 35 

ὧδ ca SGEN its 
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92.0s que desmentiram ἃ (ls Es ELLE δοῖϊ 
Chu aib. joram exterminados, κε ::: de À 

como se là jamais houvessem βι 
morado. Os que desmentiram ἃ er GATE 

Chu'aib, foram eles os perdedores. 

\a 

93. Entäo, Chuaib voltou-lhes as 4,5 NS ΡΣ Σ 2220125 AE 
costas, 6 disse: “O meu povo! Com Nr pe 

efeito, transmiti-vos as mensagens ἘΣ A +) _ ἐπὶ 

de meu Senhor 6 aconselhei-vos. 

Entäo, como afligir-me com um 
povo renegador da Fé?” 

94.E näo enviamos a uma 

cidade profeta algum, sem apanhar 
seus habitantes, com a adversidade 

e o infortünio, para se humildarem. 

95. Em seguida, trocamo-lhes o 
mal pelo bem, até se multiplicarem 
6 dizerem: “Com efeito, o infortünio 

e ἃ prosperidade tocaram ἃ nossos 
SL me pais. Entäo, apanhamo-los, 

inopinadamente, enquanto ηᾶο 

percebiam. 

96. E, se os habitantes das cidades 

houvessem crido e houvessem sido 
piedosos, haver-lhes-iamos facultado 
bênçäos do céu e da terra; mas 
desmentiram os Mensageiros; entäo, 

apanhamo-los pelo que cometiam. 

97. Serâ que os habitantes das 
cidades estäo seguros de que Îlhes 
näo chegarä Nosso  suplicio, 
durante a noite, enquanto dormem”? 

98. Ou os habitantes das cidades 2:05 NE 
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estäo seguros de que [ῇῆ65 näo 
chegarä Nosso suplicio, em plena 
luz matinal, enquanto se divertem? 

99. Estäo seguros , pois, contra 

o estratagema de Allah? Entäo, näo 
està seguro contra o estratagema 
de Allah senäo o povo perdedor. 

100.E näo é notorio, aos que 
herdaram ἃ terra apôs ὁ aniquila- 
mento de seus habitantes, que, se 
quiséssemos os alcançariamos, por 
seus delitos, e selar-lhes-iamos os 

coraçôes, entäo näo ouviriam”? 

101.Essas säâo as cidades, de 

cujos informes te narramos algo. 
E, com efeito, seus Mensageiros, 

chegaram-lhes com as evidências, 
e näo quiseram crer no que haviam 
desmentido, antes. Assim, Allah sela 

os coraçôes dos renegadores da Fé. 

102.E näo encontramos, na 

maloria deles, nenhum cumpri- 

mento do pacto. Mas, por certo, 

encontramos ἃ maioria deles 

perversa. 

103. Επὶ seguida, depois deles, 

enviamos Moisés, com Nossos 

sinais, ἃ Fara6 6 ἃ seus dignitärios, 
mas foram injustos com eles. 
Entäo, olha como foi o fim dos 
COrruptores. 

104.E Moisés disse: “Ὁ Farac, 

sou Mensageiro do Senhor dos 
mundos: 

ar A 9. ν᾽ οὐ es At 

»3 

LINE 

EEE Ts 
«Ἐὰ 

PRNENAE 
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105. “Impende-me πᾶο dizer de 
Allah senäo a verdade. Com efeito, 

cheguei-vos com uma evidência de 
vosso Senhor; entäo, envia comigo 

os filhos de Israel.” 

106. Faraô disse: ‘Se estäs 

chegando com um sinal, faze-o vir, 
se és dos veridicos.” 

107. Entäo, Moisés lançou sua 
vara, 6 ei-la evidente serpente. 

108. Ε tirou sua mäo(”: e ei-la 

alva®”? para os olhadores. 

Ἶ DER - ΡῈ - 4... 207 α 
109. Ος dignitärios do povo de OR ELLE Be SN EE 

Faraô disseram: ‘Por certo, este é : A ὧν Στὰ 

um mâgico sapiente, LD le cl 
+ . ΄ ἘΞ 

110. “Οιις deseja fazer-vos sair| Lee 2 
de vossa terra” Disse Faraôd: 

“Entäo, que ordenais*?” 

. . (« ie AT a σὶσ- 4 > 11. Disseram: Pretere-o 6 a ALES 
seu irmäo, e envia congregantes às 

cidades; 

112.“Far-te-äo vir todo mägico 
sapiente.” 

115.E os mägicos chegaram a AE LENS SNS 

Faraô.  Disseram: Por  certo, 

teremos um prêmio, se formos πόϑ 
os vencedores”?” 

(1) Ou seja, tirou ἃ mäo de dentro da abertura do peitoral. 

(2) Vide Éxodo IV 2-8. 

(3) A intercalaçäo da fala faraônica ὁ uma das interpretaçôes, apresentada pelo exegeta 
AI Zamakhchart, em sua obra ΑἹ Kachchäf, volume II, p. 102, Cairo, 1935. 
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114.Faraé disse: “Sim, e, por (5) ὧν ss 2 Ὁ 
certo, estareis entre os achegados.” 

115. Disseram: “O Moisés, ou 

lançarâs tua vara ou seremos n6s 

os lançadores?” 
. - κ" Ὁ PC PR thx 2 

116. Moisés  disse: | Lançai”. Der) »\ GA 
Entäo, quando lançaram!”, enfeiti- SRE αἱ 
çaram os olhos dos homens 6 
assombraram-nos. E  chegaram 

com magnifica magia. 

117.E Nôs inspiramos ἃ 
Moisés: “Lança tua vara.” Entäo, 

ei-la que engoliu o que falsificaram. 

118. Entäo, a verdade confirmou- 

se e o que faziam derrogou-se. 

119.E foram., ai, vencidos®” e 

tornaram-se humilhados. 

120.E os mägicos cairam, 

prosternando-se. 

121. Disseram: “Cremos no 
Senhor dos mundos. 

ςς τις “755... Se 122..-ὋὉ Senhor de Moisés 6 RIT ΘῈ 
Aarâäo! 

2 4: ἘΝ. LAVE ES σι -3..2.-. 12 123.Faraô disse: “Credes nele, SE όϑες  E53J 
antes de eu vo-lo permitir? Por a re | | Si; To. 
certo, isto é um estratagema de que 2 Ξ 

usastes, na cidade, para fazer sair SG ΞΘ Ave) 
dela 8605  habitantes. Logo, 
sabereis! 

(1) Quer dizer, quando lançaram suas cordas e varas. Vide XX VI 44. 

(2) Quer dizer, Faraé e seus dignitärios foram vencidos. 
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124. “Em verdade. cortar-vos-ei 

as mäos e as pernas, de lados 
opostos; em seguida, crucificar- 
vos-el, a todos.” 

125. Disseram: “Por certo, sere- 

mos tornados a nosso Senhor. 

126."E tu näo te vingas de πόϑ 
senäo por crermos nos sinais de 
nosso Senhor, quando estes nos 

chegaram. Senhor nosso! Verte 

sobre nôs paciência e leva-nos a 

alma, enquanto moslimes.” 

127.E os dignitärios de Farao 
disseram: “Deixaräs Moisés e seu 

pOVO, para que semelem ἃ COrrupçäo 

na terra, e para que ele te deixe,e a 

teus deuses?” Disse: “matar-lhes- 

emos os filhos 6 deixar-lhes-emos 

vivas as mulheres 6, por certo, 
somos sobre eles dominadores.” 

128.Moisés disse ἃ seu povo: 

“Implorai ajuda de Allah, e 
pacientai. Por certo, a terra é de 
Allah; Ele a faz herdar a quem 
quer, entre Seus servos. E o final 
[611Ζ é dos piedosos.” 

129. Disseram: ‘“Fomos moles- 

tados, antes que viesses ἃ n6s, 6, 
| ΒΕ: 

depois de tua chegada a nés!” 
Disse: “Quiçäa, vosso Senhor 

AA S ΄σω “ 

œ ,) 

ASE | > 3 \ “ι΄ ὃν 
4 L 1 . 

Ven ὃ 
mr 

“ αὶ 2 ς cé 

“ 953. . στ de »αὶ ΤΣ 
GASO EDS CE NONSE 

ΦΧ οὐδ A PAU 
3 TE 2.22. Enr ΄ 

»») Ἧι: »23.Δ ee or Leo 

ΚΟ ana AS 
Es 

΄-- [- < < | #e 2 - 

ΠΡ ΝΟ ΘΈΛΗ 

SRE AGE 25 
᾿ 2Z Don ut ,,» 39 Si σ > $ 

RME ES ON 

(1) Este versiculo alude ao sofrimento pelo qual passaram, quando Fara6 ordenou ἃ 

matança de todos os varôes, antes do nascimento de Moisés; € ao sofrimento pelo 

qual irâo passar com ἃ nova ameaça de matança aos varûes. 
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aniquile vosso inimigo e vos faça 
suceder a ele, na terra; entäo. Ele 

olharâ como fareis.” 

130.E, com efeito, apanhamos 
Ο povo de Fara6 com anos de 5608 6 
escassez de frutos, para meditarem. 

131. Entäo, quando o bem Îhes 
be diziam: “Isso se deve a 

πόδ᾽ .” E, se um mal os alcançava, 
pressentiam mau agouro por causa 
de Moisés e dos que estavam com 
ele. Ora, seu agouro é junto de 
Allah, mas ἃ maioria deles näo sabe. 

132.E disseram: “Sejam quais 
forem os sinais, com que nos 
chegues, para com eles enfeitiçar- 
nos, näo estaremos crendo em t1.” 

133. Entäo, enviamos, sobre eles, si Re | Eee 
O ue e os gafanhotos e os ἧς ACL τὸ AC 
piolhos® e as räs e o sangue, como πο 
claros sinais, e ensoberbeceram-se, 

e foram um povo criminoso. 

134.E, quando Ο tormento sobre Ne sJ6: ent _ 
eles caiu, disseram: “Ὁ Moisés! 

Suplica, por nés, a teu Senhor, pelo HALes ie ds és 
que te recomendou. Em verdade, ἌΡΗ Ξ NÉE 
se removeres de nôs o tormento δ - 

| | | rs M SA 
creremos em 11 e enviaremos, 

contigo, os filhos de Israel.” 

(1) Ou seja, "por nossos méritos". 

(2) Em ârabe, esta palavra designa, além de piolho, outros tipos de insetos, como ἃ 

pulga, o caruncho, o mosquito, que atacam os cereais, devorando-lhes as espigas 
incipientes. Em sintese, é praga nociva à saüde dos homens, dos animais e dos 
vegetais. 
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135. Ε, quando removemos deles 
o tormento, até um termo, a que 

iriam chegar, ei-los que violaram ἃ 
promessa. 

136. Entäo, vingamo-Nos deles 

e afogamo-los na onda, porque 
desmentiram Nossos sinais e a eles 
estiveram desatentos. 

137.E fizemos herdar ao povo, 
que estava subjugado!"”. as regiôes 
orientais 6 ocidentais da terra, que 
abençoamos. E ἃ mais bela Palavra 
de teu Senhor cumpriu-se, sobre os 
flhos de Israel, porque pacientaram. 
E  profligamos  tudo  quanto 
engenharam Faraô e seu povo, 6 
tudo quanto erigiram. 

138.E fizemos os filhos de 

Israel atravessarem o mar. e eles 

foram ter a um povo que cultuava 
seus idolos. Disseram:; “Ὁ Moisés! 

Faze-nos ter um deus, assim como 

eles têm deuses.” Disse: “Por 
: ‘ 2 

certo, 5015 UM pOVO ignorante! ) 

139. ‘Por certo, a estes, οἵ" que 

praticam ser-lhes-â esmagado, 6 
derrogado o que faziam.” 

140. Disse: “Buscar-vos-ei outro 
deus que Allah, enquanto Ele vos 

preferiu aos mundos?” 

(1) Alusäo à escravidäo dos filhos de Israel. 

“5 22-.-- 2 pla 3,1 5:2 - 

548 # ὁ NE 

(2) Na verdade, os filhos de Israel ignoram o quäo absurdo é o que pedem ἃ Moisés. 

(3) O: a idolatria. 
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141.Ε lembrai-vos de quando 
N6s vos salvamos do povo de 

Faraô, que vos infligia o pior 

castigo: degolavam vossos filhos e 

deixavam vivas vossas mulheres. 

Εν nisso houve, de vosso Senhor, 

terrivel prova. 

142.E fizemos promessa ἃ 

Moisés durante trinta noites, e as 

completamos com mais dez. Assim, 

completou-se o tempo marcado de 
seu Senhor, em quarenta noites. E 

Moisés disse ἃ seu irmäo Aaräo: 
Sucede-me junto de meu povo 6 

age bem, 6 näo sigas o caminho 

dos corruptores. 

143. Ε, quando Moisés chegou a 

Nosso tempo marcado, e seu Senhor 
Ihe falou, disse: ‘“Senhor meu! 

Faze-me ver-Te, que Te olharei.” 

Ele disse: “Näo Me veräs, mas olha 

para ἃ Montanha: se permanecer 

em seu lugar, ver-Me-4s.” E, quando 

seu Senhor se mostrou à Montanha, 

fé-la em p6, e Moisés caiu 

fulminado. E, quando voltou ἃ si, 

disse: “Glorificado sejas! Volto- 

me arrependido para Ti e sou 0 
primeiro dos crentes.” 

144. Allah disse: “O Moisés! 
Por certo, escolhi-te, sobre todas as 

pessoas, para Minhas mensagens e 
Minhas palavras; entäo, toma o que 
te concedi e sê dos agradecidos.” 

VO NI 5 qu As 

΄-᾿ 

DEEE τὰς. is {35 

HA “.«.2 2 “ À s 2 

ns ἐν 5 de es 

- 
dus ra 

{ 

0 “ - 

Has 
LE 

\o 

L = 
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145.E 
tâäbuas, exortaçäo acerca de tudo e 

aclaraçäo de todas as cousas, 6 lhe 

dissemos: “Entäo, toma-as, com 

firmeza, e ordena a teu povo que 

tome o que hä de melhor nelas. 

Far-vos-ei ver a morada dos 

escrevemo-lhe, nas 

pPÉTVETSOS. 

146. ‘“Desviarei de Meus sinais 

OS que, na terra, se mostram 

soberbos, sem razäo, e, se eles vêem 

todos os sinais, neles nâo crêem, 6. 

se vêem o caminho da retidäo, näâo 

Oo tomam por caminho, e, se vêem 

o caminho da depravaçäo, tomam- 

no por caminho. Isso, porque eles, 

por certo, desmentiam Nossos 

sinais e a 6165 estavam desatentos. 

147."E os que desmentem Nos- 

Sos sinais, e o deparar da Derradeira 
Vida teräo anuladas suas obras. 

Νᾶο serdo recompensados, senäo 

pelo que faziam”?” 

148. E o povo de Moisés, depois 

deste, tomou, por divindade, um 

bezerro feito de suas Jj6ias: um 
corpo que dava mugidos. Näo 

viram eles que ele näo lhes falava 

nem os gulava ἃ caminho algum? 

Tomaram-no, por divindade, e 

foram injustos. 

149.E, quando ἃ consciência os 

remordeu e viram que, com efeito, 

se descaminharam, disseram: “Em 

5. 

. υ e 53 7.1 

2 

nr À As 

ONE 

ee ΔΩ Là δῶ 

ee AS Æ NS 

RAC AE 
LENS Le 

RCE TEE 

Gel τῇ 5 2} 
* PLACE 

HA τ Gels fs 

JA CES 352$ 
® Lies HE 2 

ὥς 
» Ὁ» 

ὄρος TS 2. Ὁ 
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verdade, se nosso Senhor nâo tiver 

misericordia de ns 6 näo nos 

perdoar, seremos dos perdedores.” 

150.E, quando Moisés voltou a 

seu povo, irado e pesaroso, disse: 
“Execravel € a maneira com que 

me sucedestes, em minha ausência. 

Quisestes apressar a ordem de 
vosso Senhor”?” E lançou as Tâbuas 

e apanhou ἃ seu irmäo, pela 
cabeça, puxando-o para si. Aaräo 

disse: “O filho de minha mäe! Por 
certo, oO povo me juigou fraco 6 
quase me matou; entäo, nâo faças 
OS inimigos se regozijarem com 
minha desgraça, e näo me faças 

estar COM O povo injusto.” 

151. Moisés disse: “Senhor meu! 

Perdoa-me e ἃ meu irmäâo, e faze- 

nos entrar em Tua misericordia, 6 

Fu és O mais Misericordiador dos 

misericordiadores.” 

152. Por certo, aos que tomaram 
o bezerro, por divindade, alcançä- 
los-à 1ra de seu Senhor, e vileza, na 

vida terrena. E, assim, recompen- 

samos os forjadores de falsidades. 

153.E os que fazem mäs obras; 
em seguida, voltam-se arrependidos, 

depois destas, e crêem, por certo, 
teu Senhor, depois disso, é 

Perdoador, Misericordiador. 

154.E, quando a ira de Moises 
se calou, ele retomou as Tâbuas. E, 

s VIENT 65e 

- 
.“ « 

GG a5$0) HSE) 

EM ae dé 
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em sua inscriçäo, havia orientaçäo 
e  misericordia para os que 
veneram a seu Senhor. 

155.E Moisés escolheu setenta 
homens de seu povo, para Nosso 
tempo marcado. E, quando o 
terremoto os apanhou, Moisés 
disse: “Senhor meu! $e quisesses, 
havé-los-ias aniquilado, antes, e ἃ 

mim. Tu nos aniquilas pelo que 

fizeram os insensatos entre ns? 

Isto näo é senäo τὰ provaçäo, 

com que descaminhas a quem 
queres e gulas ἃ quem queres. Tu 
és nosso Protetor: entäo, perdoa- 
nos 6 tem misericordia de nés, e 

Tu és O Melhor dos perdoadores. 

156. “E prescreve-nos, nesta vida 
terrena, algo de bom, e na 
Derradeira Vida também. Por certo, 

para T1, voltamo-nos arrependidos.” 
Allah disse: “Com Meu castigo, 
alcançarei a quem quiser. E Minha 

misericordia abrange todas as 
cousas. Entäo, prescrevê-la-ei aos 
que sâo piedosos, e concedem az- 

zakah0), e aos que crêéem em 

Nossos sinais, 

157.“Os que seguem ὁ Men- 
sageiro, Ο Profeta iletrado?- que 
eles encontram escrito junto deles, 

(1) Cf HE 43 n4. 

As! V Oh EN 8)... 

he GA oi 

(2) Hetrado: traduz ἃ palavra ummï, ou seja, aquela que näo sabe ler, tal como o 
Profeta. 



7. Süratu *Al-’a‘raf Parte 9 As; Vo 5,5 

na Tora e no Evangelho -- o qual AAC) Les y is SA ὦ 
lhes ordena o que é conveniente e os } 
coibe do reprovävel, e torna licitas, En RES ἘΣ 

.2. 

para eles, as cousas benignas e| ἀ οἴ: BASS ARE 
torna ilicitas, para eles, as cousas| --472, ANT 

malignas Ξ ΩΣ he de seus fardos e Je Sie es = = 
dos ] jugos" 'aeles impostos. Entäo, : 
os que crêem nele e o Don eo 
socorrem e seguem a luz®”, que foi 
descida, e estâ com ele, esses säo 

os bem-aventurados.” 

158. Dize, Muhammad: “0 
humanos! Por certo, sou, para todos 
vos, o Mensageiro de Allah de 
Quem é a soberania dos céus e da 
terra. Näo existe deus senäo Ele. Ele 
dä a vida e dä a morte. Entäo, crede 

em Allah e em Seu Mensageiro, ὁ 
Profeta iletrado, que crê em Allah e 
em Suas palavras, e segui-0, na 
esperança de vos guiardes.” 

- 

159.E Πά, entre o PAR de 
Moisés, uma comunidade(”) ge 
guia os outros, COM ἃ verdade* | 
com ela, faz justiça. 

160. E Nôs os dividimos em doze Et en ; as 

tribos. tornando-as comunidades. Hs AOÛT ne À 

E inspiramos a Moisés, quando seu - ὃ 

(1) Alusäo às severas leis impostas aos judeus (tais como: ἃ queima dos espôlios 

bélicos, o suicidio expiatrio, a mutilaçäo dos érgäos infratores) das quais foram 

remidos, com a vinda do Profeta. 

(2) A Luz: o Alcoräo. 

(3) Referéncia ou aos filhos de Israel, que abraçaram ὁ Isläo, ao tempo de 

Muhammad: ou aos judeus contritos, que seguiram, plenamente, a Lei mosaica. 

(4) Com ἃ verdade: dentro dos preceitos revelados por Deus. 
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povo Îhe pediu äâgua: “Bate na εὐ 542$ NE 2 οἦ 
pedra com tua vara” ÉE dela ἀξ, dr ον ΕΥῚ : . 7 2 | . 
Jorraram doze olhos d’âägua. Cada dns 3 
tribo soube de onde beber. Ε Jets “ ie Lis 

à: σι.» “- δῶ οα 4 fizemos as nuvens sombreä-los, e Le AA LS 7.23 ΓΑΕ 

fizemos descer sobre 6165 o Πηδηά e 
as codornizes!(! dizendo: ‘“Comei 

das cousas benignas, que vos 
damos por sustento.” E näo foram 
injustos coNosco, mas foram 
injustos com si mesmos. 

161.E, lembra-lhes, Muham- 

mad, de quando se Ihes disse: 

“Habitai esta cidade®? e dela comel, 

onde quiserdes, e dizei: ‘Perdäo’. 
ΕἸ entrai pela porta, prosternando- 

vos, Nôs vos perdoaremos os 

erros. Acrescentaremos as LraÇas 

aos benfeitores.” 

oi RE 2 ΑΙ] 

162.Em seguida, os injustos, 
dentre eles, trocaram, por outro 

dizer, o que Îhes havia sido dito; 
entäo, enviamos, sobre eles, um 

tormento do céu, porque eram 
injustos. 

(3) ἧφζι; κἴῷ To I Tor 6: " pergunta-lhes pela N 35; ai PES 
cidade!”, que ficava à beira-mar, 1 2e LL ΤῊΣ 
quando seus habitantes cometeram 5 5 

δ; ; Η -“ αλλ δ ef Aer 
agressäo, no säbado, quando os ALAN Dis 
peixes Îhes chegaram emergindo 

(D) C£ ἢ 57. 
(2) Cf. Π 58 n2. 
(3) Lhes : aos judeus. 
(4) Cf. Π 65 n3. 
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em seu dia de säbado, e, em dia, 

em que näâo sabatizavam, näo lhes 

chegavam estes. Assim, pusemo- 

los à prova, pela perversidade que 
cometiam. 

164.E de quando uma comuni- 
dade!}), entre eles, disse: “Por que 

exortais um povo, que Allah 
aniquilarâ ou  castigarä com 
veemente castigo?” Disseram: “É 

escusa perante vosso Senhor, 6 

1550, para serem, talvez, piedosos.” 

165. Entäo, quando esqueceram o 

de que foram lembrados, salvamos 

os que coibiam o mal e apanhamos 
os que foram injustos, com 
impetuoso castigo, pela perversidade 
que cometiam. 

166.E, quando eles  trans- 
grediram, desmesuradamente, o de 
que foram coibidos, Nés lhes 
dissemos: “Sede simios repelidos!” 

167.E de quando teu Senhor 

noticiou que, na verdade, enviaria, 
sobre eles®. até o Dia da Ressur- 

reiçäo, quem Îhes infligiria o pior 
castigo. Por certo, teu Senhor έ 
Destro na puniçäo. E, por certo, 
Ele ὁ Perdoador, Misericordiador. 

Ask VO EN 5,5 

RE Le 

AIG ENS ESE 
pre _.. 

{τ 

Ar ΕΝ "2.22 LA 

Ni Li 9 ΤΩ 
6 ES Le 

Se ACTE A TÉL 
2 a ENS 06 

ÿ ce 

(1) Trata-se de um grupo de homens integros, da cidade de Elate, que jâ se haviam 

empenhado, anteriormente, mas em väo, ao aconselhamento dos habitantes desta 

localidade. 

(2) Eles : os judeus. 
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168. Ε dividimo-los em comuni- 
dades, na terra. Dentre eles, havia 
os integros e, dentre eles, havia os 

que eram inferiores a isso. E 

pusemo-los à prova, com as boas 
açôes ὁ as mäs açôes, para retor- 

narem 80 bom caminho. 

169. Entäo, vieram, depois deles, 
sucessores!'”, que herdaram o 
Livro®”: οὐδε o que é efêmero 

deste mundo inferior, e dizem: 

“Perdoar-nos-äo.” E, se Ihes chega 
algo efêmero, semelhante, tomam- 

no de novo. Acaso, näo foi 

confirmada com eles a aliança do 

Livro de näo dizer acerca de Allah 
senäo ἃ verdade? E eles estudaram 
o que μανία nele!”. E ἃ Derradeira 
Morada é melhor para os que sàäo 
piedosos. Entäo, näo razoais? 

170. E os que se atêm ao Livro e 
cumprem ἃ oraçäo, por certo, nào 

faremos perder Oo prêmio dos 
emendadores. 

171. quando arrancamos ἃ 

Montanha, elevando-a acima deles, 

como se fosse um dossel e eles 

pensaram que 1ria cair sobre eles. 
ΕἾ dissemo-lhes: ‘“Tomai, com 

firmeza, o que Nôs vos concedemos 

4 sx VO SN 5, 

ne AT ST 55 Éd > 2N\S te Υ 

GAS ET | 

-- 

\ PURPLE PA 242 

Dep on 
Ts<zs “ 

ur re 

πε: 
SES Die es ἵΞΕΣ 

SON CPE A 

(1) Sucessores : os judeus de ΑΙ Madïnah, contemporâneos do Profeta. 

(2) O Livro: a Tora. 

(3) Nele: na Tora. quando diz que o arrependimento de cada um é a condiçâo sine qua 

non para sua remissäo. 
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e lembrai-vos do que Πά nele, na 

esperança de serdes piedosos.” 

172.E, lembra-te, Muham- 

mad, de quando teu Senhor tomou, 

dos filhos de Adäo — do dorso!? 

deles — seus descendentes e f6-los 

testemunhas de si mesmos, dizendo- 

lhes: “Näo sou vosso Senhor?” 

Disseram: ‘Sim, testemunhamo- 

lo.” Esso, para nâo dizerdes, no Dia 
da Ressurreiçäo: “Por certo, a isto 

estavamos desatentos”’, 

173.Ou, para näo dizerdes: 
“Apenas, nossos pais 1dolatraram, 

antes, e somos sua descendência, 

apôs eles. Tu nos aniquilas pelo 
que fizeram os defensores da 
falsidade?” 

174.E, assim, aclaramos os 

Sinais, € 550, para, talvez, retor- 

narem. 

175. Ε recita, para eles, ἃ historia 

daquele®) a quem concedéramos 
Nossos sinais, e deles se afastara: 

entäo, Satà perseguira-o, e ele fora 
dos desviados. 

A six VO Yt 5, quo 

? eee nu PA a 

EE ES 0 SEE ss 

TE Ce Set ρα ἢ 
Ζ ὍΣΣ Late À Es 4555 
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IC) 8 νΝ 
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(1) Este passo refere-se à origem primordial da descendéncia na regiäo dorsal. Com 

efeito, modernas pesquisas cientificas confirmam que, no feto, os testiculos se 

formam, primeiro, na regiäo dorsal, abaixo dos rins, ai permanecendo até as 

ültimas semanas, quando começam a deslocar-se para seu lugar definitivo € 
aparente. Na mulher, os ovärios formam-se, justamente, abaixo dos rins, descendo, 

depois, para as ilhargas, quando cada um deles ir4 ladear o ütero. Vide ΑἹ 

Muntakhab, p. 235, Cairo, 1968. 

(2) Alusäo a Balaäo, filho de Beor, um dos säbios do povo de Israel, que renegou ὁ 

que aprendera nos Livros divinos, e seguiu Satà. Vide Nümeros XXII. 
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176. Ε, se ne havêé-lo- 
jamos elevado com eles!"”, mas ele 
se ativera à terra 6 seguira suas 

paixôes. E seu exemplo é igual ao 
do câo: se o repeles, arqueJa, ou, se 

o deixas, arqueja. Esse é o exemplo 
do povo, que desmente Nossos 
sinais. Entäo, narra-lhes ἃ narrativa, 

na esperança de refletirem(?. 

177. Que vil, como exemplo, ὁ 
povo que desmente Nossos sinais e 
é injusto com si mesmo! 

178. Quem Allah guia é o guiado. 
E aqueles a quem Ele descaminha, 
esses säo os perdedores. 

179.E, com efeito, destinamos, 

para ἃ Geena, muitos do jinns 6 
humanos. Têm coraçôes com que 
näo compreendem, e têm olhos, 
com que nada enxergam, e têm 

ouvidos, com que näo ouvem. 
Esses säo como os rebanhos, aliäs, 

säo mais decaminhados®”. Esses 

säo os desatentos. 

180.E de Allah säo os mais 
belos nomes: entäo, invocai-O com 

eles, e deixai os que profanam Seus 
nomes. Seräo recompensados pelo 
que faziam. 

(1) Com eles : com os sinais de Deus. 

(2) Ou seja, para os judeus refletirem. 

As VO EN 5 ge 
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(3) Ou seja, mais extraviados que os animais irracionais que, embora se desgarrem de 
seus rebanhos, sempre evitam o que lhes ὁ nocivo, enquanto os descrentes se 
desgarram, em busca da prépria ruina. 
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181.E hé, dentre os que 
criamos, uma comunidade!"), que 
gula os outros, com a verdade, e, 

com ela, faz justiça. 

182.F aos que desmentem 
Nossos sinais, fà-los-emos se 

abeirarem de seu aniquilamento, 
por onde πᾶο saibam. 

_ 183.E conceder-lhes-ei prazo. 
Por certo, Minha insidia é 

fortissima. 

184.E nûo refletiram eles? Näo 
h4 loucura alguma em seu 
companheiro®”. Ele näo € senäo 
evidente admoestador. 

185. Ε πᾶο olharam para o reino 
dos céus e da terra e para todas as 
cousas que Allah criou, e näo pen- 
saram que o termo deles, quiçé, 
possa estar-se aproximando? Entäo, 

em que mensagem, depois dele”?, 
creräo? 

186.Para os que Allah des- 
caminha, näo haveré guia algum, e 

Ele os deixar4, em sua transgressäo, 
caminhando às cegas. 

187. Perguntam!”te, Muham- ὖ δι ἢ ὦ AC Es ΧΑ 

mad, pela Hora: quando serä sua 

(1) Ou seja, uma naçäo formada pelos adeptos de Muhammad. 

(2) Ou seja, Muhammad. Eles afirmavam ser o Profeta um “poeta louco". Vide 

XXX VII 36. 

(3) Depois dele: depois do Alcoräo. 

(4) Ou seja, os habitantes de Makkah perguntam. 
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ancoragem? Dize: “Sua ciéncia 
estä, apenas, junto de meu Senhor. 
Ninguém senäo Ele a mostra, em 

seu devido tempo. Ela pesa 805 que 
estäo nos céus 6 na terra. Ela nâäo 

vos chegarä senäo inopinadamente.” 
Perguntam-te, como se estivesses 
inteirado dela. Dize: “Sua ciência 

estä, apenas, junto de Allah, mas ἃ 
maioria dos homens näo sabe.” 

188. Dize: “Näo possuo, para 
mim mesmo, nem beneficio nem 

prejuizo, exceto o que Allah quer. 
E, se soubesse do Invisivel, 

multiplicar-me-ia os bens, e näo 
me tocaria o mal. Näo sou senäo 
admoestador e alvissareiro para um 
povo que crê.” 

189.Ele é Quem vos criou de 
uma 86 pessoa 6, desta, fez sua 
mulher, para ele tranqüilizar-se 
junto dela. E, quando com ela 
coabitou, ela nr dentro de si 
uma leve cargal!). E movimentava- 
se com ela, sem dificuldade. 

Entäo, quando se tornou pesada, 

ambos suplicaram a Allah, seu 
Senhor: “Em verdade, se nos 

concederes um filho säo, seremos 
dos agradecidos.” 

190.E, quando Ele lhes®? 
concedeu um filho säo, associaram- 

(1) Leve carga: o sêmen. 

As! VON EN 8)» 
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1 

ARE 

CEE Ps re Le 
ES ΤᾺ LPS σ΄ 

ES NA Chen A 

EEE" ESS 

ἘΞ ἀξ ες: 

(2) Alusäo δὸς descendentes de Adäo e Eva, os quais, depois, se tornaram idélatras. 
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Lhe ïidolos, no que Ele JIhes 
concedera. Entäo, Sublimado seja 
Ele, acima do que Lhe associam. 

191. Associam-Lhe οί" que 

nada criam, enquanto eles mesmos 
säo criados, 

192. E que näo podem oferecer- 
Ihes socorro nem socorrer-se a si 

mesmos”? 

193.E, se os convocais à 

orientaçäo, πᾶο vos seguiräo. É- 

vos igual que os convoqueis ou 
fiqueis calados. 

194. Por certo, os que invocais, 

além de Allah, säo servos como 

vos. Entäo, invocai-os! Que eles 

vos atendam, se sois veridicos. 

195. Têm eles pernas com que 
andar? ‘Ou têm mäos, 

bater? Ou têm olhos com que 
enxergar? Ou têm ouvidos, com 
que ouvir? Dize: “Invocai vossos 
idolos; em seguida, insidiai-me, e 

näo me concedais dilaçäo alguma. 

196. “Por certo, meu Protetor é 

Allah, Quem fez descer o Livro. E 
Ele protege os integros. 

197."E aqueles ἃ que invocais, 

além dEle, näo podem socorrer- 
vos nem SOCOrrer-se ἃ si mesmos.” 

(1) Os: os idolos. 

(2) Os: os idolos. 

ὌΝ ΎΟΥΦΗ ς᾽ A 

com que 

Ἢ 

$ τ.» - 25: 31: 
Le 055 ce 088 NE 

», δ 2 Ξ 
{ “ »“« » 3. αἱ »2 Te 

fc PET 0 "δὶ 

re 

et ART ΤᾺΝ 

δος Ἔν ἜΡΙΝ 

ΨῬΣ AT re 
ARE ἸΔῈΣ 
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198.E, se os convocais à 

orientaçäo, näo ouviräo. E vé-los- 
as olhar para ti, enquanto nada 
enxergam. 

199. Toma-te, Muhammad, de 
indulgéncia!!) e ordena o que € 
conveniente, e dà de ombros aos 

ignorantes. 

200.E, se, em verdade, te 

instiga alguma instigaçäo de Satà, 
procura refügio em Allah. Por 
certo, Ele ὁ Oniouvinte, Onisciente. 

201.Por certo, os que säo 
piedosos, quando uma sugestäo de 
Satàä os toca, lembram-se dos 

preceitos  divinos, e  ei-los 
clarividentes. 

202. E a seus irmäos descrentes, 

os demônios  estendem-lhes ἃ 

depravaçäo; em seguida, näo se 
detêm. 

203.E, quando näo 1π6 52) trazes 
um  sinal, dizem “Que o 
falsifiques!” Dize; “Sigo, apenas, o 
de me é revelado de meu Senhor. 
Isto®” säo clarividências de vosso 
Senhor e orientaçäo e misericérdia 
para um povo que crê.” 

204.E, quando for lido o 
Alcoräo, ouvi-o e escutai-0o, na 

ÿ Ch si ὃ γ 4. As; 

51 ar 

Enfer 
τ Te τ ἢ Ὁ SES 

Ba HAE 
ὧν ME (Ὁ Che 

- 

F3 TD 0 
18 À Aa) 9 (GX 9 

(1) Tomar-se de induigência para com os homens: ser indulgente para com seus atos. 

(2) Lhes: os idélatras de Makkah. 

(3) Isto: o Alcoräo. 
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esperança de obterdes misericordia. 

Luis metre 205.E Invoca teu Senhor, em ti LEE Sels à SES τ 

mesmo, humilde e temerosamente, Fa ce 11: 
a ὺ CL ΤΩ ve A S 

e sem altear ἃ voz, ao amanhecer 6 Ji Ge 2e 23) 

ao entardecer, e πᾶο sejas dos HAE LES 
desatentos. 

206. Por certo, os!” que estäo Ξ2: DC SN S55 ice. TE (4) 
juntos de teu Senhor näo se us 
ensoberbecem, diante de Sua 

adoraçäo ὁ O  glorificam. E 
prosternam-se diante dEle. 

G 9 : λας: 2 À: 5,4 2... see 

(1) Os: os anjos. 
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De AI Madïnah — 75 versiculos. 

Em nome de Allah, O εὖὔϑ. ὦ 
Misericordioso, Ο Misericordiador. 

1. Perguntam(/-te, Muhammad, 2 < 

(1) AIAnfäl: plural de Nafal, que, etimologicamente, significa o que é ἃ mais, ὁ 
que excede. Posteriormente, passou a denominar os espélios de guerra, obtidos 
do inimigo pelos soldados vitoriosos, jà que estes espélios säo algo recebido além 
do alvo principal na luta pela causa de Deus, ou seja, a defesa da naçäo € ἃ 
pregaçäo do Isläo. Esta sura, assim, se denomina, pela mençäo de palavra anfal 
no primeiro versiculo. Nela, trata-se da estratégia militar e das legislaçôes que 

devem ser aplicadas em tempo de guerra, além das orientaçôes que os crentes 
devem seguir, de um lado, entre eles, e, de outro, entre os inimigos. Destarte, esta 

sura ὁ iniciada pela soluçäo do problema da partilha de espélios, surgido na 
batalha de Badr, a primeira entre os moslimes e os idélatras, e ocorrida no segundo 

ano da Hégira. Por duas vezes ao ano, havia de Makkah para a Siria, e desta para 

aquela, caravanas que empreendiam comércio nessas regides. Uma delas, de 
retorno ἃ Makkah, vinha chefiada por Abü Sufian, um dos lideres da tribo Quraich 
- inicialmente, tenaz adversäria do Profeta - e trazia consigo perto de quarenta 

pessoas e grande carregamento de mercadorias. Ao sabêé-lo, pelo anjo Gabriel, ὁ 

Profeta inteirou os mais moslimes do fato, e estes, entustasmados com ἃ 

perspectiva näo 56 da posse da caravana, mas de represälia ao que os Quraich Îhes 

fizeram, em Makkah, sairam ἃ seu encontro. Nesse interim, Abü Sufän, ἃ fim de 

pôr a salvo ἃ caravana, alterou-lhe o rumo, tomando o caminho do litoral. Ao 

mesmo tempo, Abü Jahl, um dos lideres Quraich, em Makkah, ao cientificar-se dos 

planos moslimes, reuniu numeroso exército para salvaguardä-la. Quando soube 
que ela se encontrava à salvo, pela tâtica de Abü Sufiän, nâo retornou ἃ Makkah, 

mas continuou adiante, com o fito de chegar, com seu exército, a Badr, poço de 

ägua perto de ΑἹ Madiïnah, e, assim, intimidar o Profeta e seus companheiros, 

ostentando-lhes superioridade e força. E, para comemorar o feito, pretendiam 

festejar com banquetes e vinho. Novamente informado do ocorrido, pelo anjo 

Gabriel, o Profeta, consultou seus companheiros sobre o ataque ao exército Quraich. 

Os companheiros, porém, em sua maioria, juigaram melhor näo combater, 
alegando ἃ desigualdade de forças entre as hostes, o que lhes poderia, fatalmente, 
acarretar ἃ derrota. Finalmente, por inspiraçäo divina, Muhammad convenceu-os 

da necessidade de irem a combate, onde, aliâs, acabaram sendo vitoriosos. 

(2) A terceira pessoa plural é referência 805 moslimes, quando, divergindo entre eles, 
a respeito dos despojos da localidade de Badr, pretendiam saber como dividi-los e 

a quem deviam eles pertencer, 14 que os mais jovens sustentavam pertence-lhes 
exclusivamente, pois, afinal, eram eles que, em luta, se postavam à frente dos 

exércitos; os mais velhos, entretanto, pensavam o contrârio, asseverando que o 
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pelos espélios. Dize: “Os espélios EMA ὦ ἀπ τὰ Ἢ: 
χὸ Η (1) e - DL 19 

säo de Allah e do Mensageiro' ". AT : ; ὩΣ ue 
5 : RP 34)954) x AFRRON 

Entäo, temei ἃ Allah e reconciliai- 4 τ τα 
vos. Ε obedecei ἃ Allah e ἃ Seu δ οἱ ὦ ἢ 

Mensageiro, se sois crentes.” 

Φ κι Ce le 2 ζή ᾿"- Be. ὸ 7 0 Je 2. Os dns crentes säo, 5e 5 NS ANS 
apenas, aqueles cujos coraçôes se εὐ ρος, στ, Ὁ 

atemorizam, quando é mencionado FEES 50 8 
Allah, e, quando säo recitados, para ES ΤΟΥ ae 

eles, Seus versiculos, acr - 12 22 Ἵ : ΠΣ ersi 5, acrescentam Ô SEE 

es fé; e eles confiam em seu 

Senhor; 

3. Aqueles que cumprem a Gus AN Sa 
oraçäo e despendem do que Îhes > τῶν ᾿ or 
damos por sustento. QE #42) 

+ 9 7,“ > ἘΠ. - té n AS 4. Esses säo, deveras, os crentes. SAIT A) EU 
Teräo escalôes junto de seu Senhor, Ω : ΘΙ. ἀπ 
6 perdäo e generoso sustento. SPORE 

S. À situaçäo de desagrado, 27 Fi ee ser 

acerca da distribuiçäo de espôlios, | 
ὁ como(®) aquela havida, quando 
teu Senhor, em nome da verdade, 

te fez sair de tua casa°), para 
combateres, enquanto um grupo 
de crentes, o estava odiando. 

combate existia, porque dependia da retaguarda, que eles davam aos combatentes. 
Finalmente, para dirimir as düvidas e inquiriçôes dos moslimes ao Profeta acerca 
desta questäo, foi revelado este versiculo. 

(1) Somente Deus indica quem possuirä os espélios, e impende ao Mensageiro dividi- 

los, conforme a vontade divina. 

(2) Este versiculo e o seguinte aludem ao dissabor causado aos crentes pela 
distribuiçäo dos espélios, dissabor este anälogo àquele causado antes, quando o 
Mensageiro, ordenado a sair a combate, os incitou à luta. 

(3) Casa: aqui, pode ser a prépria casa do Profeta ou a cidade de Al Madïnah. Isso 
ocorreu, anteriormente, à Batalha de Badr. 
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| 1 ” FL “2:1 on À 2.2 “2 6. Eles discutiam contigo, acerca| 2, ax A ἀν 
da verdade, apés evidenciar-se ela, ὮΝ enr À TE 
indo eles ἃ combate, como se OPA RRI C9 LOF ur 
estivessem sendo conduzidos à 

morte, olhando-a, frente ἃ frente. 

7.E lembrai-vos de quando JEAN IS AIS 
Allah vos prometeu que uma das τέ << 2 

Ρ q sb ρὸ cs 
duas partes®? seria para vés, e 
almejastes que a desarmada®? fosse 
vossa. E Allah desejou estabelecer, 
com Suas palavras, a verdade e 
exterminar os renegadores da Fé, 
até o ültimo deles, 

8. Para estabelecer a verdade e 

derrogar a falsidade, ainda que os 
criminosos 0 odiassem 

9. Lembrai-vos de  quando 
implorastes socorro a vosso Senhor, 
e Ele vos atendeu: “Por certo, 

auxiliar-vos-ei com mil anjos!”, que 
se sucederäo uns aos outros.” 

10.E Allah näo o fez senäo 

como alvissaras e para que se vos 
tranqüilizassem os coraçôes com 
isso. Ε o socorro näo é senäo da 

parte de Allah. Por certo, Allah é 
Todo-Poderoso, Säbio. 

11. De quando Ele fez o sono 455 AA AA ER] 

(1) Gabriel informou ao Profeta que Deus prometera aos moslimes uma destas duas 

opçôes: a posse da caravana ou a vitéria sobre os Quraich. 

(2) Ou seja, a caravana, pois as pessoas acompanhantes eram em pequeno nümero € 

pouco armadas. 

(3) Este nûmero inicial passou a ser, depois, três mil, para, finalmente, ser cinco mil. 

C£.IIT 124 e 125. 
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. 
--- at 2 sr 

encobrir-vos, como segurança!") A ENS CRE 125 

vinda dEle, 6 fez descer, sobre , τὸ 

vôs, ἄρια do céu, para com ela ἘΠῚ ΤᾺ 
purificar-vos, e fazer ir o tormento 
de Satä® para longe de vés, e 
para revigorar-Vos os coraçôes, e, 
com ela, tornar-vos firmes os pés. 

SA LAN UW S.à … 12.De quando teu  Senhor| «τ ἡ χζ, Δόξ 295 
iINnSpirou 805 anjos: ‘Por certo, estou 99 . ἷκε PR 

2 οϑβϑοϑβιλρας λοι ζλ convosco: entäo, tornai firmes os que| SE 8 Se 
crêéem. Lançarei o terror nos coraçôes A mb CE Ϊ 
dos que renegam a Fé. Entäo, Ἵ 
batei-lhes, acima dos pesco os, € 
batei-Ihes em todos os dedos‘ 

.13..-- Isso, porque dci ΠΕΡ ἡ ον, 

de Allah e de Seu Mensageiro. E| AE ἢ - 
quem discorda de Allah e de Seu A , “μος 
Mensageiro, por certo, Allah é 
Veemente na puniçäo — 

14. “Esse ὁ vosso castigo: entäo, ue) . 
experimentai-0; 6, por certo, haverä RSS 
para os renegadores da Fé, o castigo 
do Fogo.” 

15.0 vés que credes! Quando . st 0 si 
deparardes com os que renegam al 4 

Fé, em marcha, näo lhes volteis as 

costas. 

ε 
ΟΝ δ Ce eh 

(1) O sono atuava como segurança de tranqüilidade para eles, pois o terror do combate 

os impedia de dormir e descansar. 

(2) Satä, prevalecendo-se da critica situaçäo em que se encontravam os moslimes, 

tentou convencé-los de que, naquelas condiçôes, sem âgua, sem armas, seriam 
aniquilados pelos idélatras que, além de mais numerosos e mais bem armados, 
eram donos da fontes de âgua, e podiam aniquilä-los, também, pela sede. 

(3) As partes vulneräveis do homem em combate säo: a junçäo entre o pescoço € ἃ 
cabeça, e os dedos da mäo que empunha as armas. 
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16. E, quem lhes volta as costas, 5 
nesse dia — exceto se por estratégia, Ps 
ou para juntar-se ἃ outro grupo — 0 
com efeito, incorrerä em ira de 

Allah, e sua morada serâ ἃ Geena. 

E que execrävel destino! 
mi 7 "»" ] = 

17. Entäo, vos nào os matastes(1) 2) 
mas foi Allah Quem os matou. E tu «{τ fr 22209) ec 
näo atiraste arela, quando ἃ NES EEE 
atiraste, mas foi Allah Quem a STE A (ais 
atirouC). E fê-lo, para pôr os ῷ QE SRE 
crentes à prova, com uma bela _ PAC pen lo Le 

prova vinda dEle. Por certo, Allah 

é Oniouvinte, Onisciente. 

18.Essa é a vitoria, e Allah 

debilita a insidia dos renegadores 
da Fé. 

ΜΠ Ed | 

19.Se vs”) suplicäveis ἃ ES δες 2e τὰ 
sentença de Allah, Pi efeito, ΣΡ ΞΩΣ ἘΣ 
chegou-vos a sentença(”. E, se vos SOS SRLES 05 
abstendes da descrença, ser-vos-à E E, KE à ζ. LS Le 

melhor. E, se reincidis, Nôs 

(1) Quando os moslimes venceram os Quraich, matando cerca de setenta de seus 

lideres e capturando outro tanto, alguns deles vangloriaram-se, uma vez que eram, 

ao todo, apenas 300, sem armas e sem montarias. Εἰ venceram mais de mil homens, 

bem armados, do exército inimigo. Este versiculo foi revelado para evidenciar que 
a vitôria era obra divina e näo humana, pois foi Deus que enviou os anjos para 

combaterem com os moslimes. 

(2) Quando os Quraich apareceram acompanhados de uma multidäo, o Mensageiro 
suplicou ἃ Deus a vitéria prometida. Gabriel, entäo, chegou até ele, e sugeriu-lhe 
apanhar um punhado de terra e lançä-la contra os Quraich, que, com os olhos 
cheios de areia e impossibilitados de enxergar, foram derrotados. Outra vez mais, 
tratava-se da intercessäo divina em auxilio dos crentes. 

(3) Vos: os idélatras de Makkah. 

(4) Alusäo aos rogos de Abu Jahl ἃ Deus, na Kafbah, às vésperas da Batalha de Badr, 

quando suplica a Deus pelo aniquilamento daquele que mais semeasse hostilidades 
entre as duas hostes. E foi ele, afinal, o aniquilado, por justiça divina. 
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reincidiremos, e de nada vos valerä|@ AL Ts 
vossa hoste, ainda que numerosa, e 

Allah é com os crentes. 

20.0 νός que credes! Obedecei 
a Allah e a Seu Mensageiro e näo 
lhe volteis as costas, enquanto 
ουν 5.) 

à ds 2 
21.E näo sejais como os? que 

dizem: “Ouvimos”, enquanto nâo 
ouvem. 

22. Por certo, os piores seres 
animais, perante Allah, säo os ÿ- 2e A 
surdos, os mudos!”, que näo razoam. D 

one » + Sri 23.F, se Allah soubesse de RAIN VE 2e ES 
algum bem neles, havé-los-ia feito| à  , .. »173.»..ὄ AS 
ouvir. E, se Ele os houvesse feito| * Des ge 9 

ouvir, voltariam as costas, dando 
de ombros. 

24.0 vés que credes! Atendei a 
Allah e a Seu Mensageiro, quando 
este vos convocar ao” que vos dà 
a verdadeira vida. Ε sabei que 
Allah Se interpôe entre a pessoa e 
seu coraçäol”, e que a Ele sereis 
reunidos. 

25.Ὲ  guardai-vos de uma sie NE τ ASE 

calamidade, que näo alcançarä, 

(1) Ou seja, enquanto escutais o Alcoräo. 

(2) Os: os idélatras. 

(3) Este versiculo compara os idôlatras que näo atendem à pregaçäo do Profeta, aos . 

animais irracionais, que näo ouvem e näo raciocinam. 

(4) Ao: ao Isläo. 

(5) Deus conhece os pensamentos do homem e pode modificä-los, conforme Sua 

vontade. 
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unicamente, os injustos entre vés!'). 
E sabei que Allah é Veemente na 
puniçäo. 

El 

26.E ras de «πεν RATE Nr 
éreis poucos, indefesos na terra ACER 4-0 

Ρ De der —… 
temendo que os adversärios 

arrebatassem. Entäo, Ele vos 

abrigou‘” e vos amparou com Seu 

socorro e vos deu sustento das cousas 
benignas, para serdes agradecidos. 

27.0 νόβ que credes! Näo 

atraiçoeis a Allah e ao Mensageiro 
nem atraiçoeis os depôsitos que 
vos säo confiados, enquanto sabeis. 

28. E sabei que vossas riquezas 

e vossos filhos vos säo provaçäo(” 

e que, junto de Allah, μά magnifico 
prêmio. 

29.0 vés que credes! Se temeis 

a Allah, Ele vos faré critério!® de 

distinguir o bem do mal e vos 
remitird as mäs obras e vos 
perdoarä. E Allah é Possuidor do 
magnifico favor. 

30. Ε lembra-te, Muhammad, AZ A ar y . 

de quando os que renegam a Fé ΄ 

(1) Referéncia a que as desgraças, acarretadas pelas dissençôes, näâo s6 atingem os 

iniquos, mas também os inocentes, com os que convivem. em comunidade. 

(2) Na terra: em Makkah. 
(3) Ou seja, os inimigos: isto é, os opositores à nova religiäo. 

(4) Em ΑἹ Madïnah. 
(5) O excessivo amor aos filhos e aos bens materiais pode fazer esquecer ao homem 

os preceitos de Deus. 

(6) Furqän: critério para distinguir o bem do mal. Cf. II 53 n2. 
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usaram de estratagemas"” contra ti, GE 259 ra 5 % Δὲ τῇ 

para aprisionar-te ou matar-te ou eo en ΕἼ τ: ΤΕΣ je 

fazer-te sair de Makkah. E usaram τ 

de estratagemas, e Allah usou de 

estratagemas. FE Allah é O Melhor 
em estratagema. 

51.Ε, quando se recitavam| ι.-- <a 2, CAS 
β 2 2 so AL 2:9 

Nossos  versiculos, para eles! À L ᾿ D 
, _* ςς . 7 + Τὴν τὴ 5 1.3 «Ce NS 

diziam: “Com efeito, j4 os ouvimos. LR fée CI LES 7 
Se quiséssemos, haveriamos dito ὃ LANTA! 
algo igual ἃ 1550; isso näo säo 
senäo fâbulas dos antepassados.” 

Tr 

32. Ε quando eles disseram: “O 
Allah! Se esta é a verdade de Tua 
parte, faze chover sobre n6s pedras 
do céu, ou faze-nos vir doloroso 

castigo.” 
" ΄ . ΄ οἱ ἡ τ ϑ σίας ΣΝ Σ _. 

33. Ε näo ὁ admissivel que Allah NES 
os castigasse, enquanto tu estavas τ ΤᾺ entre 6165. E πᾶο é admissivel que ne 9 

(1) Trata-se da reuniäo dos Quraich em Där al-Nadwah, ou casa da deliberaçäo, em 
Makkah, onde deliberaram sobre o melhor meio de se fivrarem de Muhammad. 

Entre aprisionä-lo ou bani-lo, concluiram, ao fim desta reuniäo, pela morte do 

Profeta, o que seria realizado por um grupo de homens dos mais fortes, escolhidos 

entre as tribos. Ὁ Profeta, entäo, informado pelo anjo Gabriel, e por sugestäo 

deste, preparou-se para emigrar de Makkah para A] Madïnah, marcando, com isso, 

a Hégira ou o inicio da propagaçäo do Islamismo. No momento em que viu sua 

casa sediada pelos assassinos, Muhammad, a fim de confundi-los, solicitou do 

primo Ali se deitasse no leito, em seu lugar, e, em seguida, saiu pelos fundos da 

casa, rumO ἃ uma caverna existente na montanha Thawr, perto de Makkah. 

Quando, entäo, o gruno assassino acercou-se do leito do Profeta e näo o encontrou, 

mas ἃ seu primo Ali, debandou, malogrado e furioso, e iniciou acirrada 

perseguiçäo ao Profeta. 
(2) Alude-se, aqui, a um äârabe pagäo chamado AÏ-Nadr Ibn ΑἹ Härith, antagonista do 

Profeta que viajava pelas fronteiras da Peninsula Aräbica para fazer comércio e 

comprar livros da historia dos antigos persas, cujas leituras, no retorno destas 

viagens, relatava aos correligionärios, pretendendo, com isso, tornä-las mais 

interessantes que o Alcoräo. 
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Allah OS Castigasse, enquanto ΡΞ ΕΣ, 

imploravam perdäo. 

34.E por que razäo Allah näo is ere ile 
OS castiga, enquanto afastam os τ Κα Cu 

. Ρ Ξ. ἴω 1 το eut ie 

moslimes da Mesquita Sagrada e 2203: “ a … | 
näo säo seus protetores? Seus DONNE Tarn 

re »"- nu . ,. 2. Ὁ τ, 2 24 2 

protetores näo 580 senäo os piedosos. SAEGATE δὴ 
Mas ἃ maioria deles nâo sabe. À AN 

CS ᾿ ἂν »92 “. σ 35.E suas oraçôes, junto da Ne οι Er 4 

εὐ 20% ; 
IE se 

RG es 272 3 ie A 

36. Por certo, os que renegam a ae ἢ fe \s var AE 

Casa, näo säo senäo assobios e 
1 à ἢ . 

palmas! ᾿ Entäo, experimentai lo 

castigo, porque renegäveis a Fé. 
“ἃ 

Fé despendem suas riquezas para Ur ἊΣ 
; RES 

afastar os homens do caminho de ITS 
re A re 2 ge »35 2 ? ζ “25. 

Allah. Entäo, despendèé-las-äo; em On ui 
seguida, ser-lhes-â afliçäo; em Ha dresse £e 
seguida, seräo vencidos. E os que 
renegam a Fé, na Geena, seräo 
reunidos, 

37. Para que Allah distinga o 
maligno do benigno e faça estar o 
maligno, um sobre o outro, e os 
amontoe a todos e os faça estar na 
Geena. Esses säo os perdedores. 

Ps — 

Ro L39 JS 

AL KG RE 22 

38. Dize aos que renegam a Fé 
que se se abstêm da descrença, ser- 

lhes-â perdoado o que |ά se 
consumou. E, se reincidirem, com 

efeito, precederam os procedimentos 

(1) Faz-se, aqui, referência aos peregrinos pagäos que, antes da época islâmica, 

tinham o häbito de rodear a Kafbah, inteiramente desnudos, tanto os homens 

quanto mulheres, assobiando, por entre as mâos entrelaçadas, e batendo palmas. 

(2) Assim Îhes falaram, quando foram derrotados pelos moslimes, na Batalha de Badr. 
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de punir, dos antepassados!"”) 

39. Ε combatei-os, até que näo LE 5 
mais haja sediçäo da idolatria, e 4 
que a religiäo toda seja de Allah. 
Ε, se se abstêm, por certo, Allah, 

do que fazem, é Onividente. 

40.Ë, se voltam as costas, sabei 

que Allah é vosso Protetor. Que 
Excelente Protetor e que Excelente 
Socorredor! 

41.E sabei que, de ue que D RES les 
espoliardes, ἃ quinta parte” serä "ἦν RÉ 

de Allah e do Mensageiro, e dos Sa SÀS ἐν À À 

parentes deste, e dos 6rfäos, e dos 

necessitados, e do filho do 

caminho!”, se credes em Allah e no 

que fizemos descer sobre Nosso 

servo, no Dia de al Furqän!”, no 

dia em que se depararam as duas 

hostes®” — e Allah, sobre todas as 

cousas, é Onipotente — 

42. Quando estäveis do lado ΠΩΣ  . 
. 35 7 w 77 Ÿ τ 

adjacente!®), e eles, do lado extremo, CG BAL αὶ 5 

(1) Ou seja, "se reinciderem, que se acautelem, pois, seräo punidos como jä foram os 
antepassados, que transgrediram os preceitos divino”. 

(2) Ou seja, parte pertencerä aos designados pelo Profeta, além dos mencionados no 

versiculo. Quanto ao restante, ou seja, os 4/5, pertenceräo δὸς combatentes. 

(3) Cf. 11177 nl. 
(4) No dia de Al Furqän: no dia da vitéria, na Batalha de Badr. Quanto ao vocäbulo 

Furqän, cf. 11 53 n2. 

(5) Οὗ ΠΙ 13 ni. 
(6) Ο versiculo conota a situaçäo privilegiada dos inimigos em detrimento dos 

moslimes, na Batalha de Badr. Note-se que o lado mais prôximo de AI Madinah, 

onde acamparam os moslimes, era de areia movediça, por onde se moviam com 
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e a caravana abaixo de v6s. E, se 

vos houvésseis comprometido com 
o inimigo, haverieis faltado ao 
encontro, mas os enfrentastes, 

para que Allah cumprisse uma 

ordem 1ά prescrita(l). a fim de que 
aquele que fosse perecer perecesse 
com evidência, e aquele que fosse 
sobreviver  sobrevivesse com 

evidência. — E, por certo, Allah é 

Oniouvinte, Onisciente — 

43. Quando, em teu sono, Allah 

te fez vê-los pouco numerosos. E, 
se Ele te houvesse feito vêé-los 
numerosos, haver-vos-ieis acovar- 

dado e haverieis disputado acerca 
da ordem de combate. Mas Allah 

vos salvou. — Por certo, Ele, do 

intimo dos peitos, é Onisciente — 

44.Ë, quando os deparastes, Ele 
vos fez vê-los, a vossos olhos, pouco 
numerosos, e vos diminuiu ἃ seus 

olhos®?, para que Allah cumprisse 
uma ordem jà prescrita. — E ἃ Allah 
säo retornadas as determinaçôes — 

45.0 vés que credes! Quando 
deparardes com uma  hoste, 
mantende-vos firmes e lembrai-vos 
amiüde de Allah, na esperança de 
serdes bem-aventurados. 

À JU 8)» 

ἷ LS ei 
-Cs ἀ2 3.2. 

: ΑΨ ΤΣ σα 
ς “σῷ ἜΤΙ - Ἷ 

CPE AS ΐ À es NE 
te -. τα “ο75 - “ὦ ἢ 

ΛΟ CT ΕΙΣ LS 

Ἐξ, 

"ἢ 2. 12€ \ 

4 ARTE | sr 

NA. 

dificuldade, e, além disso, era regiäo desprovida d'âgua; jâ o lado mais distante, 

onde se encontravam os inimigos, era de terra firme e bem abastecida d'âgua. 

(1) Ordem jä prescrita: a vitéria dos moslimes. 

(2) Isso ocorreu antes do combate, mas, logo que este se iniciou, Deus fez o inimigo 
ver, em dobro, aos moslimes. Cf. ΠῚ 13. 
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one Te γ1 PIC Le 
es 46. Ε obedecei : Allah e a Seu τι τριάς 

ensageiro, € Πᾶο disputeis, senäo κὰν LS κοι 
ne ἡ : | Ent) CHASSE vos acovardareis, e vossa força se F £ 

ir. E pacientai. Por certo, Allah é 
com Os perseverantes. 

47.E nâo sejais como os (2525 186 a ΠΣ Al ΟΣ πο» NS 
sairam de seus lares, com arrogância ii AE VGaS 
e ostentaçäo, para serem vistos : 6 Lee 

pelos outros!), e afastaram os 
demais do caminho de Allah. E 
Allah estä, sempre, abarcando o 

que fazem 

48.E quando Satä Ihes afor- it À ? LAC ISS 
moseou as obras, e disse: “Hoje, 2 A ἈΕῚ ΟΜ GE 
πᾶο hä, entre os humanos, er ee 

vencedor de vés, e, por certo, soul ASS 315 LA 
vosso defensor.” Entäo, quando se Ad EE JE 
depararam as duas hostes, ele recuou, ον». 
voltando os calcanhares, e disse: ὙΦ É ἘΝ 
“Por certo, estou em rompimento 
convosco; por certo, vejo oÙ) que 
näo vedes; por certo, temo ἃ Allah. 
E Allah é Veemente na puniçäo.” 

49. Lembra-te de quando os 
hipôcritas e aqueles em cujos 
coraçôes havia enfermidade, dis- 
seram: “Ésses crentes, sua religiäo 
os iludiu®).” — E quem confia em 

(1) Referéncia δὸς Quraich que, conforme foi visto na nota 1 desta sura, safram para 

defender a caravana e, quando esta foi salva, encaminharam-se a Badr e disseram 

que näo retornariam antes dos festejos desse evento, com banquetes, vinhos e 
cançôes, para que todas as tribos da Peninsula Aräâbica tomassem conhecimento de 
sua vitôria sobre Muhammad, o que näo ocorre. 

(2) O: alusäo aos anjos, que Satä vê, no campo de Batalha, em auxilio dos moslimes. 

(3) Referéncia aos moslimes que, sendo pouco numerosos, sairam em combate 6, 
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Allah, por certo, Allah é Todo- 
Poderoso, Säbio — 

50. E, se visses os anjos, quando 

levam a alma dos que renegam a 

Fé, batendo-lhes nas faces e nas 

nâdegas, e dizendo: “Experimentai 

o castigo da Queima. 

51. “1550, pelo que vossas mâos 

anteciparam e porque Allah nâo é 

injusto com os servos.” 

52.O proceder desses é como 

o do povo de Fara6 e daqueles que 

foram antes deles. Renegaram os 

sinais de Allah: entäo, Allah 

apanhou-0s por seus delitos. — Por 

certo, Allah é Forte, Veemente na 
puniçäo — 

53. Isso, porque näo é admissivel 

que Allah transmute uma graça, 

com que haja agraciado um povo, 

antes que este haja transmutado o 

que Πά em si mesmo!”. -- E Allah é 

Oniouvinte, Onisciente — 

54. Ὁ proceder desses é como 

o do povo de Fara6 e daqueles que 

foram antes deles. Desmentiram os 

sinais de Seu Senhor: entäo, 

aniquilamo-los por seus delitos e 

Parte 10 À JUN 5,3 Vos; 

TEE 
Br δ δ: An) 

CAT er 

Ci 
3% 

\ 

τὰ A 

\ : 
\ 

“--ι LEA 
« \ \ 

\P_ 
«ὌΧ ἜΣ D DAY 

\ ε 

id Li IS 

AR be) RE δα 

Ἶς: LE ΤΣ 

en ee 

mesmo assim, puseram-se em luta com numeroso exército inimigo, na certeza de 

que sairiam vitorioso por causa de sua religiäo. 

(1) Este versiculo encerra o principio bäsico responsävel pelo aprimoramento social, 
quer seja, nenhuma mudança ocorrerä na sociedade, sem que antes hajam ocorrido 
mudanças no intimo de cada individuo que ἃ compôem. 
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afogamos o povo de Faraé. E todos 
eram injustos. 

55. Por certo, os piores seres 
animais, perante Allah, säo os que 
renegam a Fé, pois näo crêem. 

56. Säo aqueles, com os quais tu 
pactuas; em seguida, desfazem(l 
seu pacto, toda vez, e nada temem. 

57. Entäo, se os encontras na 

guerra, trucida-os, para atemorizar 

e dispersar os que estäo atrs deles, 
na esperança de meditarem. 

58.E, se temes traiçäo de um 
povo, deita fora teu pacto com eles, 
do mesmo modo que eles ὁ fazem. 
Por certo, Allah nâo ama os traidores. 

59, Ε os que renegam a F6 näo 
suponham que se esquivaram(/, 
Por certo, nâo conseguiräo escapar 
a0 castigo de Allah. 

. 
D. ῷ Ne 1 0 2 τις 60. Ε, preparai, para combater on ol τ 

com eles, tudo o que puderdes: ne Nitcs 
força e cavalos vigilantes, para, “SUR ss 2 727 | re nn 2172 com 1580, intimidardes o inimigo 2 GENS: SAC NAT 
de Allah e vosso Inimigo, € Outros 2351 ΑΛ ΣΑΣ αἰ CS 84 
além desses, que näo conheceis, Ar 
mas Allah os conhece. Ε o que des LS sols = 

À ἢ 5,12. GES quer que despendais, no caminho 
de Allah, ser-vos-â compensado, e 

(1) Revelou-se este versiculo ἃ respeito dos Banü Quraizah, tribo judaica residente em 
ΑἹ Madïnah, antes da Hégira, e que, pactuando com o profeta, rompeu, depois. 
este pacto, quando os Quraich, com seus aliados, vieram combaté-lo. 

(2) Aqui, μά referéncia δὸς Quraich que se salvaram, apés a Batalha de Badr. 



8. Süratu Al-’Anfäl Parte 10 À Ju! ὃ γ ge ἜΣΤΩ 

näo sofrereis injustiça. 

61.E, se 6165 se inclinam à paz, JS ES À ASE re 

inclina-te, também, a ela, e confia PER 

em Allah. Por certo, Ele é Ὁ © Ag IT SE 

Oniouvinte, O Onisciente. 

62.E, se desejam enganar-te,| Sc 725 
por certo, Allah bastar-te-ä. Ele é 

Quem te amparou com Seu socorro 

e com Ο5 crentes, 

63. E pôs-lhes harmonia entre os 

coraçôes. Se houvesses despendido 

tudo o que hä na terra, näo Îhes 
haverias posto harmonia entre os 

coraçôües, mas Allah pôs-lhes 
harmonia entre eles. Por certo, Ele 

é Todo-Poderoso, Säbio. 

64.0 Profeta! Basta-te Allah, e 
aos crentes que te seguem. 

- 

65.0 Profeta! Incita os crentes ce Ne DES LG “re 
ao combate. Se hä, entre vôs, vinte Es Ed ei 

homens perseverantes, venceräo 2e 23 Sa 

duzentos. E, se δά. entre v6s, cem, ns PEAR OR 
+ . LA ΄ »»322.,,9 

venceräo mil dos que renegam ἃ) “ Feat rt ss 
Fé, porque estes säo um povo que Le 

näo entende. Sie 
. + “1 “τυ, se σας LA 

66. Agora, Allah alivia-vos ἃ ὧ dés; A ΟΒΕ a 

tarefa, sabendo que hä fraqueza As nes 
r E 7 hs r γον 3 Sfr 

em vos. Entäo, se ha, entre vos, cem ie £ 

homens perseverantes, venceräo 08 be AS fe 

duzentos. E, se hä, entre vôs, mil, κι δ. el te 3 ἥξ; 

venceräo dois mil, com ἃ Lee s1€ 
μ " ΄ ΦλλῶϑΝ “ 

permissäo de Allah. E Allah é com ϑ ao. 

OS perseveranies. 
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67. Νᾶο ὁ admissivel que um 
profeta tenha cativos, sem antes 
dizimar os inimigos na terra. 
Desejais os efêmeros bens da vida 
terrena, enquanto Allah vos deseja 
ἃ Derradeira Vida. E Allah é Todo- 
Poderoso, Säbio. 

68. Näo fora uma prescriçäo Es 277 ΤΑΝ ΩΣ CSN ̓  

re de Allah, um formidävel à S< ke 

castigo(! ) haver-vos-ia tocado, pelo > δ κυρ δῆς PAC 

que havieis tomado em resgate. 

69. Entäo, comei do que 
espoliastes, enquanto licito e 
benigno, 6 temei ἃ Allah. Por certo, 

Allah é Perdoador, Misericordiador. 
, . . 2 2 Ζ ΐ -- 23% AR 

70.0 Profeta! Dize aos cativos ESS : (GE 
que estäo em vossas mäos: “Se ἐν Φ Fr 715 \E AG : : γ᾽, : 
Allah sabe que h4, em vossos|! "© Φ y ᾿ 
coraçôes, um bem, conceder-vos-à 52835$e Al ESS 
algo melhor que aquilo que vos foi 
tomado, 6 perdoar-vos-à4 . E Allah 
é Perdoador, Misericordiador.” 

TLE, se desejam atraiçoar-te, AE SEC 
com efeito, [4 atraiçoaram a Allah, SR 

(2) SANS antes. E Allah apoderou-se‘” deles. “2. ΕΞ 
E Allah é Onisciente, Säbio. 

PT À 97 72. Por certo, os que creram 6 F ES 
emigraram 6 lutaram, com suas 
riquezas e com si mesmos, no 

ne si 

(1) Este versiculo censura os moslimes, que aceitaram o resgate dos prisioneiros da 
Batalha de Badr, quando deveriam havé-los trucidado, para enfraquecer a hoste 
inimiga. Entretanto, como näo procederam de m4-fé, Deus os indultou. 

(2) Alusäo ao que ocorreu 805 idélatras de Makkah, na Batalha de Badr, quando 
foram mortos ou capturados. 
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caminho de Allah; e os que 
abrigaram 6 socorreram{l} 0 Profeta 
e os moslimes, esses säo aliados 

uns aos outros. E aos que creram 6 
näo emigraram, näo tendes de 
aliar-vos a eles, até que emigrem. 
E, se eles vos pedem socorro em 

defesa da religiäo, impender-vos-ä 
SOCOrro, exCeto se contra um poOvo, 

com Ο qual tendes aliança. E Allah, 
do que fazeis, é Onividente. 

73.E os que renegam a Fé säo 
aliados uns 805 outros. Se näo οἵ" 
fazeis, haverä sediçäo na terra e 
grande corrupçäo. 

74. E os que creram e emigraram 
e lutaram no caminho de Allah, e 

os que abrigaram e socorreram 0 
Profeta e os moslimes, esses säo, 

deveras, os crentes. Teräo perdäo e 
generoso sustento. 

75.E os que creram depois, e 
emigraram 6 lutaram convosco, 
entäo, esses säo dos vossos. E os 

parentes  consangüineos  tèm 
prioridade uns com outros®”, no 
Livro de Allah. Por certo, Allah, 

de todas as cousas, é Onisciente. 

DES ἿΣ ne ic 
4 223980 A'9 

ne τῆϊε εχλέ 
"5.2.9 Ἰξῶνς SL art 5 

Es G Br “. 

υ LÉ sc A AS 
rs 3 Cu 2 

à 

ΠΕ 2e ef ΠΣ 
En SL nt AC 

€ A» 9 3 “122 “γε 

PEL A5 gas 5,2 Ὁ 

LS rot on 

9 > ΄. τ ́ - Er > 

ΡΝ HER AE 

Ὁ ΕἾ ον pere ἊΝ 
# υ3 SA Bo 

Δ) ὦ λος NA Er) 

(1) Trata-se dos Al Ansär, habitantes de ΑἹ Madïnah, que abrigaram e socorreram 0 

Profeta e seus companheiros. 
(2) Ou seja, "se nâo vos aliardes, também, uns aos outros”. 

(3) Ou seja, "säo mais ligados à herança, que uns herdam 805 outros". Revelou-se este 

versiculo, para retificar as normas que regiam a herança, uma vez que, nos 

primérdios da Hégira, os moslimes herdavam, apenas, pelos vinculos da fé e da 

migraçäo, e πᾶο pelos de parentesco. Apôs a revelaçäo deste versiculo, a herança 

passou a ser regida, ünica e exclusivamente, pelo parentesco sangüineo. 
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De ΑἹ Madinah — 129 versiculos. 

1. Este é um rompimento de Allah τοῖν Ma SA 
e de Seu Mensageiro com os que, Ὁ Ω ee "ἢ 
dentre os id6latras, vôs pactuastes: DEN CE ? Xe 

2. Entäo, percorrei, livremente se À AN 1) τ P 6 ) , 78 à) EN dl κῦ 
a terra durante quatro meses”, 6 tt ce me tot 
sabei que näo escapareis do Obs ail jar λοι 

castigo de Allah, e que Allah © ses 
1gnominiarà os renegadores da Fé. 

7 À κ΄ Le Ti FREE re Oro D LT, 3. E é uma proclamaçäo de Allah 5 BE ART EE 

e de Seu Mensageiro aos homens, 
no dia” da Peregrinaçäo maior: or 

(1) At-Taubah: arrependimento ou remissäo. A palavra é derivada do verbo täba, 
que significa, conforme a regência, "voltar-se arrependido para”, no caso dos 

homens em relaçäo a Deus; ou "voltar-se para, remindo", no caso de Deus em 

relaçäo aos homens. Essa palavra é mencionada nos versiculos 117 ὁ 118, ὁ 

nomeia ἃ sura, que comporta, outrossim, Ο titulo de al barâ’ah, que quer dizer o 

rompimento, pois diz respeito à quebra de relaçäo entre Deus e os idélatras da 

Peninsula Arâbica, mencionada no inicio desta sura. Foi revelada no fim do nono 

ano da Hégira e veio a esclarecer, na histéria islâmica, dois pontos fundamentais: 

1.° - A atitude dos moslimes, de um lado, para com os idélatras, e, de outro, para 

com os seguidores do Livro. No que tange aos primeiros, deviam eles, apés ὁ 

periodo determinado de 4 meses, aceitar o Isläo ou ser combatidos; no que respeita 

aos segundos, deviam, igualmente, aceitar o Isläo ou pagar uma taxa: al Jizyah, ἃ 

fim de garantir-lhes a coexistência pacifica na sociedade islâmica da Peninsula 

Aräbica; 2.° - A denüncia dos estratagemas urdidos pelos hipécritas contra ὁ 

Profeta e seus seguidores. Esta ὁ ἃ ünica sura do Alcoräo que πᾶο vem encabeçada 

pela basmalah (a epigrafe de todos os capitulos: "Em nome de Deus, Ὁ 

Misericordioso, O Misericordiador"), o que se explica, segundo Ibn *Abbäs, pelo 

tom enérgico da sura, πᾶο cabendo, portanto, nele, o tom misericordioso 6 

apaziguante daquela forma invocativa. 

(2) Nesses quatro meses de calendério, chawwaäl, zul-qa‘dah, zul-hajjah, al 

muharram, foi fixado o periodo para que os idélatras aderissem ao Isläo ou 

fossem combatidos. 

(3) Trata-se do dia em que todos os peregrinos se reünem, obrigatoriamente, no Monte 
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que Allah e Seu Mensageiro estäo 

em rompimento com os idélatras — 
entäo, se vos voltais arrependidos, 

ser-vos-à melhor. E, se voltais as 

costas, sabei que nâo escapareis do 

castigo de Allah. E  alvissara, 

Muhammad, aos que renegam a 

Fé doloroso castigo. — 

4, Exceto com os idélatras, com 
OS quais pactuastes, em seguida, 
em nada eles vos faltaram e näo 
auxiliaram a ninguém contra vés; 
entäo, completai o pacto com eles 
até seu termo. Por certo, Allah ama 
OS piedosos. 

5. E, quando os meses sagrados!") 
passarem, matai os 1d6latras, onde 
quer que os encontreis, e apanhai- 
os 6 sediai-0s, e ficai ἃ sua espreita, 
onde quer que estejam. Entäo, se 
se voltam arrependidos e cumprem 
a oraçäo e concedem az-zakäh°, 
deixai-lhes livre o caminho. Por 
certo, Allah é Perdoador, Miseri- 
cordiador. 

6. E, se um dos idélatras te pede 
defesa, defende-o, até que ouça as 
palavras de Allah; em seguida, 

Parte 10! 294 |\+55#1 À ἃν 29} 5,5 
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#2 . 75 ΚΠ 

ἡτι-  υὐεολ 5 CES PROS ENS à 6 Où SI 
27 7.0 CHIPS AE) 5 À - 

NA OI PAST TETE 
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Pr A Æ 

202 ENT KE 

RASE 

AR ἐσ Lt y 

HA PEACE LS 
τῇ SE) PBENES 123% SN 
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SRE 

Arafät. Nessa data, o Profeta enviou seu primo Ali para proclamar, além da 
ruptura com os idélatras, os seguintes tépicos: 1.° - A partir dai, ficava obstado ἃ 

todo idélatra aproximar-se da Kafbah; 2.° - Ficava, expressamente, vedada a 

nudez, na circulaçäo da Kafbah; 3.° - Ficava expresso que nâo entraria no Paraiso 
senäo o crente; 4.° - Finalmente, ficava estabelecido que todos os pactos deveriam 
ser respeitados e cumpridos. 

(1) Cf. II 194 n2. 
(2) Cf. II 43 nd. 
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faze-o chegar a seu lugar seguro!"”. τ: as É ais 
Isso, porque säo um povo que näo τ LIT 
sabe “à j ᾿ D SAS 

7. Como os idélatras poderiam ie “2. ERA ΠΣ TL 
ter pacto com Allah e Seu Li dis A 
Mensageiro? À näâo ser aqueles com + ΣᾺ 7e | 
quem pactuastes, junto da Sagrada CAES LES AE 
Mesquita — Entäo, se estes säo retos y 3 «2 οἷς ̓  TEL 

convosco, sede retos com eles. Por χὰ ἴ 2 2511 
certo, Allah ama os piedosos. -- <a o) 

8. Como  poderiam  te-lo, Bo E 
enquanto, se obtivessem eles a 
vitoria sobre vos, näo observariam 

convosco parentesco nem obrigaçäo”? 
Agradam-vos com suas bocas, 
enquanto seus peitos recusam-se; 6 
a maloria deles é perversa. 

9, Venderam os versiculos de 

Allah por infimo preço e afastaram 
os homens de Seu caminho. Por 

certo, que vil o que faziam! 

10. Νᾶο respeitam, em crente 
algum, nem  parentesco nem 
obrigaçäo. E esses 580 os agressores. 

11. Entäo, se se voltam arrepen- 
didos e Curie oraçäo 6 
concedem az-zakäh? , Seräo, pois, 

vossos irmäos na religiäo. E Nôs 
aclaramos os versiculos a um povo 
que sabe. 

12.E, se violam seus juramentos, ἊΣ ἢ 2Z ὁ 15 
depois de bhaverem  pactuado 

(1) Ou seja, chegar a seu lar, a sua comunidade. 
(2) Cf11 43 n 4. 
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convosco, e difamam vossa religiäo, 
combatei os prôceres da renegaçäo 
da Fé — por certo, para eles, näo hä 
jJuramentos  respeitados — na 
esperança de se absterem da 
descrença. 

13. Ser que vôs πᾶο com- 
batereis um povo que violou seus 
juramentos 6 intentou fazer sair de 
Makkah o Mensageiro, e vos 
empreenderam o ataque, por vez 
primeira? Receai-los? Entäo, Allah 
é mais Digno de que O receeis, se 
5015 crentes. 

14. Combatei-os, Allah os 

castigarâ por vossas mäos e os 
ignominiarä, e VOs sOCorrerà contra 
eles e curarä ἃ afliçäo dos peitos 
de um povo crente. | 

15.Ε farâ ir o rancor de seus 
coraçôes. E Allah volta-Se para 
quem quer, remindo-o . E Allah é 
Onisciente, Säbio. 

16. Ou supondes sereis deixados 
sem po quete, ainda, näo 
fizestes saber(”” a Allah quais de 
vs lutareis e nâo tomareis outros 
por confidentes, além de Allah e de 
Seu Mensageiro e dos crentes? E 
Allah, do que fazeis, é Conhecedor. 

17. Νᾶο é admissivel que os 
idélatras povoem as mesquitas de 

(1) Cf. III 142 n°2. 

LES 

MBA EM ASS A res 
.-" 

ET IE δὶ 
3 

… μέτρον 92 
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Allah, testemunhando contra si rs. AN 
mesmos a renegaçäo da Fé. Esses - Je Ne 4e 5 A τὰς ΜΕ τῇ 

\L säo aqueles cujas obras se anularäo. 
E, no Fogo, 6165 seräo eternos. 

18. Apenas, povoa as mesquitas 

de Allah quem crê em Allah e no 
Derradeiro Dia, e cumpre a oraçäo e 

concede az-zakah(), e πᾶο receia 

senäo ἃ Allah. Quiçä, sejam esses 

dos guiados. 

(2) 19.J ulgais os que däo sr ses ξὰϊ eu A (ae 
aos peregrinos 6 os que cuidam da 272 γ- > À 
Mesquita Sagrada como aqueles que AVE πᾶν. PE 
crêem em Allah e no Derradeiro a 555 SN 2: af 
Dia, e lutam no caminho de Allah? & ESS AN! δι Μή Op A 
Näo se igualam perante Allah. E 
Allah näo guia o povo injusto. 

20. ὧς que crêem e emigram 6 
DNA ΔΗ͂ > 

lutam no caminho de Allah, com κά, 2 Ga ER 
suas riquezas e com si mesmos, ἀξϑα ὧν ἐν 
têm escalôes mais elevados junto “ 
de Allah. EE esses säo os 

triunfadores. 

21. Seu Senhor alvissara-Ihes raies VER SR ES 
misericordia vinda dEle, e agrado, Ἢ 4.» » 242, Ὁ ἘΠῚ 5:1 
e Jardins, neles, teräo delicia 

permanente. 

(1) CFII 43 n4. 
(2) A incumbéncia de dar ägua aos peregrinos, ou As-Siqäyah, era oficio que honrava 

a tribo, assim encarregada. Havia, também, outras atribuiçôes, tais como: Al- 

Hijabäh, que consistia em guardar as chaves do Templo; Ar-Rifädah, que 
cuidava de oferecer alimentos aos peregrinos; An-Nadwah, que cuidava de 
chefiar as reuniôes, todos os dias do ano; Al-Liwä, que cuidava de ostentar ἃ 
bandeira ao redor da qual se reuniam os combatentes, em tempos de guerra. 
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22. Neles, seräo eternos, para 
todo o sempre. Por certo, junto de 
Allah, haverä magnifico prêmio. 

23.0 vos que credes! Näo tomeis | 
por aliados a vossos pais e a vossos 
irmäos, se amam ἃ renegaçcäo da Fé 
mais que ἃ Fé. E quem de vés se 
alia a 6165, esses serâo os injustos. 

24. Dize: “Se vossos pais e vossos 
filhos e vossos irmäos e vossas 
mulheres e vossos cläs, e riquezas, 
que ganhastes, e comércio, de que 
receais a estagnaçäo, e vivendas, 
de que vos agradais, säo-vos mais 
amados que Allah e Seu Mensageiro 
e a luta em Seu caminho, entäo, 

aguardai até que Allah faça chegar 
Sua ordem. E Allah näo guia o 
povo perverso. 

25. Com efeito. Allah socorreu- 

vos, em muitos campos de 
batalha. E, lembrai-vos, do dia de 
Hunain(”), quando vos admiräveis 
de vosso grande nümero, e este de 
nada vos valeu; e parecia-vos a 
terra estreita, por mais ampla que 
fosse. Em seguida, voltastes as 
costas, fugindo. 

Parte 10 | 298 

sm À 3- 
3 LA γῇ ΚΙ 
5λ5:.3.}} Ξε» Ἐς 

£ ss LS a es 

DES 8 

Es AN GAIN AN\ 9 

sale SI 
F7 ÿ eE 

3 DEA 9.9 

\e 

δ: Le? ARE 

(1) Nome de um vale entre Makkah e At Täyif, em que houve batalha, no mês de 
Chawwäl, no oitavo ano da Hégira, entre os moslimes e a tribo Hawäzin. Ao todo 

eram 12.000 moslimes contra 4.000 idélatras, de modo que 6s primeiros, 
orgulhando-se desta superioridade, proclamavam que jamais seriam vencidos 
nesta batalha. Contudo, no inicio do combate, a superioridade numérica dos 

moslimes nâo impediu que se sentissem atemorizados e tentassem debandar. E 
quase foram derrotados, no inicio, näâo fosse a coragem e o denodo do Profeta, que 
demonstrou firmeza suficiente para conter ἃ desordem e levar, os correligionärios 
à vitôria final. 
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26.Em seguida, Allah fez 
descer Sua serenidade sobre Seu 
Mensageiro e sobre os crentes, e 
fez descer um exército de anjos, 

que näo vieis, e castigou os que 
renegaram ἃ Fé. ΒΕ essa ὁ ἃ 

recompensa dos renegadores da Fé. 

27. Em seguida, Allah voltar-se- 
4, depois disso, para quem quiser, 
remindo-o . E Allah ὁ Perdoador. 

Misericordiador. 

28.0 vos que credes! Os 
idôlatras nâo säo senäo imundicia. 
Entâäo, que eles se näo mais 
aproximem da Mesquita Sagrada, 

apôs este seu ano(”. E, se temeis 
penuria®”, Allah enriquecer-vos-4 
com Seu favor, se quiser. Por 
certo, Allah é Onisciente, Säbio. 

29. Dentre aqueles!®”, aos quais 
fora concedido o Livro, combatei 

os que nâo crêem em Allah nem no 
Derradeiro Dia, e näo proibem o que 
Allah e Seu Mensageiro proibiram, 6 
näo professam a verdadeira religiäo; 
combatei-os até que paguem al 
jizyah(®, com as proprias mäos, 
enquanto humilhados. 

Parte 10 | 299 | Vos; 

> 
Eee $ 

1 Lai era 5 

Ὁ 7.0 7,0 © > a ω 
ἢ «αἵ 6 ́ ASE 52: 

Ἔ € 

. RARE TES | 

(Ὁ) ἃ.,6--ἰ-. 

ἅς τς ais 
en, PEN —$ AC 

SO EEE 
3 * 

ἰδή τοῦ cases 

LAN Le SEC 

(1) Ou seja, o nono da Hégira, apés a conquista de Makkah pelos moslimes. 
(2) Temer a penüria causada pela interrupçäo do comércio com os idélatras, obstados 

de chegar a Makkah. 
(3) Aqueles: os judeus e os cristäos. 
(4) ΑἹ Jizyah: taxa monetéria paga pelos näo- moslimes, que viviam em territério 

moslim. Seu valor oscilava entre 12 e 48 dracmas por pessoa, ὃ ela contribuia para 
o orçamento do pais, e os protegia de qualquer agressäo que fosse. Esta taxa se 
equiparava ἃ az-zakäh e a outras obrigaçôes, que os moslimes deviam prestar, 
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é filho de Allah” E os cristäos 

dizem: “O Messias é filho de Allah.” 

Esse é o dito de suas bocas. Imitam 

o dito dos que, antes, renegaram a 

Fé. Que Allah os aniquile! Como 
se distanciam da verdade! 

31. Tomam seus rabinos e seus 

monges por senhores, além de 
Allah, 6, assim também, ao 

Messias, filho de Maria. E πᾶο se 

Ihes ordenou senäo adorarem um 

Deus Unico. Näo existe deus 

senäo Ele. Glorificado seja Ele, 
acima do que idolatram. 

32. Desejam apagar com 0 
sopro das bocas a luz de Allah®, e 
Allah nâo permitir4 sehäo que seja 
completa Sua luz, ainda que o 
odeiem os renegadores da Fé. 

33.Ele é Quem enviou Seu 
Mensageiro com a orientaçäo e ἃ 
religiäo da verdade, para fazé-la 
prevalecer sobre todas as religiôes, 
ainda que o odeiem os 1d6latras. 

34. O vos que credes! Por certo, 
muitos dos rabinos e dos monges 

Parte 10 Vos; 

30. E os judeus dizem: “Uzair!” NÉ 

À do 5, ge 

UE SAN {δ 

γ τῆς σῖτα rs 

LA, 55 cf 
te ὡϑϊς.»» 

nd 

A ps 

obrigatoriamente. Al Jizyah era da competência, somente, dos judeus e dos 
cristäos, e πᾶο dos idélatras, e sua cobrança visava a impor ἃ obediência ἂς leis do 

territério, onde residiam. 

(1) Chamado, também, de ‘Izrä, personagem da histéria judaica, que, diz-se, sabia de 

cor a Tora. Por essa razäo, os judeus, de sua época, afirmavam que ele era filho de 

Deus. 

(2) Ou seja, a legislaçäo divina. 
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devoram, ilicitamente, as riquezas ΞΟ dt ANA 
dos homens, e afastam-nos do ji A ae bee 

j AI DEN NS caminho de Allah. E aos que en ν Βα 
La Te CA 3 re & ᾿ ΐσ TS entesouram o ouro e a prata e nâo os| - 3. 92. 934. as Caii 

- © 

despendem no caminho de Allah, 
alvissara-lhes doloroso castigo. 

- - see A dite vs r 35. Um μα sages os incandes- 4 2:. Ὁ ὁ ESS 

cerem no iogo da Geena, e, com 53 D. se. 19 
8 ea MALE lg En 

eles, lhes cauterizar as frontes e os 

flancos e os dorsos, dir-se-lhes-4: ; 

“Isto ὁ o que entesourastes, para ASC 
vôs mesmos: entäo, experimental Oo 

que entesourävels. 

ΠῚ 
“τσ 23» 51% 
in Ἶ DE 3: 

36. ΡΟΓΙ certo, o nümero dos FAN 
meses, junto de Allah, é de doze ; 

meses, conforme est4 no Livro de 
ΐ 959 PÂTE: 

Allah, desde o dia em que Ele criou| 7422 ge 

os céus e a terra. Quatro deles säo RASE 
(1) ἬΝ ΕΣ sagrados " Essa é ἃ religiäo reta. AG 

Entäo, näo sejais, neles, injustos ΟΣ 
Less -- com νόβς mesmos, e combatei os 

idélatras, a todos eles, como eles| XNA 

vos combatem, a todos vés®). E 

sabei que Allah é com os piedosos. 

37.0 postergar(? dos meses 413 41} LACS 

sagrados é, apenas, acréscimo na 

(1) Cf. IT 194 n2. 
(2) Embora o combate fosse proibido nos meses sagrados, os moslimes deveriam 

revidar os idélatras, caso fossem por eles atacados. 
(3) Conforme os costumes ärabes pré-islâmicos, era proibido travar-se combate 

durante os meses sagrados (cf. II 194 n158). No entanto, para escapar a esses 
costumes, quando lhes era dificil cessar combate, eles tentavam ou trocar os meses 

sagrados por outros, ou aumentar um mês no fim do ano, ou, ainda, aumentar 
alguns dias do ano lunar, de 354 dias, ἃ fim de igualä-lo ao ano solar, de 365 dias. 
O Isläo condenou este costume e proibiu, categoricamente, a alteraçäo dos meses. 
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renegaçäo da Fé: com ele, os que 
renegam a Fé descaminham-se. 
Eles tornam-no licito, num ano. 6 

ilicito em outro ano, para fazerem 

coincidir com o nümero do que 

Allah consagrou; entäo, tornam licito 

o que Allah proibiu. Aformoseour- 
se, para eles, o mal de suas obras. 

E Allah πᾶο guia o povo renegador 

da Fé. 

38.0 νόβ que credes! Por que 

razäo, ao vos dizerem: “δαί a 

campo, para combater no 

caminho de Allah”, permanecestes 

apegados à terra? Vôs vos 
agradastes da vida terrena, em 

lugar da Derradeira Vida? Ora, ὁ 
gozo da vida terrena nâo é senäo 
infimo na Derradeira Vida. 

39.$Se vos nâo sais ἃ campo, 

Allah castigar-vos-4 com doloroso 
castigo e vos substituirä por outro 

povo, e, em nada, Ὁ prejudicareis. 

E Allah, sobre todas as cousas, é 

Onipotente. 

40.Se näo οἵ Fr Allah 

o socorrerä, como, com efeito, 

Allah o socorreu, quando os que 

renegavam ἃ Fé o fizeram sair, de 

\i 
τὰ 

, ἴδ: 
\ 

LA 
J 

ἊΣ -ὶς G \ τ Le \ 7, ὧς τὰ 
Ÿ ΓΝ 

Ν 

"+ ASE à 

δι X A 
\ ne 

\ 

τ & ES G 

τὸ “τὰ 
b 

\ 

τὰ 
----ὶ 

τὰ 

λο ὃ τὴ \ 

\ 

À LES 

e ὃ Re LR EC 
NANESTISNT 

(1) Este versiculo foi revelado quando o Profeta instou os moslimes à Batalha de 
Tabük, no nono ano da Hégira, para combaterem os bizantinos, na antiga Siria, 
uma vez que os moslimes, desalentados pelas dificuldades econômicas e o 
excessivo calor, tornaram-se indolentes e abülicos. : 

(2) O: o Profeta. 
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Makkah, sendo ele o segundo de 

dois!”; quando ambos estavam na 
caverna®” e quando disse a seu 

companheiro: “Näo te entristeças; 

por certo, Allah é conosco.” Entäo, 

Allah fez descer Sua serenidade 
sobre ele e amparou-o com um 

exército de anjos, que nâo vieis, 6 

fez inferior a palavra dos que 
renegavam ἃ Fé. Ε a palavra de 

Allah é a altissima. E Allah 
Todo-Poderoso, Säbio. 

41. Sai ἃ campo armados, leve 

ou pesadamente, e lutai, com vossas 

riquezas e νόβ mesmos, no caminho 

de Allah. Isso vos é melhor. Se 
soubésseis! 

42.Se se tratasse de ganho 
imediato ou de viagem [401], os 

hipôcritas haver-te-iam seguido, 

mas Îhes era longa ἃ ärdua distância. 

E juraräo por Allah, a0 retornardes 

a eles: “Se pudéssemos, haveriamos 

saido convosco.” Aniquilam-se a si 
mesmos, por perjuro. E Allah 

sabe que säo mentirosos. 

43.Que Allah indulta-te! Por 

que tu Ihes®? permitiste näo sairem 

ne 3$ 3 Re 

DER Lo NES 

FE Lan LAGENE=) 

Le) ARE ut 

(1) © segundo dos dois: Muhammad e seu companheiro, Abü Bakr. 
(2) Trata-se da caverna perto do cimo da montanha de Thawr, localizada nas cercanias 

de Makkah. 
(3) Lhes: um grupo de hipôcrita a que o Profeta permitiu ausentar-se de combate. Por 

isso, foi censurado. Entretanto, a censura é atenuada, pelo indulto que o versiculo 

apresenta, no inicio. 
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a campo, antes que se tornassem πο ρα ΣΝ τς 
evidentes, para ti, os que diziam ἃ 
verdade, e conhecesses os men- 

tirosos? 

44. Os que crêem em Allah e no 
Derradeiro Dia jamais te pediräo 
isençäo de lutar, com seus bens 6 
com si mesmos. E Allah, dos 

piedosos, é Onisciente. 

45. Apenas, pedem-te isençäo 
os que näo crêem em Allah nem no 
Derradeiro Dia; e seus coraçôes 
duvidam; entäo, vacilam em sua 

düvida. 

46. E, se eles houvessem desejado ALIEN 7 A 
sair, haveriam preparado, para isso, 
um preparativo, mas Allah odiou 
sua partida e desencorajou-0s, e foi 
dito: “Permanecei junto com os 
que permanecem.” 

Η | ss À ο . “« 47.Se eles houvessem saïdo = Has 5: 
convosco, näo vos haveriam re. 
acrescentado senäo desventura e 
haveriam precipitado a cizânia 
entre vos, buscando, para vés, a a Rae 
sediçäo, enquanto, entre v6s, Πά os : 

que lhes däo ouvidos. E Allah, dos 
injustos, é Onisciente. 

7 2 
Ke 

δ. 

48. Com efeito, buscaram, antes, LS or 
a sediçäo e fizeram virar contra ti AA Eu À ὌΨΙ 
as determinaçôües, até que ἃ Pin δ: ῃ 
verdade chegou 6 ἃ ordem de Allah DZ 59 
prevaleceu, enquanto ἃ estavam 
odiando. 
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49.E, dentre eles, h4 quem 

diga: “Permite-me ἃ Eos e πᾶο 
me pôüe na tentaçäo OU» Ora, na 

tentaçäo, Jà cairam. E, por certo, ἃ 

Geena  estard  abarcando os 
renegadores da Fé. 

50. Se algo de bom te alcança, 
isto os aflige. E, se uma desgraça 
te alcança, dizem: “Com efeito, 
tomamos nossa decisäo, antes.” E 

voltam as costas, enquanto jubilosos. 

51. Dize: “Näo nos alcançarä 
senäo o que Allah nos prescreveu. 
Ele é nosso Protetor.” E que os 

crentes, entäo, confiem em Allah. 

52. Dize: “V6s nâo aguardais, 
para ns, senäo uma das duas®? 
mais belas recompensas? E nés 
aguardamos, para vôs, que Allah 
vos alcance com castigo de sua 
parte, ou por nossas mâos. Entäo, 
aguardai-0 Por certo, nos ὁ 
estaremos aguardando convosco.” 

53. Dize: ‘“Despendei vossas 
riquezas, de bom ou de mau 
grado: nada vos ser4 aceito. Por 
certo, 5015 UM POVO perverso.” 

54.E o que impediu se Îlhes 

Parte 10 Vos À ds ὃ). 

- af ZA 52 ΄ 
Sd os Joué «45 

IS 27 Dis QUE EN : fi 

# e A ΄σ en - 
ΕΒ ᾿ | RD Aer EX Sos 

ἡ ϑόκϑοιϑλ 

DU HAS qe 9 : I CANNES So) Jé 
AREAS sad 

À γξ 2 ἧς 

SLT 

hé 

τ For Ζ 2, A 2 ξ χὰ 

SENS 
» 5 2 ». “ Æ 9 sr re 

® < re 55 

» II “2 D» 35 en ose, 

(1) Trata-se da provaçäo a que, fatalmente, sucumbiria Al Jadd Ibn Qais, convidado 
pelo Profeta a combater os bizantinos na Siria, uma vez que, sendo contumaz 
apreciador do sexo feminino, muito provavelmente seria atraido pelas belas 
mulheres bizantinas, näo sé interrompendo, assim, 

abandonando-0, para ir ter com elas. 
(2) Ou seja, o martirio ou a vitéria. 

o combate, senäo 
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aceitasse o que despendiam ηᾶο foi 
senäo eles renegarem a Allah e ἃ 
Seu Mensageiro; e näo realizam ἃ 
oraçäo senäo enquanto preguiçosos, 

e nâo despendem suas riquezas 
senäo enquanto de mau grado. 

S5S. Entäo, näâo te admires de 

suas riquezas e de seus filhos. 

Apenas, Allah näo deseja, com 

1550, senäo castigä-los na vida 

terrena, € que morram, enquanto 

renegadores da Fé. 

56. Ε eles juram por Allah que 

säo dos vossos, enquanto nâo säo 

dos vossos, mas säo um povo que 

se atemoriza. 

57. Se encontrassem refügio ou 

grutas, ou subterrâneo, a eles se 

voltariam, enquanto infrenes. 

58. Ε, dentre eles, μά quem te 

critica acerca da distribuiçäo das 

Sadaqats, (as ajudas caridosas); 

entäo, se [Π65 däo delas, agradam- 

se disso; e, se lhes näo däo, ei-los 

que se enchem de colera. 

59.E, se eles se agradassem do 

que Allah e Seu Mensageiro lhes 

concedem, 6 dissessem: “Allah 

basta-nos; Allah conceder-nos-â 

algo de Seu favor, e também Seu 

Mensageiro!. por certo, ἃ Allah 

estamos rogando”, ser-lhes-ia 
melhor. 

. à 
AUS ΞΖ δὲν De 

LR 

x; ES LG 3 

à LL SANT 

HAS Lost "Ἢ .2 

He SE ΟΝ EVA GE 

ὁ διό τ δ 3. 

ΣΟΥ + 5 »$ 

ASS a 25 AE 

ἀπερβοτυδίι τε 8. 
SA À: 5 ao 
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60. As sadaqgäts, as ajudas 
caridosas, säo, apenas, para os 
pobres e os necessitados e os 
encarregados de arrecadä-las e 
aqueles, cujos coraçôes estäo prestes 
a harmonizar-se!!? com o Isläo e os 

escravos, para se alforriarem, e 

os endividados e os combatentes 
no caminho de Allah e o filho do 
caminho, ὁ viajante em dificul- 
dades®: é preceito de Allah. E 
Allah é Onisciente, Säbio. 

61.E, dentre eles, ἢά os que 

molestam o Profeta e dizem: “Ele é 
todo ouvidos.” Dize: “Ele é todo 

ouvidos para vosso bem; ele crê 
em Allah e crê nos crentes e € 
misericordia para os que crêem, 
dentre vos.” E os que molestam o 
Mensageiro de Allah teräo doloroso 
castigo. 

62. Juram(”- vos, por Allah, 
para agradar-vos, e Allah - como 
também Seu Mensageiro -- é mais 
Digno de que eles O agradem, se 
säo crentes. 

63. Näo sabem eles que quem se 

opôe a Allah e a Seu Mensageiro 

(1) Aqueles 

SEA 2 CEXEN Lx 

SEA Ge cts 
Ge ER 35 226 

LAS 

ELA ie BASS 

ET Ab de A 
TE > 

LR TLnañal 
SL € ὃ 

- 1539 HAS LT For Be. 

, prestes ἃ harmonizar-se: trata-se do grupo da comunidade ärabe, que, 
embora näo se houvesse islamizado, estava inclinado a fazê-lo. E, nos primérdios 
do Isläo, era oportuno doar-lhes parte das esmolas; ou para trazé-los para ἃ nova 
religiäo; ou para com isso, incitar outros, nâo- muslimes ainda, ἃ imitä-los. 

(2) Cf. I1 177 n1. 
) Ou seja, "juram-vos, por Deus, que näo vituperaram o Mensageiro, e fazem-no 

para comprazer-vos”. 
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Lé LA € ΄“ - “ ut mm 

terä o fogo da Geena, em que ser4 (asset 5 

eterno? Essa ὁ a formidavel 

1gnomin1a. 

64. Ο5 hipocritas precatam-se!" 7: 
de que seja descida uma sura a seu ξ Due, ape 

respeito, que os informe do que δά Fo 
rs . , 3 

em 56 115 coraçôes. Dize: “Zombai! 

Por certo, Allah farä sair à tona 

aquilo de que vos precatais.” 

65.E, em verdade, se Jlhes Fes “ii ΔΖ τ κω 5 Es 

erguntas acerca de sua zombaria ge IE, 2 9 3: 
3 Ἵ ἐς 2 | 5 ἡ «(ζαὉ3 D 5 diräo: “Apenas, confabulävamos e εὐ νὴ 5 

Φ ᾿ , ’ » 3 ᾿ 2 m* + 

nos divertiamos.” Dize: “Estäveis )9 Et GE À 429 
zombando de Allah e de Seus 

versiculos e de Seu Mensageiro?” 

66.Näo vos desculpeis: com 
eleito, renegastes a Fé, apés 

haverdes crido. Se indultamos uma 
facçäo de vôs, castigaremos a outra 

facçäo, porque era criminosa. 

67. Os hipôcritas e as hipocritas 125 EN 5 Ai 

procedem uns dos outros: ordenam 2 UN oct. ἐὰ 
Ο reprovävel e coibem o conveniente 

e fecham as préprias mäos(. 

EÉsqueceram-se de Allah, entäo, 

Ele Se esqueceu deles. Por certo, 

os hipécritas säo os perversos. 

68. Allah promete aos hipécritas 
e ἂς hipocritas e 805 renegadores 

(1) Os hipôcritas tinham, por häbito, escarnecer do Profeta e dos moslimes, quando 

distantes destes, mas receavam que tal atitude fosse de conhecimento de todos. 

(2) Ou seja, säo mâos- atadas ou avarentos, quando se trata de despenderem em 

caridade. 
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da Fé o fogo da Geena; nela, seräo 
eternos. Basta-lhes ela. E Allah 

amaldiçoa-os, e teräo castigo 
permanente. 

69. Vôs, hipôcritas, sois como 

os que foram antes de vôs: eram 
mais veementes que vos em força, 

e mais privilegiados em riquezas e 
filhos, e deleitavam-se com seu 

quinhäo; e vos vos deleitais com 

vosso quinhäo, como se deleitaram 

com seu quinhäo os que foram antes 

de vs, e confabulais, como eles 

confabularam. Esses teräo anuladas 

suas obras, na vida terrena e na 

Derradeira Vida. E esses säo os 

perdedores. 

70. Näo Îlhes chegou a historia 

dos que foram antes deles: do povo 

de Noé e de “Ad e de Thamüd e do 
povo de Abraäo e dos habitantes de 

Madian!! e das cidades tombadas"??? 

Seus Mensageiros chegaram-lhes 
com as evidências: entäo, näo era 

admissivel que Allah fosse injusto 
com eles, mas foram injustos com 

eles mesmos. 

71. Ε os crentes e as crentes säo 

aliados uns aos outros. Ordenam Ο 

conveniente e coibem o reprovävel 

e cumprem a oraçàäo 6 concedem 

(I) Cf VII 85 m3. 

\e τ | 

LAIT js 

Hd ὩΣ al 

DE Prec INA 

RE OS SE 
Ξ ΤΩΣ \É LAS τς vue ne 

pe 

AT AE Air 
Peer Lo 

DAS SON ESS 

(2) Isto é, das cidades do povo de Lot: Sodoma e Gomorra. 
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= ee AT CPP PAT 

az-zakah(”, e obedecem a Allah e a PENSE AN 

Seu Mensageiro. Desses, Allah us, à ; 
ter misericordia. Por certo, Allah 

é Todo-Poderoso, Säbio. 

72. Allah promete aos crentes € NA Ke AE per 
ἂς crentes Jardins, abaixo dos quais qe DR 

>! CRÉÉE 
correm OS rlos; nesses, seräo | D νῶν, 
eternos, e espléndidas vivendas| SE LAS 
nos Jardins do Éden e agrado de pete >) οὐροῦς. re 

[4 

Allah, ainda, maior. Esse é ὁ 

magnifico triunfo. 

73.0 Profeta! Luta contra os 62 Ἶ ENG 

renegadores da Fé e os hipocritas, nee GE Ἢ ἢ ἐς: 
e sê duro para com eles. E sua Pess fe SE séseit 
morada ser ἃ Geena. E que 
execrâvel destino! 

“μι 

74. Juram, por Allah, näo haver ExSs IEEE mes 
dito moléstia alguma, e, com efeito, PR Ὁ υϑην 
disseram a palavra da renegaçäo da BE DANCE, 
Fé e renegaram a Fé, apés se Ν Gris al 
islamizarem. E intentaram οἷ“ que 9139 LT» 
näo conseguiram alcançar. Mas eles We e NES 
näo fizeram censuras, senäo porque 
Allah e Seu Mensageiro os haviam 
enriquecido com Seu favor. Entäo, 
se se voltam arrependidos, ser- 
Ihes-à melhor, e se voltam as 

costas, Allah castigä-los-4 com 

doloroso castigo, na vida terrena 6 
na Derradeira Vida. E πᾶο teräo, na 

terra, nem protetor nem socorredor. 

(1) CFII 43 n 4. 
(2) No retorno da expediçäo de Tabük, alguns hipécritas tencionaram matar o 

Mensageiro, e malograram. 
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75.E, dentre eles, houve quemt? 
pactuasse com Allah, dizendo: “Se 
Ele nos concedesse algo de Seu 
favor, em verdade, dariamos az- 

zakäh®, e serjamos dos integros.” 

76.E, quando Ele ÎIhes concedeu 
algo de Seu favor, tornaram-se 
avaros disso e voltaram as costas, 

dando de ombros. 

77.Entäo, Εἰς fez redundar 

hipocrisia em seus coraçôes, até 
um dia, em que Ὁ depararäo, por 

haverem faltado a seus compro- 
missos com Allah e por haverem 

mentido. 

78. Näo sabiam eles que Allah 
sabe seus  segredos 6  suas 
confidências, e que Allah, das 
cousas  invisiveis, €  Profundo 

Sabedor? 

79. Os que caluniam os doadores 
voluntärios, dentre os crentes, no 

tocante ἃς ajudas caridosas, e 
caluniam os que nada encontram 
para oferecer senäo seus parcos 
recursos, e desses escarnecem, Allah 

deles escarnecerä, e teräo doloroso 

castigo. 

80.Implora perdäo para eles: 
ou, näo implores perdäo para eles; 

ὁ AE 912 2 ME 5 Le AG 

DRE 

A I »9 RSS 
3», Ag ΤΕ, 

DE PS Ga ge 

PA 

EN Es 

(1) Referéncia a Thalabah Ibn Hatib, que solicitara ao Mensageiro rogasse a Deus lhe 
desse riquezas, de que despenderia em caridade. Uma vez atendido, negligenciou 

os preceitos islâmicos e faltou à sua promessa. 
(2) cf Π 43 nd. 
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se imploras perdäo para eles, ob DAS DE -Ξ 
setenta vVezes, Allah näo os As 2 a rit 

perdoarä. Isso, porque renegaram ἃ re Fe 
Allah e ἃ Seu Mensageiro. E Allah τα ὦ γ5 «4255 
nâo guia O ρονο perverso. © 

--"»»" 

81.0s que ficaram para ἰγΓάϑβ Ἔν ΤῊ 225 SENS: 5 _. "Ὁ jubilaram, com sua ausência ao ΚΑ τὰ ε΄ “τῇ 
: ; TH PAR 

combate, discrepando do Mensageiro FL AO ADS = 
de Allah, e odiaram lutar, com suas 25 DS ΣἈμ 

» . Ω > B > » riquezas e com si mesmos, no Se ἃ 
caminho de Allah, e disseram: ἜΝ 

σὺ “Νᾶο saias ἃ campo, no calor.” 

Dize: Muhammad: “O fogo da 
Geena é mais veemente em calor.” 
Se entendessem! 

82. Entâo, que riam pouco e 

chorem muito, em recompensa do 
que cometiam. 

83.E, se Allah te faz retornar ἃ EN AS Ὁ 
uma facçäo deles, e eles te pedem , 
permissäo para sair a Campo, dize: 

“Jamais saireis comigo nem 
combatereis inimigo algum, junto 

de mim. Por certo, vos vos 

agradastes da ausência ao combate, 
da vez primeira: entäo, ausentai- 
vos do combate com os que 
ficaram para trés. 

84.F näo ores, nunca, por 

nenhum deles, quando morrer, nem 

te detenhas em seu sepulcro: por 

certo, eles renegaram a Allah e ἃ 
Seu Mensageiro, €e morreram, 

enquanto perversos. 
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85.E πᾶο te admires de suas 
riquezas e de seus filhos. Apenas, 

Allah deseja, com 1550, castigä-los 

na vida terrena, e que morram, 
enquanto renegadores da Fé. 

86. E, quando se faz descer uma 

sura que diz: “Crede em Allah e 
lutai com Seu Mensageiro”, os 

dotados de posses, entre eles, 

pedem-te permissäo de näo lutar, 

e dizem: “Deixa-nos estar com os 

ausentes do combate.” 

87. Agradaram-se de ficar com 

as mulheres isentas do combate, e 

selaram-se-lhes os coraçôes: entäo, 

eles nâo entendem. 

88. Mas o Mensageiro e os que 
créem., com ele, lutam, com suas 

riquezas e com si mesmos. E esses 

teräo as boas cousas, e esses säo os 

bem-aventurados. 

89. Allah preparou-lhes Jardins, 
abaixo dos quais correm os rios; 

nesses, serâo eternos. Esse é ὁ 

magnifico triunfo. 

90. E chegaram os que, entre os 
beduinos, alegavarn desculpas para 

que Îlhes permitissem isençäo de 

combate; e ausentaram-se os que 

mentiram à Allah e a Seu 

Mensageiro. Doloroso  castigo 

alcançarâ os que, entre eles, 

renegaram a Fé. 
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᾿ ; ΠΥ 91.Näo πά culpa sobre os LAS SNL 23 
indefesos nem sobre os enfermos 

nem sobre os que näo encontram 

recursos para ὁ combate, quando 

säo sinceros com Allah e Seu 

Mensageiro. Näo häâ repreensäo 

aos benfeitores — e Allah é 

Perdoador, Misericordiador — 

92.Nem àâqueles que, quando 
chegaram a ti, para os levares a 
combate, e Ihes disseste: “Näo 

encontro aquilo sobre o qual levar- 
vos”. Eles voltaram com os olhos 

marejados de lägrimas, de tristeza 
por näo haverem encontrado o de 
que despender. 

93. Ηά repreensäo, apenas, aos 

que, enquanto ricos, te pedem 
isençäo. Agradaram-se de ficar 
com as mulheres 1isentas do 

combate; e Allah selou-lhes os 

coraçôes; entäo, eles näo sabem. 

> À PEL cd 2 << “ ra 94. les pedir-vos-äo desculpas, EE RIT En 

quando retornardes a eles. Dize: αν τὲ ὅν 

“Näo vos desculpeis. Näo creremos Le OBS JS Ἀφ 
Es rte κύει. 1 

em vés. Com efeito, Allah Im) GER es 
informou-n vossas noticias. E JF sens To if ,:5α ou-nos de Oticias Horace, 
Allah verä, 6 também Seu La A y de 22 

À ᾿ αὐ, ἢ ». Cr 

Mensageiro, vossas obras; em PUS A RU |05 5 
A Les 7: 

seguida, sereis levados ao Sabedor γος RE 
do invisivel e do visivel: entäo, Ele 

vos informarä do que fazieis.” 

95. Eles jurar-vos-äo, por Allah, Ὁ TS 72 ἘΠ: Are 

quando ἃ eles tornardes, que en 
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estavam com ἃ razäo, para que 

Ihes absolvais o erro. Entäo, dai- 

lhes de ombros: por certo, säo uma 

abominaçäo, e sua morada é a 

Geena, em recompensa do que 
cometiam. 

96.Eles juram-vos, para que 
deles vos agradeis; entäo, se deles 
vos agradais, por certo, Allah näo 
Se agradarä do povo perverso. 

97.0s beduinos säo mais 
veementes na renegaçäo da Fé e na 
hipocrisia e mais afeitos ἃ πᾶο 
saber os limites do que Allah faz 
descer sobre Seu Mensageiro. E 

Allah é Onisciente, Säbio. 

98.E, dentre os beduinos, hä 

quem tome por dano o que 
despende pela causa de Allah, e 
aguardé, para vos, os reveses. Que 
sobre eles seja o revés do mal! E 
Allah é Oniouvinte, Onisciente. 

99, Ε, dentre os beduinos, μά 

quem creia em Allah e no 
Derradeiro Dia e tome o que 
despende pela causa de Allah por 
oferendas a Allah e meio de 
acesso às preces do Mensageiro. 

Ora, por certo, é uma oferenda 
para eles. Allah fä-los-4 entrar em 
Sua Misericérdia. Por certo, Allah 

é Perdoador, Misericordiador. 

100. Ε os precursores primeiros, 
dentre os emigrantes, e os socor- 

Parte 11 Vds; 

ἰόν Ὁ Lysib, 2 2e 

BCE SANS 
ξ ie PDA “92 

ὀρ ϑαδοςο 3 
ξ 39 

es HSE 
SRE £ SALE TE) nt 

SO « 
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» -»ν 3 «τ 1 ἄγ, -Ξξ τσ redores e os que os seguiram com De L εὐ SEAT EN 
benevolência, Allah Se agradarä 
deles, e eles se agradaräo dEle, e ED Er T2) 

di jee 5 
Ele lhes preparou Ja dins, abaixo ΦΌΩΣ ὡ οϑέοῖς. 
dos quais correm os rios; nesses, ΡΞ + Ἷ ν 

ω 
> Η͂ - + 45 

seräo eternos, para todo o sempre. δι : Le Ds 

Esse é o magnifico triunfo. - 7. 

101. Ε, dentre os beduinos, que HSE Δ EE 2% 
estäo a vosso redor, häâ hipécritas, je 

ls 
e, dentre os habitantes de Al- ue τ Ὁ 

μ r > 323 Se 2 »" 

Madinah, μά os que se adestraram ee CE 
na hipocrisia: tu nâo os conheces. 
Νός os conhecemos. Castigä-los- 

emos duas vezes, em seguida, 
seräo levados a formidävel castigo. 

102. E outros{?  reconheceram Je rural À SE bases 
seus delitos; mesclaram uma boa | Meet AE 

obra com uma outra πιά. Quiçä, ΓΕ 
Allah Se volte para eles, remindo- SOBESSTEN Her 

os. Por certo. Allah ὁ Perdoador. 

Miseri-cordiador. 

103. Toma de suas riquezas uma 
Sadaqah, com que os purifiques e 
os dignifiques, e ora por eles: por 
certo, tua oraçäo € lenitivo para 
eles. E Allah é Oniouvinte, 

Onisciente. 

104. Näo sabiam eles que Allah 

aceita Oo arrependimento de Seus 

(1) Alusäo a um grupo de moslimes, näo hipôcritas, integrado por Abu Lubäbah, os 

quais, eximindo-se de combater e, sabendo, depois, do que fora revelado acerca 

dos ΟΠΊ 5505, cairam em täo profundo arrependimento que se ataram às colunas da 

Mesquita de AI Madïnah, jurando que somente o Profeta dali poderia desatä-los (0 

que, efetivamente, ocorreu, logo que foi revelado este versiculo. 
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servos 6 recebe as Sadagats, e que 

Allah ὁ O Remissério, O Miseri- 

cordiador”? 

105.E dize: “Laborai: entäo, 

Allah ver vossas obras e também 

Seu Mensageiro e os crentes. E 
“« ΄σ 2.9 rrEÆ, 259 

_— δ, 

sereis levados ao Sabedor do LE CEUTIUS: 

invisivel e do visivel; e Ele, 

informar-vos-à do que fazieis.” 

106. Ε hä outros, preteridos, até 2 
a ordem de Allah: ou Ele os? af ἃ LE 302 

castigarä, ou Ele Se voltarä para or. 
eles, remindo-os. E Allah é 

Onisciente, Säbio. 

107.E hâ os que edificaram restes LA < its 
j (2) Sr ci » Cr 

uma mesquita‘’, para prejuizo da Le, À 

: Less ὧν ὦ 9 Las 59 outra, € para renegaçäo da Fé e RS χα 
Sr 05 A A separaçäo entre os crentes, e para ASS AGE θυ 

ser lugar de espreita para quem, Ἵ ἧ- ὅν 
antes, fez guerra contra Allah e 

Seu Mensageiro; e, em verdade, eles 

juram por Allah: “Näo desejamos 
senàäo ἃ mais bela açäo.” E Allah 

testemunha que säo mentirosos. 

108.Nunca te detenhas ποία. < f 

Em verdade, uma mesquita, fundada 

(1) Trata-se dos três companheiros do Profeta, Marärah Ibn Al Rabr, Kab Ibn Mälik 

e Hiläl [bn UÜmayyah, que πᾶο ςό se eximiram do combate, mas nâo se 

desculparam com 0 Profeta. Por isso, foram banidos da comunidade islâmica, até a 

revelaçäo deste versiculo. 

(2) Alusäo à mesquita edificada pelos doze hipécritas, integrados por Abü Amir Al- 

Rähib, com o fito de prejudicar ἃ outra de Qubà’, erguida pelo Profeta, em inicios 

do século VIT, na cidade de AI Madïnah, täo logo αἱ ele chegou. 

(3) Nela: na mesquita dos doze hipécritas. 
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sobre a piedade, desde o primeiro 
dia, é mais digna de que nela te 
detenhas. Nela, πά homens que 

amam purificar-se. E Allah ama os 

que se purificam. 

109.Entäo, quem é melhor? 

Quem fundou sua edificaçäo sobre 

piedade e agrado de Allah, ou 

quem fundou sua edificaçäo à 
beira de encosta solapada, entäo, 

vem a desmoronar-se, com ele, no 
fogo da Geena? E Allah πᾶο guia o 

povo injusto. 

110. Sua edificaçäo, que edifi- 
caram, nâo cessarä de ser fonte de 
düvida em seus coraçôes, até que 

seus coraçôes se Îhes despedacem. 
E Allah é Onisciente, Säbio. 

111. Por certo, Allah comprou 
aos crenites suas pessoas € suas 

riquezas, pelo preço por que teräo 
ο Paraiso. Combatem no caminho 

de Allah: entäo, eles matam e säo 

mortos. Ε promessa, que, deveras, 
Lhe impende, na Tora e no 
Evangelho e no Alcoräo. E quem 

mais fiel a seu pacto que Allah? 

Entäo, exultai pela venda que 

fizestes. E esse é o magnifico triunfo. 

112. Esses 580 os arrependidos, 
os adoradores, os louvadores, os 

jejuadores, os curvados, em oraçäo, 
os prosternados, os ordenadores do 
conveniente e os coibidores do 

αὐῷο χα AAA 
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reprovâvel e os custodios dos 
limites de Allah. E alvissara aos 

crentes O Paraiso. 

113. Νᾶο é admissivel que ὁ 
Profeta e os que crêem implorem 

perdäo para os idélatras!” -- ainda 

que estes tenham vinculo de 

parentesco-, apôs haver-se tornado 
evidente, para eles, que säo os 
companheiros do Inferno. 

114.E a süuplica de perdäo, de 
Abraâo para seu pai, näo foi senäo 

por causa de uma promessa, que 
lhe fizera. Entäo, quando se tornou 

evidente, para ele, que era inimigo 

de Allah, rompeu com ele. Por 

certo, Abraño era suplicante, 

clemente. 

115.E πᾶο é admissivel que 

Allah descaminhe um povo, ap6s 
havé-lo guiado, sem antes tornar 

evidente, para ele, aquilo(®? de que 
deve guardar-se. Por certo, Allah, 
de todas as cousas, é Onisciente. 

116.Por certo, de Allah é a 

Soberania dos céus e da terra. Ele ἀά 

a vida e ἀά a morte. E nâo tendes, 

além de Allah, nem protetor nem 

socorredor. 

BLANC 

ne διξ- ὦ 

ΠΈΣΕ pe tal la 
et Cet 

V6 AL G 5 ARE AE 

par ANS SE HEEA 

(1) Este versiculo foi revelado, quando o Mensageiro implorou perdäo para seu tio 
Abü Tälib, que era idôlatra, e, também, quando alguns moslimes imploraram 

perdäo para seus pais idélatras. 

(2) Aquilo: tudo que é proibido e que as revelaçôes feitas ao Profeta trazem ao 
conhecimento de todos. 
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117. Com efeito, Allah voltou- 

se para o Profeta, remindo-o e aos 
emigrantes e 805 socorredores que 

o seguiram na hora da dificuldade!"”, 
apôs que os coraçôes de um grupo 
deles quase se haverem desviado; 
em seguida, Allah voltou-se para 
eles, remindo-os . Por certo, Ele é, 

para com eles, Compassivo, Miseri- 

cordiador. 

118. Ε remiu os três que ficaram 

para trâs e se sentiram tào 

culpados que ἃ terra se JÎlhes 

pareceu estreita, por mais ampla que 

fosse; 6 estreitas, também, se μὲς 

pareceram as almas, e pensaram 
que πᾶο haveria refügio contra ἃ 
ira de Allah senäo nEle Mesmo. 

Em seguida, Ele voltou-Se para 
eles, remindo-os, para que se 
voltassem para Ele, arrependidos. 
Por certo, Allah é Remissério, 

Misericordiador. 

119.0 vos que credes! Temei a 

Allah e permanecei com os veridicos. 

120. Νᾶο é admissivel que os 
habitantes de Al-Madinah e os 
beduinos, a seu redor, fiquem para 
trâs do Mensageiro de Allah nem 

prefiram as prôprias vidas à sua 
vida. Isso, porque seräo recompen- 

(1) Ou seja, quando, durante a expediçäo de Tabük, os moslimes se encontravam em 

tâo critica situaçäo material que uma s6 tâmara era partilhada entre dois homens, e 

um camelo era cavalgado, alternadamente, por mais de 10. 
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sados, em qualquer eventualidade; 

näo os alcançarä sede nem fadiga 
nem fome., no caminho de Allah; 

nem pisaräo uma terra que suscite 
o rancor dos renegadores da Fé; 
nem obteräo do inimigo obtençäo 
alguma, senäo para ser-lhes 
registada boa obra. Por certo, 
Allah näo faz perder o prêmio dos 

benfeitores. 

121. Nem teräo dispêndio algum, 
pequeno ou grande, nem cortaräo 
um vale, senäo para ser-lhes 
registada boa obra, a fim de que 
Allah os recompense com algo 

melhor que aquilo que faziam. 

122.E πᾶο é admissivel que os 

crentes saiam todos a campo. Entäo, 

que saia uma facçäo de cada 
coletividade, para que possam 

instruir-se na religiäo e para que, 
depois, admoestem seu Ppovo, 
quando a ele retornarem, a fim de 

que este se precaie. 

123.0 νός que credes! Combatei 
os renegadores da Fé, que vos 
circunvizinham, e que estes 

encontrem dureza em vés, e sabei 

que Allah é com os piedosos. 

124.E, quando se faz descer 

uma sura, μά dentre eles(}), quem 

diga: “A quem de vôs esta sura 

(1) Eles: os hipôcritas. 

Ἐν 

Ji er GAL Gi Na £ 

rie τὥςε Es 

ΠῚ LS: EEE 

25 VerEsur 



9. Suratu At-Taubah Ραγίε 11 322 [λὲς CT 

acrescentou Fé?” entäo, quanto aos ἀνα γον 
que crêem, esta lhes acrescenta Fé, Dan 

0 9 MENT © 

enquanto exultam. LA CE αἱ: 

ὴ (D SITE D 26 22 . Ce 125S.E quanto äqueles , em red LE 
cujos coraçôes Πά enfermidade, ela - te ἧ δὲ 
lhes acrescenta abominaçäo sobre 
sua abominaçäo, 6  morrem, 

enquanto renegadores da Fé. 

126.E näo vêem eles que säo ee je ν 
provados uma ou duas vezes em {τὶ πη ἧτο: + 12 

: à ΣΝ δὰ" 5 ge = cada ano? Em seguida, πᾶο se 7 “Ὁ τ AE 
᾿Ξ à ASE 9% tr 3 

voltam arrependidos nem meditam. EEE TES 

ef - Ἄς; 

LS ® > Μη 7 a - 127.E, quando se faz descer ἐπι Ὁ 
uma sura, olham-se uns aos outros, PRE os 
dizendo: “Alguém vos νᾶ Em JA ΣΕΊΩΝ 
seguida, se desviam. Que Allah AMC 40 À ail a A δὰ 
lhes desvie os coraçdes dal (ὃ Ἵ 
orientaçäo, porque säo um povo 

que nâo entende. 

᾽ D 235. 0,035 πὸ, ie Et 128. Com efeito, um Mensageïro ἀν nr et. 
vindo de νόβ chegou-vos; é-lhe 

: ἌΝ ας CE SE .- 
penoso ὁ que vos embaraça, é DA AE le Ale re 

. a . : 3 Pre σον -“» zeloso de guiar-vos, é compassivo 99: ) Re SL ne 
e misericordiador para com os ὥς», 5 
crentes. Pt 

à PL 3244 “- 129. Βηϊδο, se eles voltam as ἀξ 5.329 de 

costas, dize: “Allah basta-me. Näo DS, de 
| x “ τῷ + .-.9 \}! 

existe deus senäo Ele. Nele confio. AE ÿ ae a] 
Ε Ele ἐ O Senhor do magnifico 
Trono.” 

(1) Aqueles: δος hipécritas. 
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De Makkah — 109 versiculos. | 

Em nome de Allah, O SENS, à 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Alif, Lam, Ra), Esses säo os eo Ἵ ei 2 a À 

versiculos do Livro pleno de 

sabedoria. 

2.É de admirar aos homens” de ESS CE LÉ 51 
que revelemos a um homem, dentre|  -” ἧ 2 αὐ ὦ A 07. 
eles: “Admoesta os humanos(® e δὴν ΚΣ ns 
alvissara 805 que crêem que teräo,| Æ#Xeiiee Jin 
junto de seu Senhor, real Las i ἡ L3/22 N 16 
primazia?” Os renegadores da Fé ΒΗ ὌΝ: 
dizem: “Por certo, este") € um ne 

evidente mäâgico!” 

3. Por certo, vosso Senhor é LA AIG 
Allah, Que criou os céus e a terra, D ne ἫΣ 
em seis dias®; em seguida, - ΠΩ SLET Fe ̓  
estabeleceu-Se no Trono, admini- | in NRC 

strando a ordem de tudo; näo hä τὰ ΓΝ re 2 δὰ 

intercessor algum senäo apôs Sua ΟὟ 
D SEL 

(1) Yünus: um dos vinte e cinco profetas, mencionados no Alcoräo e cujo relato mais 

minucioso ocorrerä, adiante, na sura XXXVIL. Esta sura, assim, se denomina pela 

mençäo, no versiculo 98, do profeta Jonas e de seu povo, de quem Deus remove o 

castigo da ignominia perpetrada, no inicio. E trata, como todas as suras reveladas 

em Makkah, dos três pontos fundamentais do Isläo, a saber: a unicidade de Deus; ἃ 

Revelaçäo e a Mensagem; e a Ressurreiçäo e a recompensa, no Dia do Juizo. E 

para ratificar estes pontos, ainda, menciona histérias de alguns profetas, tais como 

Noé, Moisés e Aarâo, e seu povo. 

(2) Cf. IL 1 n3. 
(3) Homens: o povo de Makkah. 
(4) Os humanos: a Humanidade, em todas as épocas, até o dia do Juizo. 

(5) Este: O Profeta Muhammad. 

(6) Cf. VII 54, n23. 
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permissäo. Esse é Allah, vosso 
Senhor: 

meditais? 

adorai-O, pois. Näo 

4, À Fle ser4 vosso retorno, de 

todos vos: é, deveras, ἃ promessa 

de Allah. Por certo, Ele inicia a 

criaçäo; em seguida, repetel/-a, 
para recompensar, com eaüidade, 

os que crêem 6 fazem as boas 
obras. E os que renegam ἃ Fé 
teräo, por bebida, âgua ebuliente, e 
doloroso castigo, porque renegam 
a Fé. 

5. Fe é Quem fez do sol 

luminosidade, e da lua, luz'”, e 

determinou-lhe fases, para que 
saibais o nümero dos anos e o 

cômputo do tempo. Allah πᾶο criou 
1550 senäo com a verdade. Ele aclara 
OS Sinais ἃ UM povo que sabe. 

6. Por certo, na alternância da 

noite e do dia, e no que Allah criou 
nos céus € na terra, h4 sinais para 
um povo que teme a Allah. 

7. Por certo, os que näo esperam 

Nosso deparar e se agradam da vida 
terrena 6, nela, se tranqüilizam, 6 

(1) Ou seja, cria novamente, na Ressurreiçäo. 

1 ς | Ve oi g 0) gun 

AS ZX \ a 
De 

΄- 
+ 

φ > 

\ QUES mr 

DS 

Hé er 

τὰ 
\ 

a 
. ÇA 0 \ \ 

ἀλκὰ, 

\ 

ὡς, € 7 EN 
Da το 
\C: EX, 

TA Η 
κτλ ἫΝ 
À LL 

Go Go Eu € --ἰ ANT 

τὰ 

(2) Este versiculo enuncia uma verdade cientifica, conhecida, apenas, recentemente. 

Trata-se do conhecimento de que o sol é corpo incandescente e fonte de energias 
värias, inclusive de luz e calor, enquanto a lua, ao conträrio, reflete a luz recebida 

do sol, 6, por isso, aparece-nos iluminada. Outro fato, apontado neste versiculo, é 

o de ἃ lua girar ao redor da Terra, descrevendo fases determinadas em cada uma de 
suas evoluçôües, e completando-as em um mês lunar, para formar, assim, o ano 

lunar, que ὁ o cômputo dos dias e meses. 
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os que estäo desatentos a Nossos 

Sinais, 

8. Desses, ἃ morada ser4 o Fogo, 

pelo que cometiam. 

9. Por certo, 805 que crêem € 

fazem as boas obras, seu Senhor 

guia-os, por causa de sua Fé: ἃ 
seus Dés, OS rlos correräo, nos 

Jardins da Delicia. 

10. Ai, sua süplica  serä: 

“Glorificado sejas, 6 Allah!” e, 

neles, sua saudaçäo serä: “Salam!” 

Paz! E o término de sua suüplica 

sera: “Louvor ἃ Allah, O Senhor 

dos mundos!” 

11.E, se Allah apressasse, para 

os homens, ἃ vinda do mal, como 

eles apressam a vinda do bem, seu 
termo haveria 5160 encerrado!- 

entäo, deixamos os que näo esperam 

Nosso deparar, em sua transgressäo, 

caminhando às cegas. 

12. Ε, quando o infortünio toca 
ao ser humano, este Nos invoca, 

estando deitado ou assentado ou de 

pé. Entäo, quando lhe removemos o 
infortünio, segue em frente, como 

se Nos nâo houvesse invocado, por 

infortünio que o tocou. Assim, 

aformoseou-se, para os que se 

entregam a excessos, o que faziam. 

DL 

BA] es LE) 
sa, 

ρος μὲ a ae 

3 “2: ᾿ EX "ES 
ACENEST 

ne cie NE 

AE Fue Cu 

Lt ess 
Pr TS 3,2 AT = 

ESA SN ες ἃ 

OSRERCLS 

BUTS ΠῚ 
< 

.9 {Ts 7 1 Ὁ nee 2955 

JPOILER je VOA 50 7e AE 
- 

-» “.2 an “2... ξ, er a 

δ, LA Oo és 4 te 
nT ΄. πῶ 

“- 

σις 

(1) Seu termo 14 haveria sido encerrado: todos jä haveriam sido aniquilados. 
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| τς δὸς ter 
13. E, com efeito, aniquilamos Ei CE ; c#6 SE 12, 

as geraçôes, antes de νόβ, quando A δὰ LAIT 
LEA és! foram  injustas, enquanto 5615 

Mensageiros chegaram-lhes com sa Gaas ee 5 | Les 
as evidéncias. E πᾶο quiseram crer. τ 
Assim, recompensamos O povo 
criminoso. 

Ι 
14. Ἐπὶ seguida, fizemo-vos!"” 

sucessores na terra, depois delas, 

para olhar como farieis. 

15.E, quando se recitam, para 
eles, Nossos evidentes versiculos, 

os que näo esperam Nosso deparar 
dizem: “Faze-nos vir um Alcoräo 
outro que este, ou troca-0 .” Dize: 
“Näo me é admissivel trocä-lo, por 
minha prépria vontade: näo sigo 
senäo o que me é revelado. Por certo, 
temo, se desobedeco ἃ meu Senhor, 

o castigo de um formidävel dia.” 

16. Dize: “Se Allah quisesse, näo ee CAL I 
0 haveria eu recitado, para vôs, res . “ἢ τ; 

‘ . . ; AS & RE! 3 
nem Ele vos haveria feito inteirar- τ ; 

: “(TS » Ν 

vos dele: 6, com efeito, antes ΣΈΟ see pen à 
3 5 ÉÈ “- ele". permaneci durante uma miens 

vida” entre νόβ. Entäo, näo 

razoais ?” 

17.Ε. quem mais injusto que LL χά. 
ne. me 4 ἀρ 5 ANS 

aquele que forja mentiras, acerca = 

(1) Vos: para a naçäo do Profeta Muhammad. 

(2) O : o Alcoräo. 
(3) Ou seja, antes do Alcoräo. 
(4) Foi com a idade de quarenta anos que Muhammad recebeu a Mensagem de Deus. 

Antes, jamais havia falado em revelaçäo. 
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de Allah, ou desmente Seus sinais”? 

— Por certo, os criminosos nâo säo 

bem-aventurados — 

18.E eles adoram, além de 

Allah, o que näo os prejudica nem 

os beneficia, e dizem: “Estes säo 

nossos intercessores perante Allah”. 

Dize: “Vés informarieis a Allah do 
que Ele näo sabe!'), nos céus nem 

na terra?” Glorificado e Sublimado 

5614 Ele, acima do que idolatram! 

19.E os homens näâo eram 

senäo uma s6 comunidade; entäo, 

discreparam. E, πᾶο fora uma 
Palavra antecipadal” de  teu 
Senhor, arbitrar-se-ia, entre eles, 

por aquilo de que discrepavam. 

20.E dizem: “Que se faça 

descer sobre ele um sinal de seu 

Senhor!” Entäo, dize: “O Invisivel 
é, apenas, de Allah; esperai, pois; 

por certo, serei COnvosco, entre os 
que esperam.” 

21.E, quando fazemos experi- 
mentar misericordia aos homens, 

apôs infortünio que os tocou, ei-los 
usando de estratagemas contra 
Nossos sinais. Dize: “Allah é mais 
Destro em estratagemas.” Por certo, 

2 3: 
D: CROIX 

A 27 Er 
DER ds ph, 22) 

” 712 

M Se Οἴκλὰ 

asie TRE 
δὶ C\ LR 

ἘΔ τοι 

πὶ 

ἢ bars τς 

ἘΠΕ ie 

(1) Se estes idolos intercessores fossem, efetivamente, parceiros de Deus, Ele os 
conheceria, jâ que é Onisciente. Como, porém, os ignora, ὁ porque eles πᾷο existem. 

(2) Trata-se da determinaçäo divina de postergar o julgamento até a outra vida. Caso 
conträrio, se o castigo fosse aplicado aos pecadores, ainda na terra, todos seriam 
dizimados, e extinguir-se-ia a humanidade da face do mundo. Vide XVI 61. 
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Nossos celestiais Mensageiros 
escrevem os estratagemas de que 

115818. 

22. Ele é Quem vos faz caminhar, 

na terra e no mar, até que, quando 
estais no barco, e este corre com 

elest”), movido por galerno vento, 
e com este eles jubilam, chega-lhe 
tempestuoso vento, e chegam-lhes 
as ondas, de todos os lados, 6 

pensam que estäo assediados: eles 
suplicam a Allah, sendo sinceros 
com Ele, na devoçäo: “Em verdade, 

se nos salvares desta, seremos dos 
[55 agradecidos! 

23. Entäo, quando os salva, ei-los 

cometendo, sem razäo, transgressäo, 

na terra Ὁ humanos! Vossa 
transgressäo é, apenas, contra vos 

mesmos. É gozo da vida terrena. 
Em seguida, a Νόβ serd vosso 
retorno; e informar-vos-emos do 

que faziels. 

24. Ο exemplo da vida terrena é, 
apenas, Como ägua que fazemos 
descer do céu, e, com ela, se 

mescla a planta da terra, da qual 
comem os humanos e os rebanhos, 

até que, quando a terra se paramenta 
com seus  ornarnentos € 56 

aformoseia, e seus habitantes 

pensam ter poderes sobre εἶδ, 

> 0 

LÉ ) AS Sacs 

| Ds 

AE Pis 2. 3:1. 

a or É Σ 
Ce τῇ 
2 

΄- 

Bret 
- ω “΄ 

us νὸ \L_+ 

\ 

ee DV ee ve 

SN CT à SEE LE A 
19 tr 

7 σι 

BELL ὧν 
| 

+: \ 

CAGIGLE GS er per 

RARE 

(1) Eles: os passageiros. Outro caso tipico do estilo ärabe: a brusca mudança de 

pessoa verbal, de vés para eles. 
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Nossa ordem chega-lhe, de dia ou 
de noitel!), e fazemo-la ceifada, 

como se, na véspera, nada houvesse 
existido nela. Assim, aclaramos os 

sinais ἃ um povo que reflete. 

25.E Allah convoca à Morada 

da paz” e guia, a quem quer, à 

senda reta. 

26. Para os que bem-fazem, 
haverä a mais bela recompensa 6, 

ainda, algo mais). E näo lhes 

cobrirä as faces nem negrume nem 

vileza. Esses säo os companheiros 

do Paraïiso; nele, seräo eternos. 

27.E os que cometem as mâs 

obras teräo recompensa de uma 
açäo πιά seu equivalente, e cobri- 

los-â uma vileza Näo teräo 
defensor algum contra ὁ castigo 
de Allah: suas faces ficaräo como 

que encobertas por fragmentos da 

tenebrosa noite. Esses säo os 
companheiros do Fogo; nele, seräo 

eternos. 

28. E lembra-lhes, Muhammad, 

de que, um dia, os reuniremos, a 

todos; em seguida, diremos aos que 

idolatraram: “Para vossos lugares, 

ALSACE 
EX “ἃ 

3 “3 

- - 

gs era NE 

IS Sa 

af HR “7 SES 

crane ee 

δι τ NES “» “, ὩΣ, 

a 47,23 # I, 

A ESSAIS 2 CE τῷ DS 3 
AR TEE IA Sen 

- 
ς 

ξ 

nn € cire, “ οὔ SES τοις 

STE (us si LUS 
es 

(1) A ordem de Deus chega, simultaneamente, ἃ qualquer regiâäo da Terra, seja 

durante o dia do hemisfério sul e durante a noite do hemisfério norte, ou vice- 

versa, conforme a posiçäo da Terra em relaçäo ao sol. 

(2) Morada da Paz: o Paraiso. 
(3) Segundo alguns exegetas, o privilégio, que teräo os crentes, de contemplar Deus. 

serä a recompensa adicional. 
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vs e vossos idolos!” Entäo, separä- 
los-emos, e seus idolos diräo: “Näo 

éramos nôs a quem adoräveis!?). 

29.“Entäo, basta Allah por 
testemunha, entre πός e vos: por 
certo, estivemos desatentos à vossa 

adoraçäo.” 

30. Ai, cada alma estar4 ciente 

do que adiantou. E todos seräo 
levados a Allah, seu Verdadeiro 

Protetor, e o que eles forjavam 
sumirä, para longe deles. 

31. Dize: “Quem vos dé sustento 
do céu e da terra? Ou quem tem 
poder sobre o ouvido e as vistas(?? 
E quem faz sair o vivo do morto e 
faz sair o morto do vivo? E quem 
administra a ordem?”  Diräo: 
“Allah.” Dize: “Entäo, πᾶο temeis 

a Allah?” 

32.E esse é Allah, vosso 

Verdadeiro Senhor. Ε o que hä 
para além da verdade, senäo ὁ 
descaminho? Entäo, como dela 

vos desviais?” 

33. Assim, cumpriu-se a palavra 
de teu Senhor, contra os que 
cometeram perversidade: “eles πᾶο 
crerä0”. 

“φ ét 
\ ro sai AM CT 

ASS og LAS 

ἘΞ “τ + À - 54 
L2 

ὶς f} 

“5 το. πο.» PL 732.» se 

ù AN! AN EE DEN 
ΠΡ PN ce Ti -- = 

Ξ PISE NAS 

(1) Deus farä falar os idolos, para desmentirem os idélatras, em sua pretensäo de que 

seriam eles seus intercessores e para revelar-lhes que näo adoravam os idolos, mas 
seus caprichos, ou seus demônios, que os incitavam à idolatria. 

2) Ou seja, quem, além de Deus, pode criar o mecanismo maravilhoso da audiçäo e 

da visäo? 
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34, Dize: “De vossos idolos, μά 

quem inicie a criaçäo, em seguida, 
a repita?” Dize: “Allah inicia ἃ 
criaçäo; em seguida, repete-a: entäo, 

como, dEle vos distanciais?” 

35. Dize: “De vossos idolos, hâ 

quem guie à verdade?” Dize: “Allah 
guia à verdade. Entäo, quem € mais 
digno de ser seguido: quem guia à 
verdade ou quem näo se guia senäo 
enquanto guiado? Entäo, o que Πά 

convosco? Como julgais”? 

36.E ἃ maioria deles näâo segue 
senäo conjeturas. Mas, por certo, a 
conjetura de nada valer4 contra ἃ 
verdade. Por certo, Allah, do que 

fazem, é Onisciente. 

37.E näo é admissivel que este 

Alcoräo seja forjado por fora de 
Allah, mas é a confirmaçäo do que 
havia antes dele e aclaraçäo do 
Livro(”, indubitâvel, do Senhor 

dos mundos. 

38.Ou eles dizem: “Ele®” ὁ 

forjou?” Dize: “Entäo, fazei vir 
uma sura 1igual à dele e, para isso, 
convocai quem puderdes, afora 
Allah, se sois veridicos.” 

39. Ao contrario, näo ἃ faräo 

chegar; eles desmentem aquilo 
cuja ciência nâo abarcam, 6, ainda, 

Parte 11 Vs γε.» 8)»» 

τ: ce} 
st 

tn. a Gt “Ὁ ΑΝ ΠΕ: 

< 

LAS 7 2 
LAS ἐν mur 

cn 1 8 ““ 

ee Doi TN 

(1) Livro: todos os preceitos divinos, revelados por Deus. 
(2) Ele : Muhammad. 
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Ihes näo chegou sua interpretaçäo!?. 
Assim, os que foram antes deles, 
desmentiram a seus Mensageiros. 
Entäo, olha como foi o fim dos 

1η] 5105! 

΄ φ “ » σ 29 ὦ 5% “ ν᾿ Ε, sq age ᾿ _quem Votes 4 CSRTeNT 
nele ” creia e, dentre eles, ῃά quem 5 Ait ΓΕ LS 

nele näo cre1a. E teu Senhor é bem δὰ Ξ ESRI 
Sabedor dos corruptores. 

41.E, se eles te desmentem, K< ie JE ; 
dize: “A mim, minha ἃςᾶο, e a vos. τ ἄς Fe SE Μὴ 

vossa açäo: vôs estais em JUN or à ee 
rompimento com o que faço, e eu τ στα 
estou em rompimento com Ο que 
fazeis.” 

42. Ε. dentre eles, h4 quem te 

ouça; entäo, podes fazer ouvir os 
surdos, ainda que nâo razoem”? 

43.F, dentre eles, h4 quem te 
olhe; entäo, podes guiar os cegos, 
ainda que nada enxerguem”? 

44. Por certo, Allah näo faz 

injustiça alguma com os homens. 
mas os homens fazem injustiça 
com si mesmos. 

» out “Fe 2 "+ 45. E um dia, Ele OS reunirâ; ᾿ς AE 4 “ἢ Ne RES "9 
56Ιὰ como se näo houvessem Lars [3 

᾿ ; en ET ἀφ À Ÿ ΝΕ PA) 
permanecido na vida terrena| . 7 ne | É 
senäo por uma hora do dia,| (ὃ LEGS ST, 55 
reconhecer-se-äo uns aos outros. 

Com efeito, perder-se-âo os que 

(D) Cf. VII 53 n3. 
(2) Nele: no Alcoräo. 
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desmentiram o deparar de Allah e 
näo foram guiados. 

(1) S 5 “ Ge . “ “ιἰῶσϑιτι.» 46. Ε, se te fazemos ver algo el sac Lt 

do que Îhes prometemos ou te SEE ἐς 2 ἘΠ 
΄ ΄ r CS $ Da “1 

levamos ἃ alma, a Nés ser4 seu eg DR ESS 
retorno. Além disso, Allah é (ϑό «οὐρὰ, 

Testemunha do que fazem. 

47. Ἐ. para cada comunidade, h4 LS FA a 3 
um Mensageiro. Entäo, quando PTE ci 277. , 
chegar seu Mensageiro, arbitrar-se- Le 0,5 4 2 τὰ 
a, entre eles ) com eqüidade, e 

eles nâo sofreräo injustiça. 

48.E dizem: “Quando serä ὁ 

cumprimento desta promessa, se 
sois veridicos?” 

49, Dize: “Näo possuo, para mim 

mesmo, prejuizo nem beneficio, 

exceto o que Allah quiser. Para cada 
comunidade, Πά um termo. Quando 

seu termo chegar, eles näo poderäo 
atrasar-se, uma hora sequer, nem 
adiantar-se.” 

5 

᾿ ES ja ON 

a τὰ De AG 

51. “Crereis nele!”, quando sob- Ἶ Εἰ ΞΔ AAA) 
revier?  Dir-se-lhes-4: “Agora, ἐξ 

\ 

ὧν ë 50. Dize: “Vistes? Se Seu castigo 

vos chega, de noite ou de dia, o ds 

dele®”? os criminosos apressaräo! 

(1) Algo : o castigo pela idolatria ou a vitéria sobre os idélatras. 

(2) Entre o Mensageiro e seus adversärios, no Dia do Juizo. 

(3) Dele: do castigo. 
(4) Ou seja, se o castigo de Deus deve surpreendë-los, e se ὁ castigo todo é execrävel, 

por que hâo de querer apressä-lo os pecadores? 

(5) Nele: no castigo. 
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credes! Enquanto, com efeito, 
tanto o apressäveis?” 

52. Em seguida, dir-se-4 aos que 
foram injustos: “Experimentai o 

castigo da Eternidade! Nâo estais 
sendo recompensados senäo pelo 

que cometie1s ?” 

53.E pedem-te informaçôes: “É 

issoll!” verdade?” dize: “Sim, por + 14 

meu Senhor; por certo, é verdade. 2 PTE 
E, dele, näo podeis escapar.” 

. . " ce » 9 τῇ ή. 

54. E, se cada alma injusta tivesse SN CE ma 1 
o que Πά na terra, ela resgatar-se- γι: δ y v24 q "ας 8 Ga Ass 
ia, com 1isso. Ε eles guardaräo Fe ve ΕΣ 

segredo®” do  arrependimento, mue B 3 NT 

quando virem o castigo, e arbitrar- 6 

se-4, entre eles, com eqüidade, 6 

eles näo sofreräo injustiça. 

55. Ora, por certo, de Allah é o 

que h4 nos céus 6 na terra. Ora, por 

certo, a promessa de Allah € 

verdadeira, mas a maioria deles 

nâo sabe. 

56. Ele 4ά a vida e dä a morte, e 

a ΕΘ sereis retornados. 

AUÈE 

57. Ο humanos! Com efeito, uma Anne a 
exortaçäo de vosso Senhor chegou- La ώ; feu 
vos € Cura para o que h4 nos peitos ταν τὴ 3 | 5; 
e orientaçäo 6 misericordia para os 
crentes. 

(1) 1550 : a promessa de castigo e da Ressurreiçäo. 
(2) Ou seja, os idélatras se arrependeräo, em segredo. 
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58. Dize: “Com o favor de Allah 
e com ἃ Sua misericordia, entäo, 

com 1550, é que devem jubilar: 1550 
é melhor que tudo quanto juntam.” 

59. Dize: “Vistes o que Allah 

criou para νόβ, de sustento, e disso 

fazeis algo ilicito e licito!??” Dize: 
“Allah vo-lo permitiu, ou forjais 

mentiras acerca de Allah?” 

60. Ε o que pensaräo, no dia da 
Ressurreiçäo, os que  forjam 

mentiras acerca de Allah? Por 

certo, Allah é Obsequioso para 

com os humanos, mas ἃ maioria 

deles näo agradece. 

61. Ε seja qual for a situaçäo em 

que estejas, Muhammad, e seja o 

que for que, nela, recites do 

Alcoräo, e νόβ näo fazeis açäo 
alguma sem que sejamos Teste- 

munhas de vôs, quando nisso vos 

empenhais. E näo escapa de teu 

Senhor peso algum de âtomo, na 
terra nem no Οὔ; e nada menor 

que isto nem maior, que nàâo esteJa 
no evidente Livro. 

62. Ora, por certo, os aliados a 

Allah, por eles nada haver4 que 
temer. e eles nâäo se entristeceräo 

63.— Os que οἵδε e säo 
piedosos. — 

(I) CE VI 138 - 139. 

PSS ASS 55 

sr “I PTS I 7% o » \ À ZAC 

ρων Dyrar À A \ 2 2 

΄ 

dune ἀἠ γ σὰν 
. δε δύ) D tr 

ΚΊ 
HSE ANS NN 
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64. Têm as alvissaras, na vida 

terrena e na Derradeira Vida. — 

Näo μά alteraçäo das palavras de 
Allah. — Esse é o magnifico triunfo. 

65.E näo te entristeça seu 

dito!”. Por certo, todo o poder é de 

Allah. Ele é O Oniouvinte, O 

Onisciente. 

66. Ora, por certo, de Allah é 

quem estä nos céus e quem està na 
terra. E os que invocam idolos, além 

de Allah, nâo seguem verdadeiros 

parceiros: näo seguem senäo 

conjeturas e nada fazem senäo 

imposturar. 

67. ΕἸΣ é Quem vos fez a noite, 

para nela repousardes, e ὁ dia, 

claro®?. Por certo, μά nisso sinais 

para um povo que ouve. 

68.Eles dizem: “Allah tomou 

para Si um filho.” — Glonficado 

seja Ele! Ele é o Bastante a Si 

mesmo. DEle é o que h4 nos céus 6 
o que h4 na terra. — Näo tendes 

comprovaçäo disso. Dizeis, acerca 

de Allah, o que näo sabeis”? 

69. Dize: “Por certo, os que 

forjam mentiras, acerca de Allah, 

näo säo bem-aventurados.” 

en| pre] β 2 

SE) BEN He ir 

Se τ; ἘΣ PA 

(1) Alusäo ao que os idélatras disseram ao Profeta Muhammad, que ele πᾶο era ὁ 
Mensageiro verdadeiro. 

(2) Para nele enxergarem e trabalharem, com a claridade. 
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70. Teräo gozo, na vida terrena; 
em seguida, a Nôs serä seu retorno. 
E fà-los-emos experimentar o 
veemente castigo, porque rene- 
gavam a Fé. 

ue 3 A ARS PTE. LD re. 
71. Ε recita, para eles, a historia 455 65 ξ: Ὄ fe re 

de Noé, quando disse ἃ seu povo: 
“Ὁ meu povo! Se vos é grave 
minha permanência junto de vés e 
minha lembrança dos sinais de 
Allah, é em Allah que eu confio. 
Determinai, pois, vossa decisäo, 

vos € vossos associados; 6, que 
vossa decisäo näo seja obscura 
para vOs; em seguida, executai-a 

contra mim, e näo me concedais 

dilaçäo alguma: 

72."E, se voltais as costas, näo 4 ra 7 FE ψὉ ἀ Αϑοῦ 
vos pedirei prêmio algum. Meu >: 21% ET ἧς "ἢ 

prêmio nâo impende senäo a Allah, O0 else] ci 
e foi-me ordenado ser dos DEEE 
moslimes.” 

73.Entäo, desmentiram-no, ᾿ς. οὐ λυ ΞΟ G 
salvamo-lo e 805 que estavam com IË Ze Bree Le stone 

NET AE ASS 
ele, no barco, e  fizemo-los - Ξ ἣν 

sucessores 6 afogamos os que! Qc LL SEE 
desmentiram Nossos sinais. Entäo, 

olha como foi o fim dos que foram 
admoestados! 

« . . D CRE >» “»ατ 74. ἘΠῚ seguida, enviamos, depois NID ESA CEE 
dele, Mensageiros ἃ seus povos, 6 D κς 

danc: GET CE BUS chegaram-lhes, com as evidéncias. TE 5.» Zn Pre 
32 LE τε 75 ἐς 

Mas näo quiseram crer no que SRE DAS Eos 
haviam desmentido, antes. Assim, δ ΞΖ 

selamos os coraçôes dos agressores. 
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75.Em seguida, depois deles, 

enviamos Moisés e Aaräo, com 

Nossos sinais, a Farao e a seus 

dignitärios; entäo, ensoberbeceram- 

se e foram um povo criminoso. 

76.E, quando a verdade Îhes 

chegou, de Nossa parte, disseram: 
[59 “Por certo, 1isto é evidente magia! 

77. Moisés disse: “Dizeis isto 

da verdade, quando ela vos chega: 
‘Magia, 1sso?”, enquanto os mâgicos 
näo säo bem-aventurados.” 

78. Disseram: “Chegaste a nos, 

para desviar-nos daquilo, em que 

encontramos nossos pais, € para 
terdes, ambos de vôs, a grandeza 
na terra)? E πᾶο estamos crendo 

em vos!” 

79. E Farao disse: “Fazei-me vir 

todo mâgico sapiente.” 

80. Entäo, quando chegaram os 
mâgicos, Moisés disse-lhes: “Lançai 
o que tendes para lançar.” 

81. Entäo, quando o lançaram(, 
Moisés disse: “O que trouxestes é a 
magia. Por certo, Allah a derrogarä. 
Por certo, Allah näo emenda as 

obras dos corruptores. 

82.“E Allah estabelece, com 

Suas palavras, ἃ verdade, ainda 

(1) Na terra: no Egito. 
(2) Cf. VII 116 nl. 

Vs Von 6e 

ons LD 

dE ΝΥ ΠΟ τυ NArre 

SE ὃ ρθε αν SES 

» - 
39 - 39» 

ἐξ οι: Ὡς 

Fe Ad pre D SG 
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que o odeiem os criminosos.” 

83. Entäo, ninguém creu em 

Moisés senäo alguns descendentes 
de seu povo, por medo de que Fara6 

e seus dignitärios os provassem. E, 

por certo, Faraé era altivo, na terra, 

e, por certo, era dos entregues a 
exCcessos. 

84.E Moisés disse: “Ὁ meu 

povo! Se credes em Allah, nEle 
confiais, se sois moslimes.” 

85.Eles disseram: “Em Allah 
confiamos. Senhor nosso! Näo faças 
de n6s vitimas da provaçäo(” do 
povo injusto. 

86. “Ἑ salva-nos, com Tua miseri- 

cordia, do povo renegador da Fé.” 

87.E inspiramos ἃ Moisés e ἃ 
seu 1rmäo: “Disponde, para vosso 

povo, casas no Egito, e fazei de 
vossas casas [ugar de adoraçäo, e 

cumpri ἃ oraçäo. E alvissara, 6 
Moisés, δος crentes a vitoria.” 

88.E Moisés disse: “Senhor 

nosso! Por certo, concedeste a Fara6 

e ἃ seus dignitärios ornamentos 6 
riquezas, na vida terrena — Senhor 
nosso! — para que se descaminhem 
de Teu caminho. Senhor nosso! 

Apaga-lhes as riquezas e endurece- 
lhes os coraçôes: entäo, näo creräo, 

Vs; Ve mg 59e 

opens de 
ere. À so νην. GE ΄“ Tr 

No LES IE 
A T° οἷα À le Gr) Ὅν LAN à) AL 

PLATE. 4 Le 2 ANT 

APN ESS EAU 

ee 

# PUR D 3 : »( - 1,15 

Les opt ss 
Α {Ὁ 

-“ 

FT 7 CAT PEL PE 

AT, 2 OO T 

-.-. Ἢ < 5 <r - 
core. ira ΄“.“ mr 

ὥϑολα ΞΘ Es 
ο ES 5 5 -- 

pers GS 20e Era 4. À) 

Ë - #0 (3 3 

he © ΟἽ AE Ne “ "9 ΘΟ KE 

:ρς - 
EAUX à SAV ts KT - 

CHERE NNTE SET 

(1) Ou seja, "näo faças de n6s o alvo do castigo, infligido pelos de Fara6 e seu povo”. 
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até virem o doloroso castigo.” 
BE ΣΥΝ 

89.Ele disse: “Com efeito, foi ARR a A 
atendida vossa sûplica: entäo, sede ‘ 
ambos retos e näo sigais o caminho Ξ 

Ὁ ὌΝ 3 4 
dos que näo sabem.” | dd 

“a “πίον L27 AS 90. E fizemos os filhos de Israel ἧς REIN S SES 
atravessar Oo mar; entäo, Faraô ἘΞ A es pre 

ΒΞ : . La 5 

seguiu-os, ele e seu exército, x ee a À ἐλ 2053 
transgressora e agressoramente, até ee AA ve Less 
que, quando o afogamento atingiu- 
o, ele disse: “Creio que näo h4 
deus senäo Aquele em Que crêem 
os filhos de Israel, e sou dos 

moslimes.” 

91. Foi-lhe dito: “Agora?! E, 
com efeito, desobedeceste, antes, e 
foste dos corruptores! 

92.“Hoje,  salvar-te-emos 0 
corpol"), para que tu sirvas de sinal 
aos que seräo, depois de ti. E, por 
certo, muitos dos homens estäo 

desatentos a Nossos sinais.” 

93.E, com efeito, dispusemos ΝΡ τοῖα de τας 22: 

os filhos de Israel em primoroso 

(1) Para ilustrar aos homens de todas as terras ἃ fatuidade de Fara6, que se julgava de 

origem divina, Deus preservou-lhe, apenas, o corpo, a fim de que fosse ele visto 

dentro de um prisma real, ou seja, de um ser humano comum, tanto que sucumbiu 

em afogamento, assim como todo seu exército. Afirmam os estudiosos que 0 corpo 

deste Fara6, relacionado no Alcoräo, ὁ a mümia encontrada no inicio do século 

XX, em escavaçôes, no Egito e identificada como sendo Mniftäh ou Meneptah 

(1235-1224 a.C.). Seria, entäo, o filho e continuador de Ramsés IT, o qual reinou 

durante a XIX° dinastia, exatamente, por época do êxodo dos israelitas. Destarte, 

apresenta-se como veridica a promessa divina, no Alcoräo, de fazer do corpo desse 

Faraé liçäo, para a posteridade crer no poder de Deus e nâo no presunçoso poder 

do homem (ΑἸ Muntakhab, p. 302, 1969, Cairo; e Grande ἘΠΟΙΘΙΟΡΕΟΙΝ Delta 

Larousse, volume 10, 1971). 
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lugar e demo-lhes, por sustento, das PACA frs SE 55 

cousas' benignas; e nâo discreparam, ἐπ, sf 7: : 

até chegar-lhes ἃ ciência. Por certo, SE 05 SALES CE 
ἐπ 2377 

teu Senhor arbitrarä, entre eles, no ass x PIS 

Dia da Ressurreiçäo, acerca daquilo 
de que discrepavam. 

94. Ε, se estâs em düvida acerca DANCE sas é so 
do que fizemos descer De tl, 2 . 
Muhammad, pergunta aos(1) que, 
antes de ti, leram o Livro. Com 

efeito, chegou-te a verdade de teu 
Senhor. Entäo, näo sejas, de modo 

algum, dos contestadores. 

95.E ηᾶο sejas, de modo algum, 
dos que desmentem os sinais de 
Allah, pois, serias dos perdedores. 

96. Por certo, aqueles, contra os 

quais ἃ palavra de teu Senhor se 
cumpriu, nâo crerào, 

97. Ainda que todos os sinais 
lhes cheguem, até virem o doloroso 
castigo. 

98. Entäo, que houvesse havido 
uma cidade que cresse, e havé-la-ia 
beneficiado sua fé! Mas näo 
houve, exceto a do povo de Jonas, 

que, quando creram, Nés lhes 

removemos Ο castigo da ignominia, 
na vida terrena, e fizemo-los gozar, 
até certo tempo. 

99.F, se teu Senhor quisesse, : 
todos os que estäo na terra, juntos, 42 ce ζ: . 14 CORRE 

(D) Aos que, antes de ti, lerem o Livro: os judeus. 
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creriam. Entäo, compeliräs tu os 
homens, até que sejam crentes"”? 

100.E näo é admissivel que 
uma alma creia, sem permissäo de 
Allah, e Ele inflige o tormento aos 

que näâo razoam. 

101. Dize: “Olhai o que h4 nos 
céus e na terra.” Mas nada valem 

OS sinais 6 as admoestaçôes a um 
povo que nào οἴ. 

102.Entäo, nâo esperam eles 
senâo dias iguaist” aos dos que 
passaram, antes deles?  Dize: 
“Esperai! Por  certo,  estarei 
ConvoOsCo, entre os que esperam.” 

103. Em seguida, salvamos Nos- 
sos Mensageiros e os que creram. 
Assim, impende-Nos salvarmos os 

crentes. | 

104. Dize: “Ὁ homens! Se estais 

em duüuvida acerca de minha 

religiäo, eu näo adoro ὁ que 

adorais além de Allah, mas adoro a 

Allah, Que vos levarä ἃ alma, 6 

foi-me ordenado ser dos crentes.” 

105.E ergue tua face para ἃ 
religiäo, como monoteista sincero, 

e nâo sejas, de modo algum, dos 
idélatras. 

106.E näo invoques, além de 
Allah, o que πᾶο te beneficia nem 

ΦΧ \ “a 

Ξ3 «5 

ἄν ρον ἃ τὶν 

ὅλ4353.53) 

(1) Dias iguais: correspondem ao que ocorreu aos povos que desmentiam os 
mensageiros de Deus, e foram aniquilados. 
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te prejudica. Entäo, se o fizeres, 
por certo, ser4, nesse caso, dos 

injustos. 

107. Ε. se Allah te toca com um 

infortünio, näo existird quem ὁ 
remova senäo Ele; 6. se Ele te 

deseja um bem, nâo existirä 
revogador de ὅθι favor. Com este, 

Ele alcança ἃ quem quer de Seus 
servos. Ε Εἰς é O Perdoador, Ὁ 

Misericordiador. 

108. Dize: “O humanos! Com 

efeito, a verdade chegou-vos de 
vosso Senhor. Entäo, quem se guia 
se guiarä, apenas, em beneficio de 
si mesmo, e quem se descaminha 
se descaminharä, apenas, em 

prejuizo de si mesmo. E, sobre 
vôs, näo sou patrono.” 

109.Ε segue o que te έ 

revelado, e pacienta, até que Allah 

julgue. E Ele é Ὁ Melhor dos 
Juizes. 

SD Se 153 05 NA 

à 
3 23, 2< 
Ὄ ai) 

Pr à Led en - 

2,0 
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De Makkah — 123 versiculos. 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Alf, Lam, RäŸ. Este é um 

Livro, cujos versiculos säo precisos, 
em seguida, aclarados, da parte de 
um Säbio, Conhecedor. 

2. Näo adoreis senäo a Allah. 

Por certo, sou dEle, para vos, 

admoestador e alvissareiro. 

3.E implorai perdäo a vosso 
Senhor;, em seguida, voltai-vos 
arrependidos para Ele. Ele vos [αγά 
goZar Le g0Zo, até um termo 
designado!”, e concederä Seu favor 
a cada πἰδερόϑάσὲ de favor; mas, se 

voltais as costas, por certo, temo, 
Bee vés, o castigo de um grande 
dia®”. 

san δ > GA yÉCS 

ὦ KE 

(1) Hüd: um dos vinte e cinco profetas mencionados no Alcoräo, enviado ao povo de 
CAd, que habitava a Peninsula Aräbica, na regiäo de Αἱ Ahqäf, ao norte de 

Hadramaut e a oeste de Omän. Este povo ficou célebre por sua força fisica e pelas 

prôsperas condiçôes em que vivia. A histéria de Hüd, cujo nome vai originar o 

titulo desta sura, inicia-se no versiculo 70. Esta sura, como as outras reveladas em 

Makkah, trata dos assuntos bâsicos do Isläo, tais como: adoraçäo de um Deus 

ünico e aceitaçäo de que a vida terrena é ἃ preparaçäo de uma outra vida de 

recompensas, além da compreensäo de que a mensagem divina é transmitida 

pelos profetas para guiar e orientar ἃ humanidade. Traz, ainda, a histôria de värios 

profetas e seu povo, no momento em que enfrentaram o desprezo, a calünia, o 

escärnio e ἃ ameaça dos que neles näo criam. Salienta que a convicçäo na vitôria 

final e a paciéncia sempre marcaram ἃ atitude dos profetas. 

(2) Cf. I 1 n3. 
(3) Ou seja, até a morte. 
(4) Isto é, o Dia do Juizo Final. 
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δ 
à « “2 “..9.. 2 > 271 ΔΛ 4. À Allah serä vosso γείογῃο, e PS ASS ἘΠ PA | 

Ele, sobre todas as cousas, é ῶ fé 

Onipotente. Fe 

(1) M I NT 5. Ora, eles dobram seus peitos 35 2 1.19 LOS AS 
para esconder-se dEle. Ora, mesmo LAS RUES 2er NE 
quando se encobrem em seus trajes, A AC DE LE 

c ΄“΄- 23 

Ele sabe ο de que guardam segredo δι RTE ὮΝ Lo 0 λα 
e o que maniféstam. Por certo, Ele, ὍΣ … 
do fntimo dos peitos, é Onisciente. 

6. E näo hä ser animal algum na 
terra, sem que seu sustento impenda 

a Allah, ὁ Ele conhece sua 

residência e seu depésito. Tudo 
estä no evidente Livro®. 

7. Ε Ele é Quem criou os céus e τον τς GAS 
‘ . (3) cd - a terra, em 5615 (185 — enquanto {1 

Ἵ 4 AE Lo D AE Aus D 

Seu Trono estava sobre ἃ âgua —| 5 A sn Ἶ 
μας À ΄ ΄ 1“ 2 2 bel N%\7 m\ er 

para pôr à prova qual de vos é EN A4 
PA IS CO EN à melhor em obras. E se dizes, RU 928 NC 

Muhammad: “Por certo, sereis τς SAR Ἵ fc 2 2 οἷ 

ressuscitados, depois da morte”, os ἀλλο δος 
5. 2,5 Ἷ 

que renegam ἃ Fé dizem: “Em CSI 
verdade, 1550 näo é senäo evidente 

magia!” 

5 5 % τ - si ῷ Ἔ- ὦ 8. Ε, se Ihes adiamos o castigo, AMIE ENS 
até um tempo contado, dizem: “Que ΓΕ τον : , RAR as SA 
o detém?” Ora, um dia, quando| ê- τ Rae ὃ nr 

à " mire 7 σ““ de JP σοι, Ke 

lhes chegar o castigo, deles näo se © D AGE 3 pr A 245 2 
, , A r + - 92 - ΄- desviarä, e envolvé-los-ä aquilo de! (ὦ το ποι 2, 

que zombavam. ᾿ 

(1) Quer dizer, os hipôcritas guardam os segredos, nos escaninhos de seus coraçôes. 

(2) 1sto ὁ, no Livro do Destino. 
(3) Cf. VII 54 n1. 
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9.E, se fazemos experimentar ao LS sa AE Ὁ 
ser humano Misericordia de Nossa » 3 ΤᾺ Ὁ) Εν 
parte; em seguida, tiramo-la dele, Lake 
por certo, fica desesperado, ingrato. 

10.E, se o fazemos experimentar 

prosperidade, apôs infortünio, que 

Oo haja tocado, diz: “Os males se 
foram, para longe de mim.” Por 

certo, fica jubiloso, vanglorioso, 

11. Exceto os que pacientam e| LISE LL TSX ZE 
fazem as boas obras: esses teräo ᾿ < ᾿ 

7. τὶ γρ-- 
© 

Ν᾿ Rue ΡΘΕ δ FR αν ie ἡ perdäo e grande prêmio. Ar 5,5 τ 

12. Entäo, talvez tu deixes de SN x sa 5 { 
recitar algo do que te foi revelado 1424 32 1. ΤΡ 

; 53) 2 0) Xe ἃ > 
e, com que teu peito se constrange, ee μ 
porque eles(? dizem: “Que se faça lat SA A 
descer um tesouro sobre ele, ou PART τὸ 
que chegue com ele um anjo!” Tu 
és, apenas, admoestador. E Allah, 

sobre todas as cousas, é Patrono. 

13. Ou dizem: “Ele οἵ) forjou?” 
Dize: “Entäo, fazei vir dez suras 

forjadas, QUAI às dele, e, para tal, 

convocai(®) quem puderdes, em vez 
de Allah, se sois veridicos.” 

τὶ 

14. Ε, se eles vos näo atendem, AG 
sabei que ele foi descido com a 2: 
ciência de Allah, e que näâo existe ad 
deus senäo Ele. Entäo, sois ΟῚ 
moslimes”? 

(1) Eles: os idélatras. 
(2) O0: o Alcoräo. 
(3) Quer dizer, convocai quem quer que seja, para ajudar-vos a fazé-lo. 
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15. Quem deseja a vida terrena 
e seus ornamentos, Nôs, nela, 

compensar-lhes-emos as obras e, 
nela, em nada eles seräo subtraïdos. 

16. Esses säo os que πᾶο teräo, 

na Derradeira Vida, senäo o Fogo, 
e anular-se-4 o que engenharam 
nela, na vida terrena, e derrogar- 
se-4 o que faziam. 

17. Entäo, sera que SNL est 

fundado sobre evidéncia!"” de seu 

Senhor, e segue-o uma testemunha(” 
dEle -- e, antes dela, houve o Livro 

de Moisés, como guia 6 
misericordia — ὁ igual 80 que näo 
estâ fundado sobre nada”? 

Aqueles"” crêéem ποεῖ, E para 

quem o renega, dentre os partidos!”?, 
o Fogo lhe é o lugar prometido. 
Entäo, nâo'estejas em düvida acerca 
dele, Muhammad. Por certo, ele é 

a verdade de teu Senhor, mas a 

maioria dos homens näo crê. 

18.E quem mais injusto que 
aquele que forja mentiras acerca de 
Allah? Esses serâo expostos ἃ seu 

Senhor, e as testemunhas!® diräo: 

“Estes säo os que mentiram acerca 

(1) Evidéncia: o Isläo. 
(2) Ou seja, o Alcoräo. 
(3) Aqueles: os que se fundamentam no Alcoräo. 

(4) Nele: no Alcoräo. 
(5) Ou seja, os idélatras de Makkah e seus aliados. 
(6) As testemunhas: os anjos 6 os profetas. 

τὰ 

A 

fi 

Ed 
\ 

ΟΝ V0 — 

El LE 

FES TO RATES, 

πον : 
δ, A EU an) 

ἀδθο ρϑοου ἀφο 

Ὧν ENS 

Pose 

AA Fos AE 

ἀφρόν! ἢ safe 

il REA 
AAC es el me 
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de seu Senhor.” Ora, que a maldiçäo 

de Allah seja sobre os injustos, 

19. Que afastam os homens do 

caminho de Allah, e buscam tornà- 

lo tortuoso, e säo renegadores da 

Derradeira Vida. 

20.Esses näo poderäo escapar 

de Seu castigo, na terra(l), e πᾶο 

teräo protetores, além de Allah. 

Duplicar-se-lhes-4 o castigo: eles 
näo foram capazes de ouvir nem de 
nada enxergar. 

21. Esses säo os que se perderam 

a si mesmos. E o que eles forjavam 
sumirâ para longe deles. 

22. Ε inconteste que seräo, na 

Derradeira Vida, os mais perdedores. 

23. Por certo, os que crêéem e 

fazem as boas obras e se humildam 

a seu Senhor, esses säo os compan- 

heiros do Paraiso. Nele, seräo 

eternos. 

24.0 exemplo dos dois grupos!? 
é como o do cego e do surdo, e do 
vidente e do ouvidor: igualam-se, 
como exemplo?  Entäo, näo 

meditais”? 

25.E, com efeito, enviamos Noé 

a seu povo. Disse: “Por certo, sou- 

vos evidente admoestador. 

(1) Na Terra: na vida terrena. 
(2) Os grupos dos descrentes e crentes. 

AT. LE λα. 1 
ENG Gael SFA 3 

τι À τ, Ὁ Ἵς 2..- λλερδοολῷ 565 
Eat 

δε Ξε ΤΗΣ 

o O5 ei (ESS . 

» 
ww Axe A ἵ 3 

Jos πες τ % 
T 
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26. “Näo adoreis senäo a Allah. 

Por certo, temo, por vés, o castigo 

de um doloroso dia.” 

27. Entäo, os dignitärios que, 
dentre seu povo, renegavam a Fé 

disseram: “Νᾶο te vemos senâo um 

mortal como n6s, e näo vemos 

seguir-te, impensadamente, senäo 

os mais ignôbeis dos nossos, e näo 

vemos, em vôs, privilégio algum 
sobre n6s. Aliâs, pensamos que 
sois mentirosos.” 

+ 
DA 

Se estou fundado sobre evidéncia RS 
de meu Senhor, e Εἰς me concede Ke Éssshes LED SES 
misericordia!" de Le parte, e ela À 
se vos obscurece”, teremos de vo- 
la impor, re a estais 
odiando”? 

ει ι 2 < rss Tr 4 A 28. Disse: “O meu povo! Vistes? ERTSN EN) τ Γ 55 6 

-“ 

29.“ Ἑ ὁ meu povo! Näo vos 
peço por isso!” riqueza alguma. 
Meu prêmio πᾶο impende senâo a 
Allah. E näo vou repulsar os que 
créem. Por certo, eles depararäo!” 
com seu Senhor, mas eu vos ve]o 

um povo ignorante. 

30.“E 6 meu povo! Quem me οἱ _ ae ΠΣ 
socorrerä, contra a ira de Allah, se 4 τ LÉ 2 
eu os repulsar”? Entäo, nâo meditais? 

(1) Misericérdia: o dom da profecia. 

(2) Ela se vos obscurece: ἃ profecia de Noé πᾶο se Îhes apresenta claramente, segundo 

eles que, näo querendo aceitä-la, portam-se como cegos diante dela. 

(3) Por isso: pela transmissäo da Mensagem. 

(4) Alusäo à Ressurreiçäo, quando os crentes estaräo diante de seu Senhor. 
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31.“E πᾶο vos digo que tenho| τἀ : 5 seN AS 
os cofres de Allah nem que conheço κί. nt LLC LAC SE 
o Invisivel nem digo que sou anjo br τῷ ls 5 A) 48 
nem digo daqueles, que vossos ART 
olhos desprezam, que Allah näo 
lhes concederä bem algum; — Allah 
é bem Sabedor do que Πά em suas 
almas — por certo, nesse caso, eu 

seria dos injustos.” 

32. Disseram: “O Noé! Com 

efeito, discutiste conosco 6 

multiplicaste nossa discussäo; entäo, 
faze-nos vir o que prometestes!"”, 
se és dos veridicos.” 

33. Disse: ‘“Apenas, Allah vo-lo 
far vir, se quiser, e nàäo podereis 

\ 
τὰ 

\ an 
escapar de Seu castigo. ἊΣ 

[72 " PRET +. > À «4 Ἵ. 34. E [meu conselho näo vos ξ AREA SE C ΝΣ 
beneficiarä, caso deseje aconselhar- ἐξ δέ πίεξις ἢ 
vos, se Allah deseja fazé-los incorrer ἐφ) Οὐ A χάδι A 

no mal. Ele é vosso Senhor, e a Ele 

serels retornados.” 

35. Esta ἃ verdadeira narrativa; 

mas eles® dizem: “ἘΠ οἵ" 
forjou?” Dize, muhammad,: “Se o 
houvesse forjado, que esteja sobre 
mim meu crime! E estou em 
rompimento com vossas prâticas 
Criminosas.” 

. . ΄. ὡς “ AE  »3 Li 

36.E inspirou-se ἃ Noé: “Näo POSTE 

(1) Referéncia ao castigo, prometido pela descrença. 
(2) Eles: os idélatras de Makkah. 
(3) Ο: o Alcoräo. 



1. Süratu Hüd 

crerà de teu povo senäo quem jà 
creu. Entäo, πᾶο te melancolizes, 

pelo que faziam. 

37."E fabrica o barco diante de 
Nossos olhos e com Nossa 
inspiraçäo, e näo Me fales mais 
acerca dos que säo injustos. Por 
certo, eles seräo afogados.” 

38.E ele se pôs a fabricar o 
barco, e, cada vez que alguns dos 
dignitärios de seu povo passavam 
por ele, dele escarneciam!"”. Ele 

disse: “Se escarneceis de n6s, por 
certo, escarneceremos de vôs como 
escarnecels. 

39.“Entäo, logo sabereis ἃ 
quem chegarâä um castigo, que ὁ 
ignominiarä; e cair4 sobre ele 
castigo permanente.” 

40.EF, assim, foi, até que, 

quando Nossa ordem chegou e as 
fontes da terra jorraram, dissemos: 

“Carrega, nele, de cada espécie, 

um casal, e tua familia — exceto 

aquele contra quem o Dito, a 
sentença, se antecipou — 6 os que 
crêem.” E näo creram, com ele, 

senâo poucos. 

41. Ε ele disse: “Embarcai nele: 
em nome de Allah ser4 seu singrar 
e sua ancoragem. Por certo, meu 

Parte 12] 351 

Dre 

Br Die ας Es 

GG λα διῶ. 
»»πὶ op ec 2 ΄“. ? +7 

ΤΑ ΡΣ ARE CT 
Pere Ce ΤΙΣ τ: AA 

A ne τΡὶ ὅτ 
Ska “ . 3 γϑὶς 

(1) Zombavam de Noé, dizendo: "Noé, tornaste-te carpinteiro, ap6ôs haveres sido 

profeta?!". 
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Senhor é Perdoador, Misericor- 

diador.” 

42.E ele‘? corria com eles, 

entre ondas como as montanhas,; 6 

Noé chamou a seu filho, que se 
achava à parte: “O meu filho! 

Embarca conosco 6 nâo te deixes 

estar com os renegadores da Fé.” 

43.Ele disse: “Abrigar-me-e1 

em uma montanha, que me 
proteger da äâgua.” Noé disse: 
“Hoje, πᾶο hä protetor contra ἃ 

ordem de Allah senäo para aquele 
de quem Ele tem misericordia.” E 
as ondas interpuseram-se entre 

ambos: entäo, foi ele dos afogados. 

44.E foi dito: “O terra! Engole 
tua âgua” e “O céu! Detém-te”. E a 
ägua diminuiu e ἃ ordem foi 

encerrada, 6 ele? se instalou em 

AI Jüdy"”. E foi dito: “Para trés! 

Para o povo injusto!” 

45, E Noé chamou a seu Senhor. 

6 disse: “Senhor meu! Por certo, meu 

filho é de minha familia” e, por 

certo, Tua promessa é a verdade, e 

Tu és O mais Justo dos juizes!” 

(1) Ele: o barco. 

(2) Ele: o barco. 

οὐ rasé 
“12... 92 NT 5 À 52 τ SE rs SES 

(3) Montanha, préxima de Mossul, ao norte do Iraque. 
(4) Deus havia prometido a Noé salvä-lo e a toda sua familia. Entretanto, um de seus 

filhos desobedeceu ἂς ordens paternais e nâo embarcou na Arca, sendo, por isso, 

castigado pelas âguas. Dai, haver Noé suplicado a Deus que o salvasse, pois este 

filho pertencia à sua familia, que ἃ Palavra divina prometera salvar. 
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46.Ele disse: “Ὁ Noé! Por| Aa 44/2506 
certo. ele näo é de tua familia. Por 5 

certo, iso! é açäo incorreta. Entäo, 

näo me perguntes aquilo de que 
nâäo tens ciêéncia. Por certo, exorto- 

te, para nâo seres dos 1gnorantes.” 

47. Noé disse: “Senhor meu! 

Por certo, refugio-me em Ti contra 
o perguntar-Te aquilo de que näo 

tenho ciência. Ε, se me näo 

perdoas e näo tens misericordia de 

mim, eu serei dos perdedores.” 

48.Foi-lhe ἀπο: “ὁ Noé! ELA LN FSC 
Desembarca, Com az de Nossa Es w À Ce y 1.5 S te 

A P Fe SA LAVE OCTO CS parte, e com bêénçäos sobre ti e er δ 
: (2) αν τε 9322 ΔΑΝ sobre comunidades”” dos que estäo 8 us) D pa at je) 3 

contigo. Εἰ haverä comunidades, que 

faremos gozar, na vida terrena; 
em seguida, tocà-las-4 doloroso 

castigo de Nossa parte.” 

49.Esses säo alguns informes| Zi, ὁ. ἡ κῇ sat 
do Invisivel, que te revelamos, | 

Muhammad. Näo os conhecias, 
antes disso, nem tu nem teu povo. 
Entäo, pacienta. Por certo, o final 
feliz é para os piedosos. 

La TO ei< 

ÉD a A DIE 

CA = se TT τῇ PA # 931 - »- 50. E ao povo de Ad enviamos NA AL δι 
seu irmäo Hüd. Disse: “Ὁ meu ee CA set 

povo! Adorai ἃ Allah: näo tendes Ξ 
outro deus que πᾶο seja Ele. Näo 
sois senäo forjadores de mentiras. 

(1) Isso: a sûplica feita a Deus por Noé, para que seu filho pecador fosse salvo. 
(2) Ou seja, sobre as comunidades formadas por seus filhos e descendentes. 



11. Süratu Hud Parte 12 354 !1Y:;# 

1e ne >> 51. Ο meu Ρονο! Näo vos peço Ἐπ 1 
por 5580 prêmio algum. Meu 
prêmio näo impende senäo a Quem 
me criou. Entäo, näo razoais”? 

ès “E ὁ meu give ou ion 5 2 Σ HE) 2559 
perdäo ἃ vosso Senhor, em dieu D, CAC. Sn 
seguida, voltai-vos arrependidos ae - Δ janac] 
para Ele. Ele vos βηνίατά a chuval Sie) 9 37,99 
em abundância e vos acrescentarä + 
força à vossa força. E näo volteis 

as costas, em sendo criminosos.” 

53. Disseram: “Ὁ Hüd! Näo nos 
chegaste com evidência alguma e 
näo deixaremos nossos deuses, por 

causa de seu dito, 6 näo estamos 

crendo em ti. 

54, “Νᾶο dizemos senäo que 
alguns de nossos deuses te atingiram 
com um mal) ” Ele disse: “Por 
certo, tomo Allah por testemunha, 

e testemunhai que estou em 
rompimento com os que 1dolatrais, 

55. “Em vez dEle. Entäo insidiai- (ἢ 
me vos todos; em seguida, näo me 

concedais dilaçäo alguma. 

56. “Por certo, confio em Allah, 

meu Senhor e vosso Senhor. Näo 

h4 ser animal algum, sem que Ele 
lhe apanhe o topete. Por certo, meu 
Senhor estä na senda reta. 

57.“E, se voltais as costas, com 

(1) Acusaram Hüd de loucura, causada pelo mal que os deuses [πε infligiram, quando 

Hüd os desprezou. 
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efeito, transmiti-vos aquilo com 
que vos fui enviado. E meu Senhor 
vos farä suceder outro povo e, em 
nada, O prejudicareis. Por certo, 

meu Senhor, sobre todas as cousas, 

é Custôdio.” 

58.E, quando chegou Nossa 

ordem, salvamos, por misericordia 

de Nossa parte, a Hüd e aos que 
creram com ele; e salvamo-los de 

duro castigo. 

59. Ε esse era ὁ povo de ‘Ad. 
Negaram os sinais de seu Senhor e 

desobedeceram a Seus Mensageiros 

e seguiram a ordem de todo tirano 
obstinado. 

60. Ε foram perseguidos, nesta 
vida terrena, por maldiçäo, e sé-lo- 

âäo, no Dia da Ressurreiçäo. Ora, 

por certo, o povo de “Ad renegou a 

seu Senhor. Ora, para trâs! Para 

“Ad, o povo de Hüd! 

61.E ao povo de Thamüd, 
enviamos seu irmäo Sälih. Ele 

disse: “Ὁ meu povo! Adorai a 

Allah. V6s näo tendes outro deus 
que nâo seja Ele; Ele vos fez 
surgir da terra e vos fez povoä-la; 

entäo, implorai-Lhe perdäo; em 

seguida, voltai-vos arrependidos 
para Ele. Por certo, meu Senhor 
està Proximo, Atento às süplicas.” 

62. Disseram: “Ὁ Sälih! Com 

Parte12| 355 ΝΥ: 4: 

RSA SE ET CI] 
5 Pr Re 2 

RES τ ἢ ὁ 
NL Γ ἱ 7 

ee 

“ 

ἀν LAVE 
φὶφ ὥς 

ve ».“- 

ὍΘΙ, : ee 
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. . Ἵ “Ζ 37 - .1 2. efeito, antes disso! ) eras esperança, CLÉS serie LE à KE 571 

entre ns. Queres coibir-nos de à js is 
AR AT)\ HAE GE ὦ 

adorar Ο que nossos pais adoravam ”? Fe 

E, por certo, estamos em düvida 

tormentosa acerca daquilo ἃ que 

nos CONVOCAS.” 
ἃ : 166 γ | “ΠΟ 5 ᾿ 5" Pa. 

63. ΕἸς disse: “O meu povo! XXE 1. 2 Jess 
Vistes? Se estou fundado sobre AA is de ES 

dénci VESTES 
evidéncia de meu Senhor, e Ele me Cu ̓ ζῇς 2989 D CE 

. . r , 2 . »»" 2320 rev TEE . -“ 

concede  misericérdia®”  vinda ὥ χε ter 

dEle, entäo, quem me socorreria re τ 2 
: A DES ETS 

contra a ira de Allah, se Lhe 

desobedecesse? ΜΝός näo me 

acrescentarieis senäo perdiçäo. 

| 64. "E ὁ meu povo! Este camelo ie AFS ET 2 RSS 

iémea é, para νόβ, como sinal. ie à FE ΠῚ 
Entäo, deixa-o comer na terra de Ro ni ὦ 
Allah e näo o toqueis com mal De PAC e BEN 
algum, pois, apanhar-vos-ia castigo | our 
proximo.” 

65.E eles abateram-no; entäo, 

disse ele: “Gozai., em vossos lares, 

trés dias(®”. Essa é promessa que 
näo ser4 desmentida.” 

66.E, quando Nossa ordem 
chegou, salvamos, por misericérdia 
de Nossa parte, a Salih e aos que : 
creram com ele, e salvamo-los da Di SAR TE ΤῊΝ SES 

ignominia desse dia. Por certo, teu 

fm “σ΄ dt 

SES Ep SH ἂν 

(1) Antes disso: antes da pregaçäo de Sälih, quando era estimado por todos, que nele 
viam a esperança de beneficiä-los com sua capacidade. Quando, porém, 58} 

chegou com a pregaçäo do monoteismo, afligiram-se com isso e desesperaram-se. 

(2) Vide XI 28 nl. 
(3) "Apés os quais sereis aniquilados". 
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Senhor é O Forte, O Todo-Poderoso. 

Ὶ (1) “ οἷ 2... «διῇ Δι Ἃς δ A 67. ὁ Grito apanhou aos que) |A AN AE NES 
foram injustos; entäo, amanheceram & 

inertes, sem vida, em seus lares, 

68. Como se jamais là houvessem 55 Si Ga Je 
morado. Ora, por certo, o povo de ΓΕ À 55 2 

Thamüd renegou a seu Senhor. Gi 
Ora, para trs! Para Thamüd! 

69.F, com  efeito, nossos 

Mensageiros chegaram a Abraäo, 
com alvissaras(?. Disseram: 

“Salam!” Paz®!, Disse: “Salam!” 

E näo tardou em trazer-lhes um 

bezerro assado. 
‘ Fe D ὦ 

70.E, quando ele viu que suas ML Sox ts 
Ξ μ 4 eue si mäos näo chegavam a ele!”, des- SN nd 

ARE ph 0 9 RE 
confiou deles e deles teve medo. A τόνος 08 Ὁ ΤῊΝ 
Disseram: “Näo te atemorizes; por © LISE TEEN SE 
certo, somos enviados ao povos de 
Lot.” 

6) ; ΩΣ ee je ea 71.E sua mulher” estava de pé, τς; 

entäo, riu-se. E alvissaramo-lhe ὁ ΠΝ ὟΝ 

nascimento de Isaque e, depois de PRROTEAEDIOIOPHE 

Isaque, Jaco. 

72. Ela disse: “Ai de mim! Darei ss ἐς Ass 
à luz, enquanto estou velha e este RE nos 

| Gens EE μὲ 

(1) Segundo os exegetas, o grito ὁ o castigo proveniente do céu, encerrava todos 

ruidos do Universo. 

(2) Alvissaras que anunciavam a Abraäo o nascimento de seu filho Isaque e de seu 

neto Jac6. 

(3) Paz, do ärabe saläm, é ἃ forma simplificada da saudaçäo: "A paz seja sobre vés". 
que traduz o äârabe: "as-salämu ‘alaikum". 

(4) Α ele: ao bezerro. 
(5) Ou seja, Sara, mulher de Abraäo. 
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meu marido é anciäo? Por certo, 
1550 é cousa admirävel!” 

73. Disseram: ‘Admiras-te da 

ordem de Allah? Que a misericordia 
de Allah e Suas bénçäos sejam 
sobre vés, 6 familia da casa de 

Abraäo! Por certo, Εἰς é Louvävel, 

Glorioso.” 

74. Ε, quando o susto de Abraäo 
se foi, e as alvissaras lhe chegaram, 
discutiu conosco!"” acerca do povo 
de Lot. 

75.Por certo, Abraño era 

clemente, suplicante, contrito. 

76. Dissemos: “O Abraäo! Dé de 
ombros a 1550. Por certo, chegou a 
ordem de teu Senhor. E, por certo, 

chegar-lhes-4 um castigo irrevo- 
gâvel.” 

77.E, quando Nossos Mensa- 
geiros, Nossos anjos, chegaram a 
Lot, afligiu-se com eles e sentiu-se 
impotente para defendé-los, e disse: 
“Este é um terrivel dia!” 

78.E seu povo chegou-lhe, 
impetuosamente. E, antes, faziam 
as mäs obras. Ele disse: “Ὁ meu 
povo! Eis minhas filhas®”: elas vos 

säo mais puras. Entäo, temei a 

- ΄- 
35 PR σ οὐ pr ete 

GE CASE 

FA. Sue 

JS5a BRAS HA ̓  

£ is cEs (6, “δὴν 
< 20 322. 

(1) Ou seja, "Abraäo comecçou a discutir com nossos mensageiros". 
(2) Trata-se da oferta aos vardes da cidade de Lot, para que se unissem em casamento 

a suas filhas e nâo aos anjos, que em sua casa se encontravam, recriminando, com 

isso, ἃ prâtica de homossexualidade, muito difundida nessa época. 
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À | iniel B 5e À re δον ἃ 252 Allah 5. näo me ignominiels, em se A RENTE 

ultrajando meus hôspedes. Näo hä, AS 7 
VA) us ) 

dentre vés, um homem assisado?” 

79. Disseram: “Com efeito, sabes 

que nâo temos direito a tuas filhas e, 
por certo, sabes o que desejamos.” 

80. Disse: “Se eu tivesse força ED RAR 383 JE 
contra vos, ou se me abrigasse a! ἢ ῶ > 

solido esteio, aniquilar-vos-1ia.” 

81.Eles®” disseram: “O Lot! A ASC 

Somos os Mensageiros de teu £ LE d 
Αῷ "Ὁ" $ € Fe 

Senhor; eles” näo te chegaräo. dat χὰ 42 2] 

Entäo, parte com tua familia, na | I sera Cr 

calada da noite — e que nenhum de! . | 

vés retorne para trâs — exceto com μὰ 

tua mulher. Por certo, alcançä-la-à y 
0 que os alcançarä. Por certo, o seu 

tempo prometido ser amanhà de 
manhä. Näo estä proxima ἃ manhä?” 

Va Ÿ τ 
ee 

\ 

25 Ÿ 
---τ 

82.E, -quando Nossa ordem| HAL ἄλξοῖ 

chegou, revolvemos as cidades de ἡ » ᾿ 
“ζ A Te σ € 

- 
4 

: De | > es AA 

cima para baixo e fizemos chover Je 0 5e Le L Ve 
. 4 

5 æ 

sobre elas®? pedras de sijjil®, sem 3 

interrupçäo, 
sé 

83. Marcadas Jjunto de teu 
Senhor!”. E elas πᾶο estäo longe 
dos injustos. 

(1) Eles: os mensageiros celestiais. 

(2) Eles: os homens depravados. 

(3) Elas: as cidades. 
(4) Sijjil: pedras de barro cozido no fogo da Geena. 

(5) κ΄ junto de teu Senhor": no céu. Estas pedras tinham marca celestial, que as 
distinguia das pedras terrenas. Dizem que cada uma delas trazia marcado © nome 

do pecador, a quem ela era arrojada. 



84.E ao povo de Madian, 
enviamos seu irmäo Chu'aib. Disse: 
“Ὁ meu povo! Adorai a Allah: näo 
tendes outro deus que nâo seja Ele. 

E πᾶο diminuais a medida e o peso. 
Por certo, vejo-vos em pros- 

peridade!” e, por certo, temo, por [+ 
vs, o castigo de um dia abarcante. 

85. “Ἑ ὁ meu povo! Completai, 

com eqüidade, a medida e o peso, 

e näo subtraiais dos homens suas 

cousas e nâo semeeis a maldade na 

terra, sendo corruptores. 

86. ‘O que Allah vos deixa de 

licito vos é melhor, se sois crentes. 

E näo sou, sobre vés custédio.” 

87. Disseram: “Ὁ Chu‘aib! Tua 

oraçäo te ordena que deixemos ὁ 
que nossos pais adoravam, ou que 

deixemos de fazer de nossas 

riquezas o que quisermos”? Por certo, 

tu, tu és o clemente, o assisado.” 

88. Disse: “O meu povo! Vistes? 
Se estou fundado sobre evidência 

de meu Senhor, e Ele deu-me por 

sustento belo sustento®) vindo 
dEle, nâo deverei eu aconselhar- 

vos? Ε nâo desejo fazer, longe de 
vos, o de que vos estou coibindo. 

Näo desejo senäo a reconciliaçäo, 

ἿΣ ne ν: 

FÉMSENS κυ za 
“Ὁ - 

(1) Ou seja, "vejo-vos muito ricos e, assim, nâo precisais enganar o prôximo, na 

medida e no peso, amealhardes mais fortuna". 

(2) Belo sustento: a profecia e a sabedoria. 
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tanto quanto possa. E meu êxito 

näo é senäo pela ajuda de Allah. 
Nele confio e para Ele me volto 

contrito. 

89.“E 6 meu povo! Que minha 
discérdia convosco nâo vos induza 
a que vos alcance o mesmo que 

alcançou o povo de Noé ou o povo 
de Hüd ou o povo de Sähih. Ε ὁ 
povo de Lot πᾶο est longe de 

vost). 

90. “E implorai perdäo ἃ vosso 

Senhor, em seguida, voltai-vos 

arrependidos para Ele. Por certo, 
meu Senhor é Misericordiador, 

Afetuoso.” 

91. Disseram: “O Chu‘aib! Näo 
entendemos muito do que dizes e, 
por certo, vemo-te fraco, entre nos, 
E nâo fora teu clä, apedrejar-te- 
jamos. E , para nôs, tu näo és 

poderoso.” 

92. Disse: “Ὁ meu povo! Serà 
que meu clà é mais poderoso para 
vés que Allah, e ἃ Quem voltais as 
costas? Por certo, Meu Senhor est, 

sempre, abarcando o que fazeis. 

93.“E ὁ meu povo! Fazei o que 
puderdes; por certo, farei ὁ que 
puder. Logo sabereis ἃ quem 

Parte 12| 361 | ΑΥ̓͂. 3: λ δ 42 δ) γὼ 

τας tt 

Jos SEEN as 

Be 5 TER 
LE Le 29} 

ie ἀᾶῶα, Det aise 

72: 2 A δ 

ce ἡ 

(1) Ou seja, o povo de Lot πᾶο se encontrava, ογοποϊόρίοδ 6 geograficamente, distante 

do povo de Chufaib. Portanto, o que ocorreu ao primeiro era, ainda, do 

conhecimento de todos, devendo, por isso, servir-lhes de adverténcia. 
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chegarä o castigo que o ignominiar4,| ES τω τ ὦ ΠΝ EN Fe 
e quem é mentiroso. E expectai; por 59 ΄“».93 et 

À) Led) pr an (À) certo, estou expectando, convosco.” “D dé 

sert 4 “SUN À Tr “1. 94.E, quando Nossa ordem et PA RE En EUR 
chegou, salvamos, por misericordia : NT SR 

ς - [5 ESP EAN - δ de Nossa parte, ἃ Chu'aib, e aos Fe Se 
: AE A ἢ ST AT τα ΄ 

que creram com ele. E o Grito ALAN ALLONS 
apanhou aos que foram injustos; 
entäo, amanheceram, em seus 

lares, inertes, sem vida, 

95. Como se, jamais, ἰά houves- 

sem morado. Ora, para trs! Para 

Madian! Como houve para trâs! 
Para Thamud!” 

96.E, com efeito, enviamos D APACENS AZ 5 à 
Moisés, com Nossos sinais 6 

evidente comprovaçäo, 

97. À Farao e ἃ seus dignitärios. À τ ΟΝ Ὁ ὦ SN 
Mas estes seguiram a ordem de ; 
Farao. E a ordem de Fara6 näo era 

assisada. 

Cr DSC Préc 
D 40508 

98. No Dia da Ressurreiçäo, ir4| 2245556138, 25 ΞΡ PIS 
ele à none de seu povo, e ele os JS SCT λοῖ 

levaré!” para a aguada do Fogo. E bd 
que execrävel aguada a que seräo 
levados! 

5 Ξ ie À 
| 99.Ε foram perseguidos, nesta Ve] 259 EPS) A5 

vida, por maldiçäo, e sé-lo-äo, no 

(1) Usa-se, em ärabe, o verbo levar, aurada, sempre acompanhado do complemento 

âgua, al-mä4”, que dä origem à expressäo aurada al-m3”, levar para beber âgua, tal 

como se diz quando leva o rebanho para aplacar a sede. No versiculo, por ironia, o 

complemento ὁ mudado para an när, o fogo, aonde Fara6 levarä seu povo, ͵ά näo 
mais para mitigar a sede, mas para abrasar-se todo. 
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Dia da Ressurreiçäo. Que execrävel 

o dom dadivado! 

100.Esses säo alguns informes 
das cidades: Νός tos narramos, 

Muhammad. Entre elas, hâ umas 
de pé e outras ceifadas. 

101.E näo fomos injustos com 
eles"), mas eles foram injustos 
com si mesmos. E de nada Îlhes 
valeram os deuses, que invocaram, 
em vez de Allah, quando a ordem 
de teu Senhor chegou. E nada Îhes 
acrescentaram senäo perdiçäo. 

102.E, assim, é o apanhar de teu 
Senhor, quando apanha as cidades, 
enquanto injustas. Por certo, Seu 

apanhar é doloroso, veemente. 

103. Por certo, Πά nisso um sinal 

para quem teme o castigo da 
Derradeira Vida. Esse ser4 um dia, 

em que os humanos seräo juntados, 

e esse ser um dia testemunhado 

por todas as criaturas. 

104.E näo o adiaremos senäo 

até um termo contado. 

105. Um dia, quando este 
chegar, nenhuma alma falarä senäo 

com Sua permissäo; 6 haverä, entre 

eles®?, infelizes e felizes. 

106. Entäo, quanto aos infelizes, 

(1) Com eles: com os idélatras. 

(2) Entre eles: entre os homens. 
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estaräo no Fogo: nele, daräo 
suspiros e soluços; 

107. Nele, seräo eternos, enquanto 

se perpetuarem os céus e a terra, 

exceto se outra cousa teu Senhor 

quiser‘”. Por certo, teu Senhor έ 
realizador de quanto deseja. 

108. E quanto aos felizes, estaräo 
no Paraiso, em que seräo eternos, 

enquanto se perpetuarem os céus e 
a terra, exCeto 56 outra cousa teu 

Senhor quiser: é dädiva que näo 
ser4 SUpressa. 

109.Entäo, näo estejas em 
ONE LL an acerca 

do que estes®” adoram. Näo adoram 
senäo como seus pais adoravam 
antes. Ε, por certo, compensä-los- 
emos com sua porçäo, que näo ser4 
diminuida. 

110.E, com efeito, concedéramos 

a Moisés o Livro, e discreparam dele. 
E, näo fora uma  Palavra 

antecipada” de teu Senhor, haver- 
se-la arbitrado entre eles. E, por 
certo, estäo em duüvida tormentosa 

acerca dele. 

111.E, por certo, teu Senhor 

compensä-los-ä, ἃ todos, por suas 
obras. Por certo, Ele, do que 
fazem, é Conhecedor. 

(1) Cf. VI 128 n3. 

(2) Estes: os idélatras de Makkah. 

(3)Cf X 19 n2. 
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112. Entäo, sê reto, como te foi bis ALES τας οἷς 
ordenado, €, contigo, quem se NS rare 3 - de dt 

volta AU) e nada Der D) ΡΥ 

transgridais. Por certo, Ele, do que 

fazeis, é Onividente. 

115. E nâo vos inclineis ἃ05 que εὐ γὰν Mers 
säo injustos, polis, tOCar-vos-la 0 “2 

Fogo, 6 nâo terieis, além de Allah, 

protetores; em seguida, nâo serieis 

socorridos. 

114. E cumpre ἃ oraçäo, nos dois τῶν )9 EE LL 2)\ Lit 
extremos do dia e nas primicias da 
noite®. Por certo, as boas obras 

fazem 1ir as πιάβ obras. Isso έ 

lembrança para os que se lembram 

de Allah. 

115. Ε pacienta, pois, por certo, 

Allah näo [ΔΖ perder o prêmio dos 

benfeitores. 

À 2 Ὡς 4 τι Et ds 116. Entäo, que houvesse, entre Ko NE NEN 
as geraçôes antes de vos, homens à fs ΚΣ ΞΔ 

ND Se Digg 
dotados de bom senso, que coibissem ᾿ or or 

: 297 γε, τὴν. 7 
a corrupçäo na terra! Mas poucos, FARINE 

dentre os que deles salvamos, a à si ἿΨ Cas NE 1:5 
fizeram-no. E os que foram injustos 
continuaram a seguir a opulência, 

em que viviam, e foram Criminosos. 
- ΄ . ΄ A DIT σαὶ οἱ “ri ce 117.E nâo é admissivel que teu| JE SAM AI ES 

Senhor aniquile, injustamente, as 

(1) Ou seja. todo aquele que se torna crente. 
(2) Os extremos do dia: compreendem as oraçôes matutinas (As Subh), do meio-dia 

(Az-Zuhr) e vespertina (Al-‘asr). As primicias da ποθ: compreendem as duas 

ültimas oraçôes da noite (AI Magrib e Al-Cicha”). 
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cidades, enquanto seus habitantes 
säo reformadores. 

118. Ε, se teu Senhor quisesse, 
haveria feito dos homens uma s6 

comunidade. Mas eles nâo cessam 

de ser discrepantes, 

119.Exceto os de quem teu 
Senhor tem misericordia. E, por 

isso, Ele os criout”. E ἃ palavra de 

teu Senhor completar-se-à: “Em 
verdade, encherei ἃ Geena de jinns 
e de homens, de todos eles.” 

120.E Νός te  narramos, 

Muhammad, dos informes dos 
Mensageiros, tudo aquilo com que te 
tormamos firme o coraçàäo. E, nestes, 
chegou-te a verdade e exortaçäo e 
lembrança para os crentes. 

121.E dize aos que nâo crêem: 

“Fazei o que puderdes; por certo, 

faremos o que pudermos. 

122."E esperaï, por certo, Nés 

estaremos esperando!” 

123.E de Allah é o Invisivel 

dos céus e da terra. E a Ele retorna 

toda a determinaçäo. Entäo, adora- 
O 6 nEle confia. E teu Senhor näo 

estä desatento ao que fazeis. 

Parte 12 Ts 
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(1) Deus criou divergentes os homens, para possibilitar-lhes, assim, a escolha de seu Ρ 

prôprio caminho, e, de acordo com esta escolha, säo classificados em bons ou maus. 
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De Makkah — 111 versiculos. 

Em nome de Allah, O SNA ὦ 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Alif, Lam, ΒΔ... Esses säo os 

versiculos do explicito Livro. 

2. Por certo, fizemo-lo descer 
» (3) z 

em Alcoräo!®” érabe, para razoardes. 

3. Nôs te narramos, Muhammad, 
a mais bela das narrativas, com o 

te revelarmos este Alcoräo, 6. em 

verdade, antes dele!”, eras dos 

desatentos!”?. 

4, Quando José disse ἃ seu pal: 
“Ὁ meu pai! Por certo, vi em 
sonhos onze astros e também o sol 
e a lua; vi-os prosternando-se 
diante de mim.” 

5, Disse: “O meu filho! Näo 

narres teu sonho a teus 1rmäos, 

ART Her LUC 22< “3 

Dei) ζω». LA, VUS 

2 74 UNE Ka ait, + 
- 

id - - 
΄- \* + “»" 

ai "γὼ δ ω 
T7 --- CPR 

(1) Yüssuf: José, filho de Jacé e Raquel, e um dos vinte e cinco profetas mencionados 

no Alcoräo. Dos 111 versiculos desta sura, 98 säo dedicados ao relato da histéria 

de José, considerada, no Alcoräo, uma das mais belas histérias de todos os tempos. 

Ε a ünica sura que se concentra, quase exclusivamente, em um assunto, permeado 

de inümeras vicissitudes e sentimentos, onde a inveja, o medo, Ο escravagismo, ἃ 

seduçäo, o confinamento, ἃ adversidade, a prosperidade se entrelaçam, para compor 

uma unidade narrativa de real beleza. 

(2) Cf. II 1 n3. 
(3) Alcoräo: em ärabe, qur’än, leitura, um dos infinitivos do verbo qara’a, que 

significa ler. Este infinito substantivou-se, para designar o Livro Divino, revelado 

ao profeta Muhammad. No versiculo, qur än quer dizer o que deve ser lido € 

compreendido e divulgado. 

(4) Dele: do Alcoräo. 
(5) Antes da revelaçäo do Alcoräo, Muhammad desconhecia essas passagens. 
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pois, armar-te-ijam insidias. Por CN Sr 4: 

certo, δαίᾷ é, para o ser humano,| * 7 or 
inimigo declarado. ὦ Οὐ: 

6.“E, assim, teu Senhor eleger-| 44125454 Le LAS 
te-àâ e ensinar-te-4 algo da inter- He ἀν ἧς 
pretaçäo dos sonhos e completarä ΕΞ ee 5 sea ῬΑ 

τς rue 

Sua graça para contigo e para com! Si: ζ 92. 13 
΄χ΄1" r ° Las x 

a familia de Jaco, como a havia τὰ La Se] nes 
OURS antes, para com teus . 
dois pais‘”, Abraño e Isaque. Por QE 26 
certo, teu Senhor é Onisciente, 
Säbio.” 

j Ι 4 rh π22. ANT 7. Com efeito, havia, em José e 2452 S > Ga 
em seus irmäos, sinais para os ë Es 8 
questionadores da verdade. 

δὰ ἐπ 8. Quando eles disseram(?: “Em Ἢ Hire ea ui Mod 1065 
verdade, José e seu irmäol” säo _ A é) £- 22 ET 
mais amados de nosso pai que nés, Pr EC διά δε σης: É 
enquanto somos um grupo coeso. ἅψαι. 
Por certo, nosso pai est em 
evidente descaminho. 

ςς » ΄ 1 3 > ΄- 1λ23 9. “Matai ἃ José ou abandonai O MISE ἘΦ Lies D den 
em uma terra qualquer; assim, ἃ LE Ki Re 
face de vosso pai se voltarä s6 para ANS; 
VOS, 2 es: depois dele(*. um Ep Lo ES 
grupo® | integro.” 

10. Um deles disse: “Näo mateis Ἐς ΠΝ 543 LU En 

(1) Abraño, pai de Isaque e este, pai de Jac6, ὁ chamado pai, conforme a tradiçäo, que 
considera o avô, também, pai do neto. 

(2) Ou seja, quando disseram os irmäos de José, uns aos outros. 

3) Benjamim, o filho mais novo de Jac6 e Raquel. 
(4) Ou seja, depois da morte de José, "podereis arrepender-vos 8 tornar-vos um povo 

integro". 
(5) No texto, a palavra "grupo" indica o sentido restrito de familia. 



12. Süratu Yüssuf Parte 12 

a José e, se pretendeis fazer algo, iso ὅν: 26: ΔῊΝ 

lançai-o no fundo do poço, entäo, 

um dos viandantes o recolhera.” 

11. Disseram: “O nosso pai! Por 
que razäo näo nos confias José? Ε, 

por certo, com ele, seremos 

cautelosos. 

«( ᾿ Pa a PT αὐ é LP ΞΖ 12. Envia-0 cOnosco, amanhä, rene se A 

ele se deleitarâ e brincarä. E, por à: ΟΣ 
ἴα. ΞΕ 

certo, ser-lhe-emos custédios.” 

13.Ele disse: “Por  certo, 

entristecer-me-4 que vades com ele, 
e temo que o lobo o devore, enquanto 

a ele estiverdes desatentos.” 

14. Disseram: “Em verdade, se 

o lobo o devorar, em sendo n6s um 

grupo coeso, por cerio, nesse caso, 

seremos perdedores.” 

15. Entäo, quando se foram com 

ele e se decidiram a lançä-lo no 

fundo do poço, näo titubearam 
em fazë-lo. E inspiramo-lhe!”: 
“Em verdade, um dia, informä- 

los-4s desta sua conduta, enquanto 

nâo percebam.” 

16.E chegaram ao pal, no 
principio da noite, chorando. 

; ser ᾿ <> SL Lie Ne =. 17. Disseram: “Ὁ nosso pai! Por en AO Nues 

certo, fomos apostar corrida 6 € 

deixamos José junto de nossos ᾿ : 
pertences; entäo, o lobo devorou-0o. SON JA La 3 

(1) Lhe: a José. 
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Ε näo estäs crendo em nés, ainda 

que estejamos sendo veridicos.” 

18.Ε chegaram, com falso sangue 
sobre sua!” tünica. Ele disse: “Mas 
vossas almas vos aliciaram a algo 

de mal. Entäo, nâo me cabe senäo 

uma bela paciência! E Allah me ser4 
O Auxihiador, acerca do que alegais.” 

19. E chegou um grupo de vian- 
dantes, e enviaram seu aguadeiro, 
e este fez descer o balde 30 poço. 
Disse: “Oh! Alvissaras! Eis um 
jovem!” E guardaram-no, secreta- 
mente, como mercadoria. E Allah. 

do que faziam, era Onisciente. 

20.E eles venderam-no por 
baixo preço, por dracmas contadas. 
e dele estavam desinteressados. 

21.Ε aquele do Egito, que o 
comprara, disse à sua mulher: 
“Torna digna sua estada aqui. 
Quiçä, ele nos beneficie, ou ὁ 
tomemos por filho” FE, assim, 

empossamos José na terra! para 
fazé-lo cumprir seu designio, e 
para ensinar-lhe algo da inter- 
pretaçäo dos sonhos. E Allah 
Vencedor em Sua ordem, mas a 

maloria dos homens näo sabe. 

22. Ε, quando ele atingiu ἃ sua 
força plena, concedemo-lhe sabe- 

(1) Sua : de José. 
(2) Ou seja, no Egito. 
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doria e ciência. E, assim, recom- 

pensamos os benfeitores. 

23.E aquela em cuja casa ele 
estava tentou seduzi-lo, e fechou as 

portas e disse: “Vem. Sou toda 
para ti!” Ele disse: “Possa eu 

refugiar-me em Allah! Por certo, 

ele” ὁ meu senhor; ele bem-fez 

minha estada aqui. Por certo, os 
injustos nâo serâo bem-aventurados.” 

24.E, com efeito, οἷα intentou 

estar com ele. E ele haveria τ AZ 24 RL 
. Μ 4, 4} “ 

intentado estar com εἶα, näo ere ER) Er 9 

houvesse visto ἃ provança(? de seu Elec MASSE (LS 
Senhor. Assim, fizemos, para ᾽ 
desviar-ihe o mal e a obscenidade. 
Por certo, ele é um dos Nossos 

servos prediletos. 

: Dune PAR κει 2 οἷς 25. Ε ambos correram à porta, € nr ni eee af 

ela lhe rasgou a tünica por Γάδ; €, céder ne 
. ACT es) D > 
junto da porta, ambos encontraram ΠΣ NI Tr 

3 εν ὲ * 2.32 “5 er Aer ς΄. 

seu senhor”. Ela disse: “Qual ἃ DNS Gal IS 

punicäo de quem desejou um 
mal” para tua familia, senäo que 
seja preso ou que tenha doloroso 

castigo?” 
΄ μ . {ς ;  LLt F6 . - 26. José disse: ᾿ Foi ela quem an GE 555 

tentou seduzir-me.” E uma teste- 

(1) Ele: o marido da mulher sedutora. | 
(2) Os exegetas explicam a provança , pela qual passou José, ou pela voz que ὁ 

advertia do pecado ou pelo vislumbre da figura paterna que, batendo-lhe, 

fortemente, no peito, chamava à razäo. 

(3) Seu senhor: seu marido. 

(4) Mal: a desonra do adultério. 
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munha de sua familia testemunhou: 

“Se sua tünica està rasgada pela 
frente, entäo, ela disse a verdade e 

ele é dos mentirosos. 

27."Mas. se sua tunica estä 

rasgada por träs, entäo, ela mentiu 

e ele é dos veridicos.” 

28. Entäo, quando ele!}” viu sua 
tünica rasgada por träs, disse: “Por 
certo, esta é uma de vossas 

insidias, 6 mulheres! Por certo. 

vossas insidias säo formidaveis. 

29.“O José! Dä de ombros a 

1550. E tu, mulher, implora perdäo 

por teu delito. Por certo, és dos 
errados.” 

30. Ε certas mulheres, na cidade, 

disseram: “A mulher de Al-Azïz!?) 

tentou seduzir a seu jovem servo! 

Com  efeito, ele a  deixou 

embevecida de amor. Por certo. 

vemo-la em evidente descaminho.” 

31.E, quando Îhe chegaram 805 
ouvidos suas maledicências, ela as 

convidou 6 preparou-lhes um 
banquete. E concedeu a cada uma 
delas uma faca, e disse ἃ José: “Sa 

ao encontro delas.” Entäo, quando 
elas o viram, maravilharam-se dele e 

se cortaram nas mâos, e disseram: 

“Gléria ἃ Allah! Este πᾶο é um 

(1) Ele: seu marido. 
(2) AKAzïz: titulo de governador egipcio. 

\Y s | 

+ >, 3 
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mortal. Este nâo é senäo um nobre 
155 anjo! 

32.Ela disse: “Entäo, é este 

aquele por quem me censurastes. 
E, com efeito, tentei seduzi-lo, 6 

ele resistiu. E, em verdade, se ele 

nâo fizer o que Îhe ordeno, serä 

preso e serä dos humilhados.” 

33.Ele disse: “Senhor meu! A 

prisäo me é mais amada que aquilo 
ao que elas me convidam. E, se Tu 
näo desvias de mim suas insidias, 

inclinar-me-ei a elas e sere1 dos 

ignorantes.” 

34. Entäo, seu Senhor atendeu- 

o, 6 desviou dele as insidias delas. 

Por certo, Εἰς é O Oniouvinte, Ὁ 

Onisciente. 

35.Em seguida, depois de 
haverem visto os sinais!'), pareceu- 
1π6 5.7) de bom alvitre aprisionä-lo, 
até certo tempo. 

36.E dois jovens  servos 

entraram, com ele, na prisäo. Um 
deles disse: “Vi-me, em sonhos, 

espremendo uvas.” E o outro disse: 

“Vi-me, em sonhos, carregando, 

sobre a cabeça, päo, de que os 
pässaros comiam. [nforma-nos de 
sua interpretaçäo. Por certo, vemo- 

te dos benfeitores.” 

(1) Os sinais da inocéncia de José. 
(2) Lhes: ao Governador e à sua familia. 

You y 6) 

λό D? Ce 

D AG CS do Ze 
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37.Ele disse: “Näo chegarä ἃ 
ambos de vés alimento algum, com 
que sois sustentados, sem que eu 
vos informe de sua interpretaçäo, 
antes mesmo que ele vos chegue. 
[550 é algo do que meu Senhor me 
ensinou. Por certo, deixei a crença 

de um povo que näo crê em Allah, e 
que é renegador da Derradeira Vida; 

rt 38.“E segui a crença de meus Gi aie ec Ε. 
4 à A à © DR HS ὅ pais Abraäo e Isaque Θ Jac6. Νᾶο As SEE εἰ ee 

nos ὁ admissivel associarmos nada D | 
a Allah. Isso, é algo do favor de] délicat Lise, 2 ri 
Allah para conosco e para com a 

humanidade, mas ἃ maioria dos 

homens näo agradece. 

39.“O meus dois companheiros 
de  prisäo! Que é  melhor: 
divindades dispersas ou Allah, O 
Unico, O Dominador? 

40. “Νᾶο adorais, em vez dEle, Bai Na ca SC 
senäo nomes de idolos que LE D reste ae 
nomeastes, νόβ e vossos pais, dos ΩΣ { ee, 2 
quais Allah näo fez descer com- 45 ΤΟ El ae 
provaçäo alguma. © julgamento DAS INIST 
näo é senäo de Allah. Ele ordenou 
que nâo adoreis senâo ἃ Ele. Essa é 
a religiäo reta, mas ἃ maioria dos 
homens nâo sabe. 

“---ὶ 
ἢ 

᾿ 

᾿ : TN, 

\ 
\o τ τὰ 

Th 

17e ‘ ἱ . »“Ζ,..2 3. Ἰτα “μὴ τ FAT 41.“O meus dois companheiros RAIN UN 
Φ "ὦ _ CE L " 

de prisäo! Quanto a um de νόξ, ele σὺ 
Fr . LS \ Fi Leds 

darä vinho de beber a seu senhor. E, πε δε ἰδ χο οὐδ 
Ξ ᾿ PR ἈΝ 351" Ἐς 

quanto ao outro, ele βεγά crucificado, GSeauls a A) 
€ OS pässaros comeräo de sua 
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cabeça. Encerra-se a questäo sobre eo CLEA a GANT 

a qual ambos me consultais.” 

42. Ἐ ele disse àquele, dos dois, Fe Pi ἢ Ἂν 
que pensava ser salvo: “Menciona- 

me, junto de teu senhor.” Mas Satà 
fé-lo esquecer ἃ mençäo a seu 

senhor. Entäo, ele permaneceu na 
prisäo, por alguns!"”? anos. 

43. Ε o rei disse: “Por certo vi, 

em sonhos, sete vacas gordas, às 

quais sete vacas magras devoraram, 
e sete espigas verdes e outras sete 

secas. Ο dignitärios! Instrui-me| POESIE οὶ Si 
sobre meu sonho, se sois capazes A < 
de interpretar os sonhos.” 

44. Disseram: “E um amontoado 

de sonhos. E nos näo somos 

sabedores da interpretaçäo dos 

sonhos.” 

45.E aquele, dos dois, que se 

salvou, e que se lembrou de José, 

depois de algum tempo disse: 
“Informar-vos-ei de sua interpre- 

taçäo. Entäo, enviai-me a José.” 
ce LA Ρ ΄ , . ! τὰ τ Ζῶ -Ξ 2 der À SE 2 9 

46. O José, 6 veracissimo! : OMIS 

Instrui-nos sobre sete vacas gordas, δου 2548 ? pe 

às quai robot oi às quais sete vacas magras devoram, OR Ne 
Ξ 2e - 7e a ss, 3 mt Ad 

e sete espigas verdes e outras sete per ps SRE 

Γ ue eu volt AA το, ἡ χᾶ 56 085, na au ança de que eu volte AA EN 
aos homens®??, para eles saberem.” 

(1) Alguns: traduz o indefinido ärabe, bid®, que encerra um nûmero de 3 ἃ 9, pois, 
conforme ἃ tradiçäo exegética, ele ficara preso 7 anos. 

(2) Aos homens: o rei e seus nobres. 
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(1 . . < +. nor τς PRE 47. José”? disse: “Semeareis, sete bosse "ἧς 
anos seguidos. Entäo, o que 4 « ̓ ξ 
ceifardes, deixai-o nas espigas®. 
exceto um pouco daquilo que fordes 
comer. 

48. “Ἐπὶ seguida, viräo, depois 
disso, sete anos severos, que 
devoraräo o que lhes antecipardes 
exceto um pouco do que preser- 
vardes. 

49."Em seguida, virä, depois 

disso, um ano; nele, os homens 

seräo assistidos®” e, nele, espremeräo 

os frutos.” | 

S0.E o rei disse: “Fazei-mo 
vir.” E quando o mensageiro lhe!* 
chegou, disse: “Retorna a teu 
senhor e pergunta-lhe que é das 
mulheres que se cortaram nas 
mäos. Por certo, meu Senhor, de 

sua insidia, é Onisciente.” 

. ςς » “ὦ ., “τι Ζηος IC 51. Ele°” disse: Qual foi vosso ESA NES RL LE dé 
intuito, quando tentastes seduzir a Aie 0 ee 

ue ee RANCE 4h ST a 
José? Disseram: “Gléria ἃ Allah!| °°" # ce 

ce mu "At «το (ss 
Nada sabemos de mal a seu er NEA M s52 

* )2 2% Ds L'AR ETS respeito.” Α mulher de Al-Aziz Ga sea 56453550 1 
disse: “Agora, a verdade evidencia- 

(1) José, ainda na prisäo, interpretou o sonho do rei. 
(2) Este modo de proceder é, totalmente, abonado pelas atuais pesquisas cientificas 

que 1ά comprovam a eficâcia da conservaçäo dos grâos nas espigas, quando 
guardadas, mantendo-se, assim, imunes aos ataques das intempéries e dos bichos. 

(3) Quer dizer, quando serâo socorridas pela chuva abundante. 
(4) Lhe: a José. 
(5) Ele: o Governador. Assim falou ele às mulheres, apôs havê-las reunido. 
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se: tentei seduzi-lo, e, por certo, 

ele é dos veridicos. 

52. “1550. para que ele saiba que 

o πᾶο trait”, embora estando ele 

ausente, e que, por certo, Allah näo 
gula a insidia dos traidores. 

53, “Ἔ näo absolvo minha alma EN SENS es 5 
do pecado. Por certo, a alma έ ξ 
constante incitadora do mal, exceto 

a de quem meu Senhor tem 

misericordia. Por certo, meu Senhor 

é Perdoador, Misericordiador.” 

54, E o rei disse: “Fazei-mo vir, 

que o consagrarei ἃ mim.” Entäo, 
quando o rei [πε ἢ) falou, disse: 
“Por certo, és, hoje junto de n6s, 

prestigiado, leal.” 

55. José”? disse: “Confia-me os 

cofres da terra”. Por certo, serel 

deles custédio sapiente.” 

56.E, assim, empossamos José 

na terra, dela dispondo onde 
quisesse. Alcançamos, com Nossa 
Misericordia ἃ quem queremos, 6 
näo fazemos perder o prêmio dos 
benfeitores. 

ξ 
“ir - 9 . 9 AT ᾿Ξ 7 

De Le τ Ὁ ES 

57. Ε, certamente, 0 prêmio da Enr ρθε ες Εν 
Derradeira Vida é melhor para os 

(1) Segundo alguns exegetas, ὁ José quem fala neste versiculo ao referir-se 80 

Governador. 

(2) Lhe: a José. 
(3) José, sabendo de sua capacidade, fez o pedido ao rei. 

(4) Ou seja, da terra do Egito. 
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que crêem e säo piedosos. 

- 58.E os irmäos de José ak ̓ Ξ res 11.535 
chegaramt”), e entraram Jjunto dele; 

entäo, ele os reconheceu, enquanto 
que eles nâo o reconhecram. 

FN > » 8 TT 

GA) Lo se AIRES 

59. Ε, quando ele Ihes preparou A ART AE 
as provisôes, disse: “Fazei-me vir FR 
um de vossos irmäos", por parte QE hs ΟΞ τ 
de vosso pai. Νᾶο Jeu que eu (04) € 
completo ἃ medida®”, e sou ὁ 
melhor dos hospedeiros? 

60. “E, se nâo mo fazeis vir, nâo 
᾿ Ἐν ἢ : , 

haverä medida(” de mim para νόξ 
nem Vos aproximareis de mim.” 

272; D 93 - 61. Disseram: “Tentaremos per- PASSA 
suadir seu pai. E, por certo, fä-lo- 
emos.” 

62.E ele disse ἃ seus jovens 
servos: “Recolocai sua mercadoria®” 
junto de suas bagagens, na esperança 
de que a reconheçam, ao tornarem 
a sua famili, e isso, para 
retornarem.” 

PS 9593 α προ νος: 

63. ΕΒ, quando retornaram a seu EEE Le τοί Ὁ 
pai, disseram: “O nosso pai! Foi- AT Lars 2,22 

nos impedida ἃ medida. Entäo, JE Ce 

(1) Os irmäos de José chegaram ao Egito, para comprar alimento para os seus. 
(2) Vide Gênese XLII 1 - 24. 
(3) Completar ἃ medida: satisfazer, plenamente, a necessidade de provisôes. 
(4) Medida: traduz a palavra ârabe Καὶ, que significa a medida de capacidade dos 

cereais. À palavra portuguesa alqueire, derivada de ΑἹ Kail, foi antiga medida de 

capacidade para secos e liquidos, variävel de terra para terra. No Brasil, é medida 
agrâria. 

(5) Sua mercadoria: a que trouxeram em paga das provisôes obtidas no Egito. 
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envia CONOSCO nosso irmäo!?, nÔs 

teremos a medida e, por certo, ser- 
Ihe-emos custodios.” 

64.Ele disse: “Confiar-vo-lo-1a 

como, antes, vos confiei seu 1rmä0°? 

Entäo, Allah é Ὁ Melhor por 
Custodio, e Ele é O mais Miseri- 

cordiador dos misericordiadores.” 

65. Ε, quando abriram seus per- 
tences, encontraram sua mercadoria, 

a eles devolvida. Disseram: “Ô 

nosso pal! Que mais desejariamos”? 
Eis nossa mercadoria ἃ nos 

devolvida. E  aprovisionaremos 
nossa familia e custodiaremos 

nosso irmäo e acrescentaremos ἃ nÔs 

mesmos uma medida de camelo®. 
[5 

Isso é medida facil de obter! 

66.Ele disse: “Νᾶο o enviarei 

convosco, até me fazerdes promessa 

perante Allah, que , em verdade, mo 
trareis, salvo se sois assediados.” 

E, quando [ἴῃς fizeram promessa, 

disse: “Allah, do que dizemos, έ 
Patrono.” 

67.E ele disse: “Ὁ meus filhos! 

Näo entreis no Egito por uma 56 
porta®. E entrai nele por diversas 
portas. E de nada vos valerei, 

(1) O irmäo mais moço, Benjamim. 

Parte 13 

Dies Last 

οὐδε NES 2 

ES sns ο Er 

SET ESS ER ds 

τὰ + : 

εὶ 

(2) Medida de camelo: medida de carga de provisôes, que um camelo é capaz de 
transportar. 

(3) O objetivo de Jacé era evitar que seus numerosos filhos, belos e bem vestidos, 
fossem alvo da inveja ou da perseguiçäo por parte dos habitantes do Egito. 
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diante de Allah. O julgamento näo 
é senäo de Allah. NEle confio e 

que nËEle, entäo, confiem os que 

säo confiantes.” 

68. Ε quando entraram por onde 
seu pai lhes ordenara, isto de nada 
lhes valeu, diante de Allah, a näo 

ser porque era desejo, no âmago de 
Jaco, que ele satisfez. E, por certo, 

ele era dotado de ciêéncia, porque 
NOôs o ensinamos, mas a maioria 

dos homens näo sabe. 

69. Ε, quando entraram junto de AA 
José, este aconchegou a si seu irmäo RE «Ace 
dizendo: “Por certo, eu, eu sou teul we Ὁ δῆς. 
irmäo; e näo te melancolizes, pelo ON | 
que faziam.” 

70. Ε, quando ele Ihes preparou nt ASE 
as provisôes, colocou ἃ taça nas ue 
bagagens de seu irmäo. Em 
seguida, um noticiador noticiou: 
“Ὁ caravana! Por certo, 5015 

ladrôes.” 

71. Disseram,  dirigindo-se ἃ 
(1). 42 9 eles' “: “O que perdestes’ 

. ςς ὅτοΣ 20 σι. ΠΈΡΙ ὙῈ» 

72. Eles disseram: “Perdemos ἃ tes sa sise 25 \96 
taça do rei 6, para quem a trouxer, re ni τὰν. 

DES SPNNIE TA haver carga de camelo. E eu( sou ) FD AND pe 
o fiador disso.” 

. . - Li Le Ge. ὃ 3 .-- 

73. Disseram: “Por Allah! Sabeis Et τὸ Saut tits 
que πᾶο chegamos para semear 

(1) Eles: os servidores de José. 

(2) Eu: o noticiador. 
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corrupçäo na terra, e näo somos 

ladrôes.” 

74. Disseram eles: “Entäo, qual 
ser sua recompensall). se sois 

mentirosos?” 

75. Disseram: “Sua recompensa 
ser a escravidäo daquele, em 

cujos haveres ela”? for encontrada: 

entâo, esta serd sua recompensa. 

Assim, recompensamos os injustos.” 

76.E ele” começou por seus!” 

bornais, antes de ir ao bornal de 

seu 1rmäo. Em seguida, fê-la sair 

do bornal de seu irmäo. Assim, 

inspiramos ἃ José esta insidia. Näo 

era admissivel que ele tomasse a 

seu 1rmäo, conforme a legislaçäo 

do Rei® ) exceto se Allah o 

quisesse. Elevamos, em escalôües, a 

quem queremos. ΒΕ, acima de cada 

dotado de ciência h4, sempre, um 

mais sapiente. 

77. Eles disseram: “Se ele rouba, 

com efeito, um irmäo seu 1ά roubou, 

antes.” Entäo, José guardou segredo 

(1) Recompensa: o castigo pelo roubo da taça. 
(2) Ela: a taça. 

(3) Ele: José. 
(4) Seus: dos outros irmäos. 

Parte 13| 391 

ὃ 

PSE ἀξ 

do), CAIEE) Kiss 

“ 2572: 

à LINE Se À 

(5) De acordo com as leis egipcias, o castigo do ladräo consistia, apenas, na puniçäo 
por espancamento e no pagamento do duplo valor do objeto roubado. Sendo assim, 

de acordo com esta lei, José nâo poderia tomar seu irmäo Benjamim por escravo, 

como pretendia. Dai, haver induzido ἃ que seus irmäos, segundo as leis israelitas, 

propusessem 0 castigo vigente em sua prôpria terra. 
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disso(”, em seu âmago, e näo lhos 

mostrou. Disse para 51: “Vossa 

situaçäo ὁ pior ainda! E Allah é 

bem Sabedor daquilo que alegais.” 

78. Disseram: “O Al-Azïz! Por σφ si JÉ 
certo, ele tem um pai bastante idoso; KE 
entäo, toma um de ns em seu lugar. 
Por certo, vemo-te dos benfeitores.” 

79. Ele disse: “Guarde-nos Allah lite AE so ASUS LÉ 

de tomarmos outro que aquele A 
junto de quem encontramos o que 
nos pertence! Por certo, nesse 

caso, seriamos injustos.” 

80. Entäo, quando se deses- ὯΙ oi en A 

peraram da aquiescência dele, AAC je 26 
retiraram-se, confidenciando. O “ ire 

primogêénito deles disse: “Näo sabeis 
que, com efeito, vosso pai recebeu 
de vos uma promessa, perante 
Allah, e, antes, vos j4 descurastes 

de José? Entäo, näo deixarei esta 

terra, até que mo permita meu pal, 
ou Allah juigue por mim. E Ele έ 
O Melhor dos juizes. 

81. ‘“Retornai a vosso pat, e dizei: LS ἦ ἫΝ . rar s 
‘Ô nosso pai! Por certo, teu filho 
roubou. E nâo testemunhamos senäo 
do que sabemos, e nâo ἘΚ ΉΒΟΣ EE 
ser custodios do invisivel®? 

82.“ ‘E pergunta à cidade, onde| “ἡ Aer NA ve 

anus nl ee 38: Lo 

“ 
JE 

(1) José guardou segredo disso: José percebeu ἃ maledicência, que Îhe dirigiam, mas 
o dissimulou. 

(2) Ou seja, "πᾶο podiamos prever, quando fizemos ἃ promessa que Benjamim iria 

roubar, no Egito”. 
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estivemos, 6 à caravana, em que 
viemos. FE, por certo, somos 
veridicos!?” 

à | 2 ᾿ς “. »2 ΡῚ 22 > 2 4 στῶςσ rte εἴν δ3. Jaco _disse: Mas vossas| iii. 5 FOR 
almas vos aliciaram a algo de mal. Δ JT ee 

ἂν A . ΕΞ 5 Ἶ AN se jee nb Entäo, cabe-me bela paciência. #20 ane 
Quiçä, Allah mos faça vir, a 

todos!”. Por certo, ele é 0 

Onisciente, O Säbio.” 

84.E voltou-lhes as costas 6 
disse: “Que pesar sinto por José!” 
E os olhos embranqueceram”-se- 
lhe de tristeza, pois estava muito 
angustiado. 

ὰ . 6 [ 4 AE DE 9 5.232.» σύ λα 

85. Disseram: Por Allah! Näo ORPI RESTO LE G 
cessaräs de lembrar-te de José, até 2 

ficares desfalecido, ou seres dos 

aniquilados!” 

86. Ele disse: “Apenas, queixo- 
me ἃ Allah de minha afliçäo e 
tristeza, e 561 de Allah o que näo 
sabeïs. 

87. “Ὁ meus filhos! Ide e procurai 
noticias de José e seu irmäo, e nâo 

vos desespereis da misericordia de 
Allah. Por certo, näo se desespera 
da misericordia de Allah senäo ὁ 
povo renegador da Fé.” 

(1) A todos: ἃ José, a Benjamim e ao irmäo que permaneceu no Egito. 

(2) Parece alusäo à catarata, que provoca a perda da transparéncia do cristalino, 
conferindo aos olhos, aparência esbranquiçada, e que surgiu em virtude da sua 
idade provecta e de grandes pesares. 

(3) Alusäo à certeza de Jac6, por inspiraçäo divina, de que o sonho de José se 
realizara e ele estava vivo. 
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88.E, quando entraram junto 
dele‘}”. disseram: “Ὁ Al-Aziz! O 

infortünio tocou-nos 6 ἃ nossa 

famila, e chegamos com mercadoria 
desprezivel. Entäo, completa-nos a 
medida e esmola-nos. Por certo, 

Allah recompensa os esmoleres.” 

89. Disse: “Sabeis o que fizestes 
com José 6 seu irmäo, quando éreis 
ignorantes ?” 

90. Disseram: “Em verdade, és 

tu José?” Disse: “Sou José, e este έ 

meu irmäo. Com efeito, Allah fez- 

nos mercê. Por certo, quem έ 

piedoso e pacienta, Allah näo faz 

perder o prêmio dos benfeitores.” 

91. Disseram: “Por Allah! Com 
efeito,. Allah te deu preferência 

sobre n6s, e, por certo, estävamos 
errados.” 

92. Disse: “Näo h4 exprobraçäo 
a vés, hoje. Que Allah vos perdoe. 
Ε Εἰς é Ο mais Misericordiador 

dos misericordiadores. 

93. “Ide com esta minha tünica 

e lançai-a sobre o rosto de meu pai, 
ele se tornarä vidente. Ε fazei vir a 

mim toda vossa familia.” 

94. Ε, quando a caravana partia 
do Egito, seu pai disse®: “Por 
certo, sinto o odor de José, se me 

(1) Dele: de josé. 

9 22 IE 902 

| 
nt 

< 

λα A Pas fs 7 15 δεῖ E F δον, La 
> 2 < 

(2) Ou seja, Jacé disse aos netos e às pessoas circundantes. 
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näo acusais de devanear.” 

95,.Eles disseram: “Por Allah! 

Certamente, estäs em teu antigo 
descaminho.” 

96.E, quando o alvissareiro!"” 
chegou, lançou-a sobre seu rosto, 
e, logo, ele se tornou vidente. Εἰς" 

disse: “Näo vos disse que, por certo, 

561 de Allah o que näo sabeis?” 

97. Disseram: “Ὁ nosso pai! 
Implora perdäo de nossos delitos. 
Por certo, estâvamos errados.” 

με ᾿ “.5 - œ “ ΄»ν»- ἘΣ 98. Disse: “ἹΠΊΡΙΟΓΑΓΘΙ ἃ meu Ho es Load 
Senhor perdäo para vés. Por certo, 2 
ele é O Perdoador, O Misericor- 

diador.” 
n . No 5 1-9 3 ͵ γκ11-: 

99, Entäo, quando entraram junto as LA ESC 

de José, este aconchegou a 51 seus ER NN ci ES 2e τ 
; ᾿ : az Oo! ζολϑοι ὁ 

pais 6 disse; “Entrai no Egito, em : “ 
segurança, se Allah quiser!” co 

. DA ace SANT 
ne elevou seus pais 20 trono, Pine lire ir 

e eles‘” cairam, diante dele, em ondes a ὧὝὄ DER 
: Ξ mA \ Fe --- ere ῷ 

prosternaçäo. Ε ele disse: “O meu Ὁ 8 TES 
pai! Esta é a interpretaçäo de meu| AE OS LE(S 
sonho de antes. Com efeito, meu ἴ er, os τ ἢ 

Senhor [6-ἰοὸ verdadeiro. E, de fato, τ θῶ ΕΟ ποτ . Ἧ 
G Re NN CE er ele 

ele me bem-fez, quando me fez ET NEO λα 5.13 

sair da prisäo e vos fez chegar do! AL Ὁ76).:3»» 
deserto, depois de Satä instigar a 

(1) Ou seja, o que trazia a tünica de José. 
(2) A: a tünica de José. 
(3) Ele: o pai, Jacé. 
(4) Eles: tanto os pais quanto os irmäos. 
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cizânia, entre mim e meus irmäos. 

Por certo, meu Senhor é Sutil no 

que quer. Por certo, Ele é Ὁ 
Onisciente, O Säbio. 

101.‘“Senhor meu! Com efeito, HAN te 5% 
concedeste-me algo da soberania e Ξ 
ensinaste-me algo da interpretaçäo | Fe. 
dos sonhos. Ο Criador dos céus e 5.) NOR LÉ 

! ΄ Ed »3 | παι ΠῚ τς 23 «ὦ : da terra! Tu és meu Protetor na CUS Ne 
vida terrena e na Derradeira Vida. " ΡῈ 

Leva-me ἃ alma, enquanto moslim, 
e ajunta-me 805 integros.” 

102. Esses säo alguns informes 
do Invisivel, que te revelamos, 
Muhammad. E näo estavas junto 
deles‘””, quando determinaram sua 
decisäo, enquanto usavam de 
estratagemas. 

103.E ἃ maioria dos homens, 

ainda que estejas zeloso disso, näo 
é crente. 

nu δ (2) Φ » € ἐν PLATE 104. E tu näo ΠΕΣ pedes disso MEL ea AC: 

prêmio algum. Ele”” nâo é senäo Ξ 
lembrança para os mundos. 

105. Ε quantos sinais h4, nos céus ANG AE ren es : 
e na terra, pelos quais 6165 passam, ῇ 
enquanto lhes estäo dando de ombros. 

2 LÉ DIT PT DIS 2 TT - 3,9 

NAS ἐσ nat geshs ko: pe 

106.E ἃ maioria deles näo crê| ASS 
em Allah senäo enquanto idélatras. ᾿ 

à A à RUES ὦ 107. Entäo, ser4 que eles estäo 5 RL 

(1) Deles: doze irmäos de José. 
(2) Disso: do Alcoräo. 
(3) Ele: o Alcoräo. 
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seguros de que Îhes näo chegarä um 
manto do castigo de Allah, ou näo 
lhes chegarä ἃ Hora, inopinada- 
mente, enquanto nâo percebam”? 

108. Dize: “Este ὁ o meu 

caminho: convoco-vos a Allah. 

Estou fundado sobre clarividéncia, 

eu e quem me segue. E Glorificado 

seja Allah! E näo sou dos idôlatras.” 

109. Ε nâo enviamos, antes de 

ti, senäo homens das cidades, aos 

quais fizemos revelaçües — entäo, 

näo caminharam eles na terra, para 

olhar como foi o fim dos que 

foram antes deles? E, em verdade, 

a morada da Derradeira Vida é 
melhor para os que säo piedosos. 

Entäo, nâo razoais? — 

110. Até que, quando os 

Mensageiros se desesperaram e 
pensaram que, com efeito, foram 
desmentidos, chegou-lhes Nosso 
socorro. Entäo, foram salvos os 

que quisemos. E Nosso suplicio näo 
se revoga, junto do povo criminoso. 

111.Com efeito, häâ, em suas 

narrativas, liçäo para os dotados de 
discernimento. Isto!!? näo é conversa 

forjada, mas confirmaçäo do que 

havia antes dele, e aclaramento de 

todas as cousas e orientaçäo 6 
misericordia para um povo que crê. 

(1) Isto: o Alcoräo. 

δε . ὩΣ Ἐπ τα “ων 

CN 2x: À 

ét: else EST 

449, M rt FA 

JNiehe sie λὰ 

Re ice ὁ 

ΠΟ 

pre) VE ἜΧΟΥ «EX 
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Le À] VMadinat: — 43. versicuios. 

Em nome de Allah, O RENE CA 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Alif, Läm, Mim”, Ra. Esses| ὁ τ fase a 4 
säo os versiculos do Livro. E o que £ ES Jen, ne 

| . PRES EU) foi descido para ti, Muhammad, nee τ cé) 
| Ξ re “Ἢ 

de teu Senhor é ἃ verdade, mas ἃ OS δ 
maioria dos homens näâo crê. 

2. Allah é Quem elevou Ο5 céuS, Xe je Si ἊΣ GAS 

sem colunas que vejais; em Let -ἰλξ-.: 
ECTS: ds 

€ 
- 

seguida, estabeleceu-Se no Trono. ne fé 

E submeteu o sol e a lua, cada qual EAST : 66 LA 

corre até um termo designado!”. del 1 ER 
Ele administra a ordem de tudo 6 NC συ τὰ 

ὌΝΤΟΣ εν aclara os sinais, para vos conven- 
cerdes do deparar de vosso Senhor. 

΄ 
- C rater ES Ξ re LT 3. Ε Ele é Quem estendeu a terra CH sGN SGA 

e nela fez assentes montanhas 6 Ἔν ρθε ἢ +2 “τῆ, 
2 Je) n de; : : “- νῷ rios. E, de todos os frutos, nela fez ou Ζ : 
um par ,um casal®). Ele faz ἃ noite AN So EN Δα (322 A 

(1) Ar-Rafd: o troväo. Assim, denomina-se ἃ sura pela mençäo desta palavra no 

versiculo 13. À sura aborda inümeros fatos, que comprovam a existência divina, e 

fala dos céus e da terra, do sol e da lua, das plantas e dos frutos, dos fenômenos 

atmosféricos, das nuvens, assim como das cousas invisiveis, que 56 Deus conhece, 

do Dia do Juizo, da recompensa dos benfeitores e dos malfeitores. 

(2) Conforme ἃ maioria dos exegetas, esta sura foi revelada em Al Madinah. 

Entretanto, alguns estudiosos asseveram que o foi em Makkah, pela identidade dos 

temas tratados nela com os de todas as suras reveladas nesta cidade, e que 

compreendem ἃ unicidade de Deus, a revelaçäo aos mensageiros e a Ressurreiçäo. 

(5) ΟΕ I 1 n3. 
(4) Ou seja, até o Dia do Juizo. 
(5) Deus criou, na natureza, a planta macho e a planta fêmea, para assegurarem a 

fecundaçäo e a reproduçäo da espécie. 
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encobrir o dia. Por certo, hä nisso SEE FA 

Sinais para um povo que reflete. ΄ 
r 4 (1) # Tes # “2 ΤΊ 4.E, na terra, h4 extensôes CETTE SRE 5 NC 

contiguas, mas diversas; e jardins 
ec Pr Le a 

de videiras e searas e tamareiras,| #5 Ole er NS oo 
. τὼ . Dr 5. 

geminadas e näo geminadas. PS TE Je 7) se F5 ἌΣ 
irrigadas pela mesma ἄριια: 6 
preferimos algumas delas a outras, 
no sabor. Por certo, hä nisso sinais 

para um povo que razoa. 

5. E, se te admiras, Muhammad, 

de que te desmintam, mais 
admirâvel ὁ seu dito: “Quando 
formos p6, tornar-nos-emos em nova 
criatura?” Esses säo os que renegam 
a seu Senhor. E esses säo aqueles em 
cuJos pescoços haveré gargalheiras. 
FE esses sâäo os companheiros do 
Fogo. Nele, seräo eternos. 

6. E pedem-te que Ihes apresses ENGSE 
o mal, antes do bem, enquanto, Cie 

com efeito, antes deles, passaram ἀφ . Gas 
os castigos exemplares. E, por lis NE est 
certo. teu Senhor ὁ Possuidor de ὌΝ A 5 ΠΗ τὴ ΠΕ ΡΝ 

perdäo para os homens , apesar de 
sua injustiça. E, por certo, teu 
Senhor é Veemente na puniçäo. 

2 ᾿ . “ἢ δ- 17.179 “2 +0 2 3, 7. Ε os que renegam a Fé dizem: ALAN NOR 
ne Ἂ faça descer sobre ele um ; 
sinal® de seu Senhor!” Tu és, 

res 

(1) Embora seja ἃ terra una, apresenta extensôes de terreno de caracteristicas värias: 

algumas férteis, outras äridas, e, mesmo préximas, produzem frutos diversos. 

(2) Os incrédulos exigem, aqui, sinais idênticos 805 de Jesus, tais como a ressurreiçäo 

dos mortos, a recuperaçâo de um cego; ou idênticos aos de Moisés, que transformava 

em serpenie sua vara. 
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apenas, admoestador, e, para cada CEA 
povo, Πά um guia. | on 

ξ Re cd D 

8. Allah sabe o() que cada varoa Le pee ne ἐδ 
Carrega consigo 6 ἃ contraçäo das re ; 
matrizes e sua dilataçäo. E cada LES ee 
cousa, junto dEle, estâ na justa 
medida. 

9. Ele ὁ O Sabedor do invisivel| AZ; 
e do visivel, O Grande, O Sublime. 

10.F-Lhe igual quem de vos ἐπ ὁ 
guarda segredo do dito 6 quem Ο re 
declara, e quem estä escondido, de ἀρ εύλσρσα 

noite, e é caminhante, de dia. YA D) 

(2) ; > of e τυ cu A 11.Ele”” tem anjos da guarda, tee ῬΑ, ΕἾ 

adiante dele e deträs dele, que o “τ 
; | 2 

custodiam, por ordem de Allah. Por = : 
certo, Allah no transmutarä o que αὐλῷ Fa LE 

) Le ΝΗ um povo tem”, até que este haja γι, 2 TA É A, À a po ΑΔ δὲ} 51S φεῦ 
transmutado o que h4 em si mesmo. 27 1455) en δῷ 

Ε, quando Allah deseja um mal ἃ 28 508 US À SAS 

sÈse 2 SRE 

ARE PTE 

um povo, nào hà revogador disso, e \9 
nâo teräo, além dEle, protetor algum. 

r 
ἕῳ 742 ᾿ “5 12. Ele é Quem vos faz ver ὁ AE SNS 

relâmpago, para suscitar temor 6 US κνα 
; = (4) . A ALL? PE] aspiraçäo ”, e faz surgir as densas πον SF 

nuvens. 

13.E o troväo glorifica-O, com LK A de AE rc 

louvor, e, também, os anjos por É 

(1) O: o tipo (säo ou defeituoso) e o nümero de fetos (de 1 a décuplos), contidos no 
ütero, durante ἃ gravidez, ὃ o tempo (de 7 a 9 meses) que δί duram, até o parto. 

(2) Ele: o ser humano. 
(3) Ou seja, as graças que gozam as pessoas: saüde, prosperidade, etc. 

(4) Para alguns, o relâmpago relaciona-se ao medo e à destruiçäo; para outros, à 

esperança da chuva. 
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temor dEle. E Ele envia os raios, e, 
com eles, os a quem quer, 
enquanto eles!!” discutem(” acerca 
de Allah. E Ele é Veemente na 
força. 

14. DEle é ἃ verdadeira süplica. 

E os que eles®” invocam, além 

dEle, em nada lhes atendem senäo 

como é atendido aquele que estende 

as duas mâos à âgua de um poco, 
para que esta lhe atinja a boca, mas 

ela jamais ἃ estar4 atingindo. E ἃ 
süplica dos renegadores da Fé näo 

esta senâo em descaminho. 

15. Ε, diante de Allah, prosterna- 

se, de bom ou de mau grado, quem 
està nos céus e na terra, e também 

suas sombras, ao amanhecer e ao 

entardecer. 

16. Dize, Muhammad: “Quem 

é o Senhor dos céus e da terra?” 
Dize: “Allah”. Dize: “Entäo, tomais, 

além dEle, protetores, que näo 
possuem, para si mesmos, beneficio 
nem prejuizo?” Dize: “Igualam-se 

o cego 6 o vidente? Ou igualam-se 
as trevas e a [uz? Ou fazem a Allah 

parceiros, que hajam criado algo 
como Sua criaçäo, entäo, assemelha- 
se-lhes a criaçäo?” Dize: “Allah é 

(1) Eles: os id6latras. 

Parte 13 

3 

ἜΑ ΡΝ ΠΡ ἘΠΕ 

pres 
“΄,,.3. 

ι DANSE 

PEL 

Le ORNE 1 
ait ML , ὌΝ ἥ A 5 

Lea A AS: Ed JA 

Eu SN 

(Gr À 5 

Mises 
OÙ An 

né” 

2 € 0 2 4€ 

pif Sa Nc S 
Sy 5 je di, rl LES 

st 

ἰᾷε: ΠΟ SEA) 
Es Si LT LS 

ὧν GET) LS LAS ES 

(2) Ou seja, negam a unicidade de Deus, tomando idolos além dEle, e, ainda, Lhe 

atribuem filhos, 1ά que afirmam serem os anjos as filhas de Deus, e Jesus, Seu filho. 

(3) Eles: os idélatras. 
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O Criador de todas as cousas. E 

Ele é O Unico, O Dominador.” 

à à Ὡς D £ > re ΡΞ π΄“ a x: 17. Ele [ΔΖ descer âgua do céu,| Ko AS LENS Fi 
e ela flui em vales, conforme a 

< 3. 3 Gé AS 3.2 71.52.51] 

᾿ ἢ AS AN TEZ medida destes, entäo, a torrente 059 ΔῈ ὃ 
5 - x me ἐς οἵ “ “Τὶ, ee 

carrega uma espuma flutuante. E, 29) 5 314-SUUN Gale 
“(0 ἥν Πρ ον ἀρ κῶς τ Υρεν κ parte daquilo ΄ sob a qual acendem νὴ ἄν ἷ τ 25 sr < AE 

O fogo, para fazer Ἰόϊαᾶς ou PR 3 
utensilios, 6 espuma igual. Assim, 

Allah apresenta em paräbola a 
verdade e a falsidade. Quanto à 

espuma, vai-se embora. E, quanto 

ao que beneficia aos homens, 

permanece na terra. Assim, Allah 

propôe os exemplos. 

18. Para os que atendem a seu JE es ALES 

Senhor, haverd a mais bela " 

recompensa. E os que Lhe näo 17 ῷ D 
atendem, se tivessem tudo o que hä EN 455 Es 
na terra e mails outro tanto, com 

1550, resgatar-se-lam. Esses teräo o ΤΩΣ 
pior ajuste de contas. E sua morada © Es) 
ser4 a Geena. E que execrävel leito! 

Re 
Er 

ET 56 nie 

19. Entäo, quem sabe que o que 

foi descido, para ti, de teu Senhor, 

é a verdade serâ igual a quem é 
cego? Apenas, meditam os dotados 
de discernimento, 

20. Os que sûo fiéis ao pacto de 

Allah e nâo desfazem ἃ aliança, 

21.E os que unem o que Allah] 12 

(1) Daquilo: nos metais, tal como o ouro, a prata, o cobre, cuja fundiçäo provoca 
espuma semelhante. 
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ordena estar unido, e receiam a seu oo εἶ 2 ὯΝ ds is LEE; 

Senhor e temem o pior ajuste de 
contas, 

22. E os que pacientam, em busca 
do agrado de seu Senhor, e cumprem 
a oraçäo e despendem, secreta 6 
manifestamente, daquilo que Îhes 
damos por sustento, e revidam o 
mal, com o bem, esses teräo o final 

felz da Derradeira Morada: 

23. Os Jardins do Éden, em que 
entraräo, jJunto com os que se 
emendaram dentre seus pais e seus 
cônjuges e sua descendência. E os 
anjos entraräo Junto deles, por 
todas as portas, dizendo: 

24, “Que a paz seja sobre vos, 

porque pacientastes! Entäo, que 
excelente final feliz da Derradeira 
Morada!” 

25.E os que desfazem o pacto 
de Allah, apés havé-lo firmado, e 
cortam o que Allah ordena estar 
unido e semeiam a corrupçäo na 
terra, esses teräo a maldiçäo 6 teräo 

a pior Morada. 

26. Allah prodigaliza o sustento 
a quem quer, 6 restringe-0. E eles(1) 
jubilam com a vida terrena. E ἃ 
vida terrena, ao lado da Derradeira 

Vida, näo é senäo gozo efêmero. 

27. E os que renegam a Fé dizem: 

(1) Eles: os idélatras. 

&) rs 
Ὥ CEE Le Ἷ LA τες τς 

ὡς 3) er V2 
# 7 0 ΄ - 

27. Get re -- ΟΣ 

CAEN ΟΕ Cd 

Lo 5 » 2.93.9 ἰῷ . 3 

HAE AAEU 

US TE re AS De 27 5% 

HE pheots boite 
MEET rire CA Ἵ LS Oh D 45239 472) 

£ 
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“Que se faça descer sobre ele um 

sinal de seu Senhor!” Dize: “Por 
certo, Allah descaminha ἃ quem 
quer 6 guia para Ele quem se volta 

para Ele, contrito, 

28.“Os que crêéem e cujos 
coraçôes se tranqüilizam com a 
lembrança de Allah.” — Ora, é com 
a lembrança de Allah que os 
coraçôes se tranqü1lizam — 

29. “Os que crêem e fazem as 
boas obras teräo bem-aventurança 

e aprazivel retorno.” 

30. Assim, enviamo-te, Muh am- 
mad, ἃ uma comunidade — antes da 
qual, com efeito, outras comuni- 

dades passaram — para recitares, 
para eles, o que te revelamos. Mas 
eles renegam O Misericordioso. 
Dize: “Ele ὁ meu Senhor. Näo 
existe deus senäo Ele. NEle confio 
e para Ele é meu arrependimento.” 

31.E, se houvesse um Alcoräo!l. 

com que se fizesse caminhar as 

montanhas ou com que se fizesse 
cortar a terra ou com que se fizesse 

falar aos mortos, seria este. Mas 

de Allah é toda a ordem. Entäo, 

näo sabem os que crêem que, se 

Parte 13 

> Cest AA & ee 

δ» Lis LT ee. 
32 ἣν δ $ # 4 - 

Gi ἐξ FRA 
SES PCA 2,46) τ-:Ά 

Po VO 2.9 

(1) À revelaçäo deste versiculo se deu pelas solicitaçôes dos idélatras que, desafiando 

o Profeta, diziam: "Se és, de fato, Mensageiro de Deus, faze que teu Alcoräo mova 

as montanhas de Makka, para tornä-la ampla e nela se formarem jardins"; ou "faze- 

nos submissos os ventos, para que nos transportem à Siria, onde negociaremos, e 

de onde retornaremos no mesmo dia, como ocorreu ἃ Salomäo"; ou "ressuscita-nos 

alguns de nossos antepassados, para ἃ eles falarmos. 50, assim, creremos em ti". 
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Allah quisesse, Ele haveria guiado 
a toda a humanidade? E os que 
renegam ἃ Fé nâo cessaräo de ser 

alcançados — devido a suas açôes — 
por uma calamidade, ou de tê-la 
perto de se lares, até que chegue 
a promessal!” de Allah. Por certo, 
Allah näo falta à promessa. 

32. Ε, com efeito, zombaram de LA IAE Au, | en ol 
outros Mensageiros, antes de ti; r< ἘΣ το το 

entäo, concedi prazo aos que or Alec 

renegaram ἃ Fé; em seguida, ῷ 
apanhei-os. Como foi, pois, Minha 
puniçäo”? 

33. Entäo, uem SE mantém “τ ἼΣ τῆ 5 6 se 

atento ἃ cada alma, acerca do que 

logra, é igual aos idolos? E eles À one 

fizeram ἃ Allah parceiros. Dize: HE ASS ὦ AN ἄκς ἀν 

Nomeai-os. Ou vés O informais ἷ ,1.5 é τ ÿ JA 

do que Ele nâo sabe, na terra? Ou 
dizeis um dito väo? Mas 
aformosearam-se, para 0os que 

renegam a Fé, seus estratagemas, e 

foram afastados do caminho reto. 

E aquele, ἃ  quem Allah 
descaminha, nâo tem guia algum. 

34, Eles® teräo castigo, na vida rare ie Er 

terrena. E, em verdade, o castigo | Fu ns 
da Derradeira Vida serd mais 

arduo. E πᾶο teräo, contra 0 

castigo de Allah, Protetor. 

35. Eis o exemplo do Paraiso,| ος 2 ANS MATE κα 

(1) Quer dizer, ou a morte, ou o Dia da Ressurreiçäo. 
(2) Eles: : os idélatras. 
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prometido aos piedosos: abaixo 
dele, correm os rios; seus frutos 

580 permanentes, 6, assim, sua 

sombra. Esse é o final feliz dos que 
säo piedosos. ΕΒ o final dos 
renegadores da Fé é o Fogo. 

36.E  aqueles”, a  quem 

concedéramos o Livro, jubilam 

com Ο que foi descido para ti. E 
entre os partidos"””, hâ quem negue 

parte dele. Dize: “Apenas, foi-me 

ordenado adorar a Allah e nada 

associar-Lhe. À Ele convoco os 

homens e ἃ Ele ser meu retorno.” 

37.E, assim, fizemo-lo Alcorào 

descer como sabedoria em lingua 
arabe. E, em verdade, se seguires 
suas(? paixôes, tie O que fe 

chegou da ciéncia!”, πᾶο terés, de 
Allah, nem aliado nem protetor. 

38.E, com efeito, enviamos 

Mensageiros, antes de ti, e fizemo- 
lhes mulheres"” e descendéncia. E 
ηᾶο é admissivel que um Mensageiro 
chegue com um sinal senäo com a 
permissäo de Allah. Para cada 
termo Πά uma prescriçäo. 

39. Allah cancela e confirma o 

Parte 13 396 

Ὡς 5 LS ASS Ts 

"Ν᾽ ἐξ CA 

pu BEC ζὰ pue 

CRE ds x 

cles AS Se σης 15 2 ἢ 15 ) 9 

2 En £ 5 μαι 
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» 
or 

à L 

Hrrer La 9 € A xs 

(1) Aqueles: os judeus que abraçaram o Isläo, como Abdulläh Ibn Salam. 

(2) Partidos: os aliados, entre os idélatras e os judeus, contra o Profeta Muhammad. 

(3) Suas: dos idélatras. 
(4) Cf. I 120 n1. 
(5) Os adversärios de Muhammad criticavam-no por haver-se casado e tido filhos. Por 

este versiculo, ele 1hes responde que isso era comum entre seus antecessores. 
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que quer. E, junto dEle, est4 a Μᾶς 
do Livro!”). 

40.E, se te fazemos ver algo® ἢ RISGN re Gé 

do que Îlhes prometemos ou te 
levamos a alma, antes disso:; ati te — 
impende, apenas, a transmissäo da ὭΣ SL) 

Mensagem, e ἃ N6s Nos impende 
o ajuste de contas. 

41.E näo viram cles . que Rs Se: ᾿ 
chegamos à terra). diminuindo-a PS2 SVT 

em seus extremos? E Allah julga; Es LL 
näo hé revogador de Seu julgamento. 
Ε Ele é Destro no ajuste de contas. 

; ke b, ep me antes A SE LOS 

eles usaram de estratagemas, mas be, ξέρη: 2 
à 2-7 3 ΤΆ. 3.2 > 

de Allah säo todos os estratagemas. pa SC LS ae es 
An (Te 29 ot958 8 τῷ 

Ele sabe o que toda alma logra. E Go A ac ae) 
os renegadores da Fé saberäo de 
quem é o final feliz da Derradeira 
Morada. 

LA ee ΕΟ 25 “τὶ IT ΄ KE De _45.E os que rencgam ἃ Fé| NC ECN Re Nes; 

dizem: “Tu näo és enviado de Ds ee 

Allah” Dize: “Basta Allah, por SU eo ds 
testemunha, entre mim 6 vés, 6 

quem tem ciéncia de Livro(®).” 

(1) À Μᾷε do Livro, do érabe ummu-l-kitäb. quer dizer a fonte de todos os livros 

divinos, ou seja, o Livro do Destino., onde tudo est escrito. 
(2)Cf. X 46 ni. 

(3) Eles: os idélatras. 
(4) Terra: terras dos descrentes, conquistadas pelo Profeta Muhammad, no advento 

do Isiäo. 

(5) Do Livro: do Alcoräo. 
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De Makkah -- 52 versiculos. 

Em nome de Allah, O SE, 6Ὸ 5 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Alif, Lam, Rä°. Este ὁ um LA Ah ἢ 5 ἡ“: ες “ἢ 
Livro, que fizemos descer para ti, : 3e ” τ HOT 

Muhammad, a fim de fazeres sair Aides ki US CI 
os homens das trevas para a Luz -- Gjiesil AL 0 243 
com a permissäo de seu Senhor — 
para a senda dO Todo-Poderoso, 

40 Louvävel, 

: 2. De Allah, de . é o que τ ον si Ν 

à nos cêus 6 o que ἢά na terra. E 2 CO πγνυν ἃ KT 
. , "A Cp. ᾿ ἐρέτας .,.5 

ai dos renegadores da Fé, por um BORN 55 2003 
ἢ - κε 

veemente castigo! οι Je 

3.Os que amam mais a vida ὌΝ Ὁ ἈΞ} ΣΈΟ Σ, su 
terrena que ἃ Derradeira Vida 6 7 SC to 

Jus ὧς. Ξ,95.,2395... 8] 
afastam os homens do caminho de| 7 = "ἃ τ οὐ τς ἔ 
Allah, buscando tornä-lo tortuoso, be. _S AS; Leg ons 

.- : ζ΄ 
esses estäo em profundo descaminho. cie 

D Ι Ι . ζ 2 a “ἴ FT. | 4, E näo . nappes à 2 " Ses its 

algum senäo com a lingua de seu το Est Ξ 
« ἘΠῊΝ Les Le TA ea povo, para que ele torne evidente, σἂν ὭΣ 

para eles, ἃ Mensagem. Entäo, ESCERSECAEURE 
Allah descaminha ἃ quem quer e 

(1) Ibrähim: Abraäo, o Patriarca de todos os profetas, cuja mençäo, feita no versiculo 

35, passa a denominar toda a sura. Embora esta trate dos mesmos temas daquelas 

reveladas em Makkah (a unicidade de Deus, a Mensagem divina, etc.), dois deles 

salientam-se acima de todos: ἃ unicidade da Mensagem divina e ἃ atitude 

unificada dos mensageiros, diante do desmentido dos povos, em todas as épocas e 

lugares, e a graça de Deus para com os homens, sempre acrescida diante da 

gratidäo destes, e da atitude ingrata de sua maioria, em face da graça divina. 

(2) Cf H 1 n3. 
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guia a quem quer. E Ele é O Todo- 
Poderoso, O Säbio. 

S.E, com efeito, enviamos 

Moisés, com Nossos sinais, 6 

dissemo-lhe: “Faze sair teu povo 

das trevas para a luz e lembra-Îhes 
os dias de Allah(” ” Por certo, μά 

Π1550 sinais para todo perseverante, 

agradecido. 

6.Ε lembra-lhes, Muhammad, 
de quando Moisés disse ἃ seu povo: 
“Lembrai-vos da graça de Allah 
para convosco, quando vos salvou 
do povo de Fara6. Infligiam-vos o 
pior castigo e degolavam vossos 
filhos 6 deixavam vivas vossas 
mulheres. E, nisso, houve de vosso 

Senhor formidävel prova.” 

7,E, de quando vosso Senhor 

noti-ciou: “Em verdade, se 

agradeceis, acrescentar-vos-el 
Minhas graças. Mas, em verdade, 

se estais ingratos, por certo, Meu 
castigo serâ veemente.” 

8. E Moisés disse: “Se renegais 
a Fé, vos e todos os que estäo na 
terra, por certo, Allah é Bastante ἃ 

Si mesmo, Louvâvel.” 

9. Näo vos chegou o informe 
dos que foram antes de vos: do 
povo de Noé e de ‘Ad e de Thamüd 
e dos que foram depois deles, os 

Parte 13 Ts VE nl pl 0) 

OA 1 9] 

025 τ ΤΥ ὡυτῖζερ 
DE 9 2 OL 31 

- ce σ΄ 

Ζ4ι 2... ἘΞ τ: 
DD ae» ls RE 10) 

(1) Dias de Allah: os eventos e os castigos, enviados por Deus aos povos antigos. 
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quais ninguém conhece senäo 
Allah? Seus Mensageiros chegaram- 
lhes com as evidências; entäo, 

levaram as mäos à bocal e 
disseram: “Por certo, renegamos 
aquilo com que sois enviados e, por 
certo, estamos em düvida tormentosa 

acerca daquilo ἃ que convocais.” 

. 1 5 πρὶ Ἶ se. HAS » 34 3933 » ᾿ 10. Seus Mensageiros disseram: LG Aa Hs 

Ηά düvida acerca de Allah, Ὁ te pet σα 

Criador dos céus e da terra, Que = 
vos convoca para perdoar-vos parte SES 5 Es Des) 

΄- 

dos delitos e para conceder-vos ΓΝ [176 Ji 
prazo, até um termo designado?” LEE 92 ἡ τῆς “εἦς; 

Eles®” disseram: “γός πᾶο sois τ 4 ἃ 
senäo mortais como n6s; desejais LOUE LUE 
afastar-nos do que nossos pais Ὡς κῶς EC 
adoravam. Entäo, fazei-nos vir d 

evidente comprovaçäo!” 

11. Seus Mensageiros disseram- ELA τι}... "πὴ RE 

lhes: “Certamente, nâo somos senäo 

mortais como vos, mas Allah faz 

mercê ἃ quem quer, entre Seus 

servos. Ε näo é admissivel que vos 

façamos chegar uma comprovaçäo 

senâo com a permissäo de Allah. E 

que os crentes, entäo, confiem, em 

Allah. 

12.“E por que razäo n6s näo 

confiamos em Allah, enquanto, 

pe ss EE 

(1) Este ato pode traduzir ou ὁ espanto diante da Mensagem proferida pelos profetas: 

| ou o gesto de fazer calar os profetas, por crerem absurdas suas palavras acerca da 

unicidade de Deus; ou, ainda, a ira contida através da mordida dos dedos. 

(2) Eles: os idélatras. 
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com efeito, Ele nos guiou a nossos 

caminhos? Εἰ em  verdade, 

pacientaremos, quanto a0 que nos 

molestais. EF que os confiantes, 
entäo, confiem em Allah.” 

13.E os que renegaram a Fé 

disseram a seus Mensageiros: “Em 

verdade, far-vos-emos sair de 

nossa terra, ou regressarels à nossa 
crença.” Entäo, seu Senhor, inspirou- 

lhes!”: “Certamente, aniquilaremos 
OS 1Πη] 5105, 

14.“E far-vos")-emos habitar a 
terra, depois deles. Isso, para quem 
teme Minha preeminência e teme 
Müinha cominaçäo.” 

15.E eles suplicaram a vitoria®”. 
E mal-aventurado foi todo tirano 

obstinado, 

16. Adiante!* dele, estar4 ἃ 

Geena, e ser-lhe-4 dado de beber 

agua putrefata, 

17. Que ele sorverä aos goles 6 
quase nâo conseguirà tragar. E ἃ 
morte chegar-lhe-â de todos os 
lados, e ele näo ser morto. E, 

adiante dele, haverä duro castigo. 

18.0 exemplo das obras dos 

(1) Lhes: 805 mensageiros. 

(2) Vos: os mensageiros. 

Parte 13 sl VE ga pl 839 

se Re CL dc hrs pt 
LÀ “’ 2 οἷν τῇ Pre .ἴς st 

(16) Oh 12} 1 = δ = ὦ -Ξ- À M + 

> 33 ἥ 3.2 - Ar ζ΄ 

XL) fee τὸ > 9 
PS - 2 de 

SIN CSIENEE 
SE ἊΝ À Je LÉ 1 

FD pbs NES El 

re -Α1τ|3 ΖΞ. ἜΤ 
PÈ À ta λξες; 

AREAS 

- 
ct À ee et T< T >5 # Te “ 

hote κα sc 

HET 

ee 9 » τ» ἐμέ 

a A EN ESS 
et “9 

DER ET τι 

(3) Quer dizer, os mensageiros suplicaram a vitéria sobre os idélatras. 

(4) O advérbio ârabe wara’ encerra duas acepçôes opostas, conforme o contexto, ou 

seja, pode ser traduzido por adiante ou aträs. 
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que renegam a seu Senhor é como 
cinza, em que Oo vento sopra, 

intensamente, em dia tempestuoso. 
Näo tiraräo proveito algum do que 
lograram. Esse ἔ o profundo 
descaminho. 

19. Näo viste que Allah criou os 
céus e a terra, com a verdade? Se 

Ele quisesse, far-vos-ia ir e faria 
VIr nOVAS Criaturas. 

20.E 1isso πᾶο é penoso para 
Allah. 

21.E expor-se-äoll). todos, a 

Allah; entäo, os fracos diräo aos 

que se ensoberbeceram: “Por certo, 
éramos vossos seguidores. Pois, 
podeis valer-nos contra algo do 
castigo de Allah?” Eles® diräo: 
“Se Allah nos houvesse guiado, 
haver-vos-iamos guiado. É-nos 
igual que nos aflijamos ou 
pacientemos; näo hä4, para n6s, 

fugida alguma.” 

22.E, quando for encerrada” ἃ 
ordem, Satà dirä: “Por certo, Allah 

prometeu-vos ἃ verdadeira promessa, 
e eu vos prometi, mas vos falhei. E 
eu näo tinha poder algum sobre 
vos, senäo que vos convoqueli, 6 me 
atendestes. Entäo, nâo me censureis, 

> © 
»3 er HT mn“ æ À 

FES IRSECI CEST 
5712 Le Ξ, 

ds Er als ACT Ὁ 

dE 

(1) Ou seja, todos os homens sairäo de seus tûmulos, para prestar contas a Deus. 

(2) Eles: os soberbos. 

(3) Ou seja: quando se cumprir a determinaçäo de recompensar os benfeitores e castigar 

os malfeitores. 
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e censurai-Vos ἃ vos mesmos. Näo 

sou vosso salvador nem vôs sois 
meus salvadores. Por certo, renego 

que me houvésseis associado a 
Allah, antes.” Por certo, os injustos 
teräo doloroso castigo. 

23.E far-se-4 entrar os que 
crêem e fazem as boas obras em 
Jardins, abaixo dos quais correm 
OS rios;, nesses, seräo eternos, com 
a permissäo de seu Senhor. Neles, 
sua saudaçäo ser4: “Salam!”, Paz! 

24. Näo viste como Allah propôe 

um exemplo? Uma palavra benigna 
é como uma ärvore benigna, cu]ja 
raiz firme e cuJos ramos se alçam 
80 céU; 

25. Ela concede seus frutos, em 

cada tempo, com a permissäo de seu 
Senhor. E Allah propôe os exemplos 
para os homens, a fim de meditarem. 

26. E o exemplo de uma palavra 
maligna é como uma ärvore maligna, 
que é desenraizada da superficie da 
terra: ela näo tem estabilidade. 

27. Allah torna firmes os que 
crêem., com o firme dito, na vida 

terrena e na Derradeira Vida. E 
_ Allah descaminha os injustos. E 
Allah faz o que quer. 

28. Näo viste os que trocaram a 
graça de Allah por ingratidäo e 
fizeram seu povo habitar a Morada 
da Destruiçäo? 

> “53 

er) 
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29. À Geena, nela se queimaräo. 
Ε que execrävel lugar de 

permanência! 

30.E  fazem para Allah 

semelhantes, para descaminhar os 
homens de Seu caminho. Dize: 

“Gozai! Por certo, vosso destino 

ser4 Oo FOgo.” 

31. Dize a Meus servos que crêem 

que cumpram a oraçäo e despendam, 
secreta ou manifestamente, daquilo 
que Îhes damos por sustento, antes 

que chegue um dia, em que näo 
haverä nem venda nem amizade. 

32. Allah é Quem criou os céus 

e ἃ terra e faz descer do céu äâgua, 

com que faz brotar dos frutos 
sustento para vôs. E submeteu-vos 
Oo barco, para correr no mar, por 

Sua ordem, e submeteu-vos os rios. 

33.E submeteu-vos o sol e ἃ 

lua, constantes em seu percurso. E 

submeteu-vos a noite e o dia. 

34.E concedeu-vos de tudo que 
Lhe pedistes. E, se contais as graças 

de Allah, näo podereis enumerä- 
las. Por certo, o ser humano é 

injusto, ingrato. 

35.E lembra-lhes de quando 

Abraäo disse: ‘“Senhor meu! Faze 

esta cidade!"” lugar de segurança, e 

(1) Ou seja, a cidade de Makkah. 

us Ως : 

πσυεεσσήμαννα 

οὗ TRE Ξ ΠῚ re ALAIN 
DIT γώ. 2 ΤΣ ἃ -- 

εν οι τα βιὰ. ὦ 

CHEN 

AN ae | 27 
ETS EEE 

ῷ. 
ΘΛΡΟΝ Sa Ὁ ἐς À JÉ 

ΞΕ, 

ἔθεε I ARS er 
Énrs 

Th βνας: LAS S 

O ÉNESENT 
ΞΕ, 

AA SE rs) JS 
23 > À 

Δ᾽ ὦ ὁ οἷ 5 ΠΕ ΛΟ 



14. Süratu Ibrahim  Parte 13 | 405 

faze-me, e ἃ meus filhos, evitar 

que adoremos os idolos; 

ce Ι οὐ τ Rae pe 

36. Senhor meu! Por certo, eles es 5: 555 

descaminharam ἃ muitos dos| 7 * 25 AE EN 
homens. Entäo, quem me segue,| © eee - PA 

΄ Ϊ < 9 À < ue por certo, é dos meus!”. E quem ÉD Le RE 
me desobedece, por certo, Tu és 
Perdoador, Misericordiador. 

νὸν | Gui Se οἵ “γε 37. Senhor nosso! Por certo, eu Reese 
fiz habitar parte de minha sr te 

PA ὸ #w ς EE 7 es + + cart 

descendéncia® em vale sem 2FANEXR Le EDS>AE 

searas, junto de Tua Casa Sagrada Hier : LAN, AIS 
— Senhor nosso! — para que eles si A Lee ES 
cumpram a oraçäo. Entäo, faze que Rte ε EDS dés αὖ 
os coraçôes de parte dos homens DES oh 
se precipitem, a eles, com fervor. E 
dä-lhes dos frutos, por sustento, na 
esperança de serem agradecidos. 

38. ‘““Senhor nosso! Por certo, 

Tu sabes o que escondemos e o que 
manifestamos. E nada se esconde 

de Allah na terra nem no céu. 

39."Louvor ἃ Allah, Que me 
dadivou, na velhice, com Ismael e 

Isaque. Por certo, meu Senhor é O 
Ouvidor da süplica. 

40.‘Senhor meu! Faze-me 
cumpridor da oraçäo e, também, 
uma parte de minha descendéncia. 
Senhor nosso! E aceita minha 
suplica! 

(1) Ou seja, βεγά dos seguidores da religiäo de Abraäo. 
(2) Alusäo a Ismael que, juntamente com sua mâe Hägar, foram deixados, por Abraäo, 

no vale de Makkah. 
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41.‘“Senhor nosso! Perdoa-me e 

a meus pais e aos crentes, um dia, 

quando advier a conta.” 

42.E näâo suponhas, Muham- 

mad, que Allah esteja desatento ao 
que os injustos fazem. Ele, apenas, 

lhes concede prazo, até um dia em 

que as vistas se estarreceräo. 

43. Correndo, infrenes, de olhos 

fitos à frente, levantando as cabeças, 
seus olhares näo obedeceräo à sua 

vontade, e seus coraçôües estaräo 

vazios. 

44. admoesta os homens de 

que, um dia, o castigo Îhes chegarä; 
entäo, os que foram injustos diräo: 

“Senhor  nosso!  Concede-nos 

prazo, até um termo proôximo, nos 

atenderemos Tua convocaçäo e 

seguiremos os Mensageiros.” Dir- 
se-lhes-4: “Näo jurastes, antes, que 

jamais deixarieis a terra”? 

45."E habitastes as vivendas 
dos que foram injustos com si 

mesmos, e tornou-se evidente, para 
vos, como fizemos com eles, 6, para 
vs, propomos os exemplos.” 

46. Ε. com efeito, eles usam de 

estratagemas, enquanto seus 

estratagemas 580 do conhecimento 

de Allah, ainda que, com seus 

(1) Isto é, “que jamais serieis ressuscitados". 

Parte 13 | 406 

Fe 
> » D'EUS 

ω “- - 

| - 
AT s 17] 427 << a Er 

AA AL EN JR 
Sr ξ LS .Ξ 

839 φδηξος 5 + 27 

# > #2) s AT 

Aa LS 15,23; 11 

TT “τῷ 2 ere : 5 “SE 

τ 27 
- 

ΟΝ  Σ ΖΞ ο. 

TS 

» 295 
»ὮἈ SET De οἱ À ne, 

PSN 2 _ Pie < 

CANEAESNEST 



14. Süratu Ibrahim Parte 13 

estratagemas, as montanhas deixem 
de existir. 

sd VE only! δ)» 

47.Entäo, näo  suponhas, HR deu LS 
Muhammad, que Allah falte à 
promessa a Seus Mensageiros. Por ᾿ 

certo, Allah é Todo-Poderoso, 

Possuidor de vindita. 

48. Um dia, a terra serâ trocada NT LA TS a, a ser troc: PNVE SE Ses 
por outra terra, 6. também, os céus. At τὶ nr c 

" Tr À τὸν Ὁ 

E expor-se-âo eles a Allah, O Unico, AE OLIS 
O Dominador | A) 

’ . . à fee . LES - τῇ Tee 

49, E veräs os criminosos, nesse PUS SAIT 
dia, aos pares, atados a grilhôes, A ENT à 

: : " " CPR ENS Su. D ,..α 50. Seus trajes seräo de alcaträo, soc su 

e o Fogo lhes cobrirä as faces. à ΡΣ: 522 
2 CA ") 

S1. Para que Allah recompense En Us os site >) st QD => a) use) 
cada alma do que logrou. Por certo, ἤχους 
Allah é Destro no ajuste de contas. Ces ea δ 

52. Esta é uma Mensagem para Dhs is ANS 
os homens, para que se guiem €, , ΝΕ sis εἶ 
com εἶα, 56]84π| admoestados, e 0 
para que saibam que Ele é Deus Θ 
Unico, 6. também. para que os 

dotados de discernimento meditem. 
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De Makkah — 99 versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS, _; 
Misericordioso, O Misericordiador. 

: - - (2 = PNR € Lie 
1. Alif, Läm, R& | Esses säo os NE Len ES Si 

versiculos do Livro e explicito -- 
Alcoräo. o “- 

2. Ε muito® provävel que os ie; Los 
que renegaram a Fé almejem haver 
sido moslimes. 

3. Deixa-os comer e gozar e 45) pre le Es 

deixa a esperança entreté-los, pois, τ 5 “2323... 1... 34 2 | berä (4) DAC JeN 
0go saberäo “! 

4,E näo aniquilamos cidade NS TS 
alguma, sem que ela tivesse ῷ er. 

he QE» 
prescriçäo determinada. 

(1) AI Hijr: esta palavra encerra värias acepçôes: [) regaço; 25) o que é proibido: : 
38) o juizo que impede alguém de cometer tolices; 48) o vale entre AI Madïnah e a 

Siria, que era habitada pela tribo de Thamüd, e cujas casas, escavadas nas pedras, 

impediam o ataque das outras tribos. À idéia de abrigo e proteçäo-subjaz, de alguma 

forma, nas quatro acepçôes citadas. Assim se denomina a sura, por vir mencionada 

esta palavra no versiculo 80. Seu tema principal 6 realçar os caracteres dos 

renegadores do Isläo e os motivos desta conduta, e, ao redor disso, a sura descreve 

os cenärios do Universo: os céus e suas constelaçôes, a terra estendida, as 

montanhas estabelecidas, os ventos polinizadores , as nuvens e as âguas, a vida e a 

morte, e a ressurreiçäo para todos os seres. Seguidamente, retoma a historia de Adäo 

e Satä, bem como trechos de outras histrias, como as de Chufaib, Sälih, etc., como 

fito de mostrar a bem-aventurança e a mal-aventurança, segundo os atos humanos. 

(2) Cf. I 1 n3. 
(3) O advérbio de intensidade, muito, traduz a palavra rubamä, que, junto ao verbo, 

lhe confere, de acordo com o contexto, o aspecto de maior ou menor ocorrência da 

açäo que exprime. Neste versiculo, vigoram as duas acepçôes, € optou-se, aqui, 

pela açäo de maior ocorrência, pois, quando os descrentes, no Dia do Juizo, virem 
as recompensas dos que seguiram o Profeta, väo lamentar, sobejamente, näâo haver 

sido moslimes. 

(4) Ou seja, no futuro, saberâo de seu nefasto fim. 
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5. Nenhuma comunidade antecipa 
seu termo nem 0 atrasa. 

6.E eles\!? dizem: “Ὁ tu, sobre 

quem foi descido o Alcoräo! Por 
certo, és louco! 

7. "Que nos faças vir os anjos, 
[5 

se és dos veridicos! 

8. Näo fazemos descer os anjos Hate es A te : J τ NT 
senâo com a verdade, e, nesse caso, AR : ΡΝ 

ηᾶο haveria, para eles®, dilaçäo. 

9, Por certo, Nôs fizemos descer 

o Alcoräo 6, por certo, dele somos 
Custodios. 

10.E, com efeito, enviamos, 

antes de ti, Mensageiros às seitas 
dos antepassados. 

11.E näo Îlhes chegou Men- 

sageiro algum, sem que dele 
zombassem. 

12. Assim, também, Νόβ ol” 

introduzimos nos coraçôes dos 
criminosos. 

13.Nele näo crêem. Ε. com 

efeito, passaram os procedimentos 
dos antepassados. 

14.F, se lhes abrissemos uma LUS EN St ASS 

(1) Eles: os idélatras de Makkah. 
(2) Eles: os idélatras, que recebiam ὁ castigo, na vida terrena, pela refutaçäo da 

Verdade, mesmo se os anjos descessem. Quanto à dilaçäo nâo lha seria concedida 

absolutamente. 

(3) O: o Alcoräo. Isso significa que, da mesma forma que Deus introduziu o Alcoräo 

no coraçäo dos crentes, introduziu-0, também, no coraçäo dos descrentes, que dele 

descreram. 
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porta do céu, e eles seguissem 11) Ope,2 À 

ascendendo ἃ ela, 

15. Em verdade, ainda, diriam: 

“Apenas, nossas vistas turvam-se; 
1" ahäs, somos um povo enfeitiçado! 

Ι ηὴ 2 τ ct 4 16.F, com efeito, fizemos, no Sens st - τῆ; 

céu, constelaçôes, e aformoseamo- à 
. : \* 

lo, para os olhadores. 2 85 SALES 

17. Ε custodiamo-lo, contra todo ὦ». SX K AG 

demônio maldito. 

Ta Di se 18. Mas ἃ quem tenta ouvir , PS NES A A 

às ocultas, entäo, uma evidente ΤἈΝ. 
bôlide persegue-o . VE 

19.E a terra, estendemo-la e, ὌΝ ΕΝ 
nela, implantamos assentes mon- . 

| . Ἄς Ψ 0353 ce ἡ + 

tanhas e, nela, fizemos germinar de ἡ» QE 

toda cousa, no justo peso. 

ΗΝ 3... ΄“-“ “σα... σι “7.55 20. Ε, nela, Hizemos melos de Tr Avr 11. τῇ 

subsistência para vos e para 
2 . 2 . ΚΎΕΝ 

aqueles”, aos quais näo estais OS à 
dando sustento. 

“ 7 - 9 ΤΕ Gt & 

21.E näo μά cousa alguma, sem bia EELENle 9. οβοῦ 
que estejam Jjunto de nos seus O À és PR re 9 

cofres, e näo a fazemos descer 

(1) Segundo os exegetas, houve demônios, outrora, que tentaram, no céu, escutar os 

coléquios dos anjos, para se inteirarem dos mais recônditos segredos, referentes 

aos eventos terrenos. Entretanto, parte deles foi impedida de fazé-lo, por época do 

nascimento de Jesus; e, outra parte, por época do nascimento de Muhammad, de 

maneira que qualquer demônio que intentasse agir assim, apôs Muhammad, seria 

perseguido por incandescente e fugaz estrela. 

(2) Alusäo aos filhos, servos e empregados, que os senhores imaginam, de modo 

errôneo, estarem a seus encargos, exclusivamente, quando, na verdade, é Deus 

quem deles cuida, assim como cuida dos rebanhos e de todos os animais e de tudo 

quanto Πά no Universo. 
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senäo na medida determinada. 

22.Ὲ enviamos os  ventos 

fecundantes, e fazemos descer do 

céu âgua, 6 damo-vo-la de beber; e 

näo sois seus retentores. 

23.E, por certo, damos a vida e 

damos ἃ morte; 6 Nôs somos Ὁ 

Herdeiro(l 

24. Ε. com efeito, sabemos dos 

antecessores de vôs 6. com efeito, 

sabemos dos sucessores!(? 

25. Ε, por certo, teu Senhor os 

reunirä. Por certo, Ele é o Säbio, 

Onisciente. 

26. E, com efeito, criamos o ser 3 Aer NE cr js 

humano de argila sonorosa”), de Ἢ 
νι: 

barro moldävel. So 

27. E os jinns, criamo-los, antes, μων ur 
do fogo do Samim®”. 

28.E quando teu Senhor disse AUSES 

aos anjos: “Por certo, estou criando 
um mortal de argila sonorosa, de 
barro moldävel: 

> Ce 29 “ 

29. “E, quando o houver formado ΠΡ τ SPORE 
e, nele, houver soprado also de À on LE 

tn? Au τ.) x A 

(1) Ou seja, Deus é Eterno, e sobrevive a todos e ἃ tudo, dos quais ὁ o Herdeiro 

Unico. 
(2) Trata-se do conhecimento que Deus tem das criaturas, das primeiras, existentes ao 

tempo de Adäo, até as ültimas, que existiräo no Dia do Juizo. 

(3) Referência à sonoridade emitida pelo barro seco, quando tocado. 

(4) Samüm: vento abrasador, que penetra os poros. A palavra tem ἃ mesma raiz de 

massäm, poros. À transcriçäo simum existe em lingua portuguesa, por influência 

francesa, ἃ partir do século XIX. 
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Meu espirito, entäo, cai proster- 
nados, diante 4616. 

30. Entäo, todos os  anjos 
prosternaram-se, juntos. 

31. Exceto Iblis. Ele se recusou 
estar com OS que 56 prosternavam. 

32. Allah disse: “Ὁ Iblis! Por 
que razäo nâo estâs com os que se 
prosternam ?” 

33. Disse: “Νᾶο é admissivel 

que me prosterne diante de um 
mortal que criaste de argila 
sonorosa., de barro moldavel.” 

34. Allah disse: “Entäo, sai 

dele!! e, por certo, és maldito. 

35.“E, por certo, a maldiçäo 
sera sobre 11, até o Dia do Juizo.” 

36.Ele disse: ‘“Senhor meu! 

Entäo, concede-me dilaçäo, até um 
dia, em que eles?  seräo 
ressuscitados.” 

37. Allah disse: “E, por certo, és 

daqueles aos quais ser4 concedida 
dilaçäo. 

38.“Até o dia do tempo ῷ Πα ΠΣ τὶ τα 
determinado.” ᾿ 

39.Ele disse: “Senhor me! 
Pelo mal a que me condenaste, em 
verdade, aformosearei o erro, para 

224 AS ea era 
. Le PS es. aie 

HN ARS 
À ere 

3 < 72 

(1) Dele: do Paraiso. Cf VII 13 nl. 
(2) Eles: os homens. Cf. VII 14 n2. 
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eles, na terra, e fâ-los-ei, a todos, 
incorrer no mal, 

40. “Exceto Teus servos 

prediletos, entre eles.” 

41. Allah disse: “Esta é uma 

senda reta, que Me impende 
observar. 

42. “Por certo, sobre Meus servos SELS ἧ εξ ἢ 
näo ἰοτάβ poder algum, exceto , 
sobre os que te seguirem, entre os 
desviados. 

43.“E, por certo, a Geena serä nee » P Fe DAS ρα Ξ 
seu lugar prometido, de todos. 

ςς » τυ "9 * LÉ LT Er 44."Ela tem sete portas. Cada RE NI ἡ ἀζ: 
porta ter deles uma parte 
determinada.” 

45. Por certo, os piedosos estaräo 
entre jardins e fontes. 

46. Dir-se-lhes-4: ‘“Entrai neles 

em paz e em segurança.” 

47. Ἐ tiraremos o que houver de 
6dio em seus peitos, sendo como 
irmäos, em leitos, frente a frente. s 

] . στὸ LEP “1|σ. 2 DEAR 

48. Neles(), nenhuma fadiga os sh gs RUN 

tocarä, e deles jamais os faräo sair. nn : 

49. Informa Meus ser vos, 

Muhammad, de que sou Ὁ 
Perdoador, O Müisericordiador. 

50.E de que Meu castigo é o 
doloroso castigo. 

(1) Neles: nos jardins. 
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51. E informa-os dos hôspedes!!} 
de Abraäo, 

52. Quando entraram junto dele 
e disseram: “Salam!, Paz)!” Disse 

ele: “Por certo. estamos atemo- 

rizados convosco.” 

53.Disseram: “ΝΟ te atemorizes! 

Por certo, alvissaramo-te um filho 

sapiente.” 

54. Disse: ‘“Alvissarais-me um 
filho, enquanto a velhice 16 me 
tocou?  Entâäo, 0 que me 
alvissarais ?” 

55,Disseram: ‘“Alvissaramo-te ἃ 

verdade. Entäo, näâo sejas dos 

desesperados.” 

56. Disse: “E quem  pode 
desesperar-se da misericordia de seu 
Senhor, senäo os descaminhados?” 

57. Disse ainda: “Qual é vosso 
intuito, ὁ Mensageiros de Allah?” 

58. Disseram: “Por certo, fomos 

enviados ἃ um povo criminoso, 

para aniquilà-lo, 

59.“Exceto à familia de Lot. 
Por certo, salvä-la-emos, a todos, 

60.‘Exceto sua mulher. Deter- 

minamos que, por certo, ela serä 

dos que ficaräo para τάδ... 

(1) Héspedes: os anjos, enviados ἃ Abraäo, para alvissarä-lo do nascimento de seu 
filho Isaque. 

(2) Cf. XI 69 n3. 
(3) Cf. VII 83 nl. 
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61.E, quando os Mensageiros| (ὦ - ἡ AE ἀράς 
chegaram à familia de Lot, ΄ 

- 

. τ ge Σ dr ΑΝ 62.EHle disse: Por certo, SOIS ῶ CRT ei LÉ 

um grupo desconhecido. 
it A TES 744 A 

63. Disseram: “Mas chegamos a a tie RUE 

ti com οὐ) que eles!”? contestam. opte 

64.“E trouxemo-te a verdade e, Dons as 
por certo, somos veridicos. nu 

65. “Entäo, parte com tua familia, 

na calada da noite, e segue suas 

pegadas, e que nenhum de vés 

retorne para trâs. Ε ide para onde 

sois ordenados.” 

66. E inspiramo-lhe essa ordem:} Ni NS SN AS AN ESS 
que esses seräo exterminados, até o ῶ - or. 

üultimo deles, logo ao amanhecer. - 
3 ὦ oO nus ,.1. 3.0 -- 67.Ε os habitantes da cidade ÉD LES LS) 5 

chegaram, exultantes!”. 

4 ‘ - mt. 68.Ele disse: “Por certo, esses ΓΝ LENS τ κτλ ἧς 

säo meus héspedes. Entäo, nâo me l ᾿ 
desonreis. 

69.“E temei a Allah e πᾶο me 

ignominiels.” 

70. Disseram: “Näo te coibimos ὌΝ LATE 
de hospedar quem quer que seja . 
dos mundos?” 

(1) Ο: ο castigo. 
(2) Eles: os criminosos. 
(3) Sabedores de que, na casa de Lot, havia formosos hôspedes, os habitantes de 

Sodoma chegaram ansiosos, com Ο propésito de seduzi-los. 
(4) Ele: Lot. 
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71. Ele disse: “Estas säo minhas 
filhas(”, se quereis fazé-lo.” 

72. Por tua vida, Muhammad! 
Por certo, eles estavam em sua 

embriaguez, caminhando às cegas. 

73.Entäo, o Grito” apanhou- 

Ο8, a0 nascer do sol. 

74.E revolvemo-las®) de cima 

para baixo, e fizemos chover sobre 

eles pedras de 4110 

75.Por certo. h4 nisso sinais 

para os observantes. 

76.E, por certo, elas"” estavam 
em um caminho, que ainda 

permanece. 

77. Por certo, ἢά nisso um sinal EN 
para os crentes. or 

78.E, por certo, os habitantes DÉPOT 
de Al- : Aykah(f  eram injustos. 

79. Entäo, vingamo-Nos deles. 

E, por certo, ambas(” estäo em 
evidente caminho. 

AU nec 

(1) Cf. XI 78 n2. 
(2) Cf. XI 67 ni. 
(3) Revolvemo-las: as cidades do profeta Lot, ou seja, Sodoma e Gomorra. 

(4) Sijjil: pedras de barro cozidos no fogo da Geena. Cf. XI 82. 

(5) Elas: as cidades do povo de Lot, que permaneciam, ainda, ao tempo de 
Muhammad, de modo que seus contemporâneos podiam vê-las, quando ἃ caminne 

de Makkah para a Siria. 

(6) AI ‘Aikah: designaçäo dada a ärvores de porte gigantesco, ou ao bosque em que 

elas se encontravam. O povo, a que alude o versiculo, é o do profeta Chu‘aib, 

residente nas vizinhanças deste bosque. 

(7) Ambas: as duas cidades: do povo de Lot e do povo de Chu‘aib. 
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80.E, com efeito, os compan- 
heiros de Al-Hijr'” desmentiram 
aos Mensageiros. 

81. Ε concedemo-lhes Nossos 

sinais, e eles lhes estavam dando de 

ombros; 

82. E escavavam, em segurança, 

casas nas montanhas. 

3 1 = La ID TN 5927 < % 83. Entäo, o Grito apanhou-os, OR PA TRAIT EE 
logo ao amanhecer. 

84.E de nada Ihes valeu o que 
logravam. 

“ 72 . - 

85.Ε πᾶο criamos os céus e ἃ GANT RAMNEELS 
terra e o que h4 entre ambos, senäo 5, SI UNE it 2 

com ἃ verdade. E, por certo, ἃ R 
Hora estä prestes a chegar. Entäo, 
tolera os adversärios com bela 
tolerância. 

86. Por certo. teu Senhor é O 

Criador, O Onisciente. 

87. Ε, com efeito, concedemo-te 
2 ᾿ | 

sete!?) versiculos dos reiterativos e 

o magnifico Alcoräo. 

΄- 88.Näo estendas teus olhos(”? Sea ÉEN 
para aquilo que fizemos gozar 
alguns casais entre eles"”. E näo te 
entristeças por eles. E baixa tua 

- 

D er “5 #7 Tr sr je 42 > c'acde 7. ᾿ς » SENS 7IT 

. ( 2 en pe - 

(1) Conforme n1 desta sura. 
(2) Referéncia a al Fätihah, a primeira sura alcorânica, composta de sete versiculos, e 

repetida vârias vezes nas oraçôes dos moslimes. 

(3) Ou seja, "näo ambiciones os bens dos idélatras”. 
(4) Entre eles: entre os idélatras e os pagäos. 
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(1) 
asa ‘ aos crentes. 

89.E dize: “Por certo, sou ὁ 

evidente admoestador” do castigo, 

90. Como o que nos descer 
sobre os que dividiram® o Livro, 

91. Que fizeram o Alcoräo em 

fragmentos. 

92. Entäo, Muh ammad, por teu 

Senhor! Interrogä-los-emos, a todos, 

93. Acerca do que faziam. 

94. Proclama, entäo, aquilo para 

o qual és ordenado e dä de ombros 
805 id6latras. 

95. Por certo, Νός bastamo-te 

contra os zombadores. 

96. Que fazem, junto de Allah, 
outro deus. Entäo eles logo saberäo. 

97.E, em verdade, sabemos que 
teu peito se constrange com Ο que 
dizem. 

98. Entäo, glorifica, com louvor, 

a teu Senhor e sê dos que se 
prosternam. 

99,E adora teu Senhor, até 

chegar-te a certeza®). 

(1) Baixar suas asas aos crentes: "protege-os, com humildade e ternura”. 

(2) Alusäo aos judeus 6 cristäos, que dividiram o Alcoräo, conforme seus caprichos, 

asseverando que parte do Livro era verdadeira, pois coincidia com as Escrituras, ὃ 

parte era falsa, jä que estava em desacordo com elas. 
(3) Segundo os exegetas, Certeza refere-se à Morte, pois dela πᾶο se pode duvidar. 
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Em nome de Allah, O SEA, 6Ὸ Ὁ 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. A ordem de Allah μά del ἀλλ: 65 Â# 
chegar®: entäo, näo a apresseis. “Ὡ»-- 
Glonificado e Sublimado seja Ele, © 
acima do que idolatram. 

2. Ele faz descer os anjos sobre 
quem quer, entre Seus servos, com 
a revelaçäo de Sua ordem: 
“Admoestai os homens de que näo 
existe deus senäo Eu. Entäo, 

temei-Me.” 

= # PACA tt vs τς; ut Pre 3. Ele criou os céus e a terra, Si τα 2. 
com a verdade. Sublimado seja Ele ᾿ ῶ : ἢ, HE 
acima do que idolatram! + 

(3) 

. ΄σι- À CAP 4.Ele criou o ser humano de AA ONE 
gota seminal;, 61-ἰο΄,  entäo, . TE; 2» 5 

.- » + 7 

(1) An-Nahl: é a forma plural de nahlah, que define os insetos himenépteros sociais, 

produtores do mel. O titulo desta sura provém da mençäo deste inseto no versiculo 

68 e, como todos as suras reveladas em Makkah, ela trata dos assuntos bâsicos do 

Isläo, tais como ἃ unicidade de Deus, a Revelaçäo, o envio dos profetas com a 
Mensagem divina. Esta sura trata, ainda, de assuntos, como: o elo que une a religiäo 

do Patriarca Abraño com ἃ do Profeta Muhammad; as pretensôes pagäs acerca do 

que é licito; a emigraçäo pela causa de Deus; a ordem divina a respeito da prâtica da 

justiça, da caridade e do cumprimento do pacto. O pano de fundo destes assuntos é 

0 Universo inteiro: os céus 6 ἃ terra, as âguas e as plantas, o dia € a noite, o sol, a lua, 
as estrelas, em sintese, a vida terrena e a eterna com suas respectivas caracteristicas. 

(2) Os idélatras de Makkah exigiam do Profeta o apressamento do castigo da vida 
terrena ou eterna. E, em nâo ocorrendo o advento deste, aumentavam o escärnio 

contra Muhammad, insinuando que o Profeta, apenas, pretendia amedrontä-los 

com fatos sem base real. O versiculo confirma, entäo, a inevitabilidade da Ordem 

de Deus. 

(3) Lo: o homem que, apesar de oriundo de insignificante gota seminal, pôe em 
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adversärio declarado. 

5. E os rebanhos, Ele os criou. 

Neles, tendes calor!” e proveitos, e 
deles comeis. 

6. E tendes neles beleza, quando, 

ao anoitecer, os fazeis voltar aos 

apriscos, 6, quando, ao amanhecer, 

os levais para pascer. 

7. E eles carregam vossas cargas 
para um territrio, ἃ que näo 
chegarieis senäo com a dificuldade 
das almas. Por certo, vosso Senhor 

é Compassivo, Misericordiador. 

8. E criou os cavalos e as mulas 
e oS asnos, para os cavalgardes 6 
para os terdes como ornamento. E 

Ele cria o que näo sabeis!?. 

9.E a Allah impende indicar a 
direçäo reta do caminho, e neste 
hä-os com desvio. E, se Ele quisesse, 
guiar-vos-ia, a todos νός."} 

10.Ele é Quem vos faz descer 
do céu ägua. Dela bebeis e dela 
brota vegetacäo, em que fazeis 
pascer vossos rebanhos. 

9, -΄. 

LA. 9 RATE 9 

ne > À 
Ets 

FA κα 

D. 

arr 
FA 

REA 47 Cr Ἣν 

. 33. 2 ἜΘ ΟΝ τῳ, 9 
AD γ»5τῶ AA ON 

düvida o poder criador de Deus. Aqui, h4 alusäo ἃ Ubai Ibn Khalaf, que se 

apresentara ao Profeta, com ossos humanos putrefatos, inquirindo-0 da 

possibilidade de Deus fazê-lo ressuscitar naquele instante. O versiculo responde, 

pois, a todos quantos näo crêéem no poder de Deus de ressuscitar os mortos. 
(1) O calor propiciado pelas vestes feitas de sua pele e pêlo. 
(2) Crêem alguns exegetas haver, aqui, alusäo ἂς invençôes criadas, modernamente, 

pelo homem, tais como os variados meios de transporte: os veiculos automotores, 
avides, trens, etc. 

(3) Ou seja, Deus conferiu ao homem o livre arbitrio, que 1he permite escolher ὁ 
caminho que Îhe aprouver. 
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11.Com ela, Ele vos faz 

germinar as searas e as oliveiras 6 
as tamareiras e as videiras e toda 
espécie de frutos. Por certo, hà 
nisso um sinal para um povo que 

reflete. 

12.E submete-vos a noite 6 ὁ 
dia, e o sol e a lua. E as estrelas 

estäo submetidas, por Sua ordem. 
Por certo, hâ nisso sinais para um 

povo que razoa. 

13.E submete-vos o que Ele 
vos fez existir, na terra, cujas cores 

säo variadas. Por certo, hâ nisso 

um sinal para um povo que medita. 

14.E Εἰς é Quem vos submete o 

mar, para dele comerdes carne 

tenra. e dele extrairdes adornos, 

que usais. E tu vês o barco 
sulcando-0, e, tudo 1550. para que 

busqueis algo de seu favor, € para 
serdes agradecidos. 

15.E Ele implantou na terra 
assentes montanhas, para que ela 

se näo abale convosco, e também 

rios e caminhos, para vos guiardes, 

16.E pontos de referéncia. E, 

com as estrelas, eles, os homens, 

se gulam. 

17. Quem cria seria como quem 
nâo cria? Entäo, nâo meditais”? 

18.F, se contais as graças de 

Allah, näo podereis enumerä-las. 

NUL “ 

LAS : ΤΌΣ — 

AA ΡΟΝ : τς 

ὦ ὡς Σρλ ANSE; 
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Por certo, Allah ὁ Perdoador, 

Misericordiador. 

19.E Allah sabe o que ocultais 
e o que manifestais. 

20. E os que eles invocam, além 
de Allah, nada criam, enquanto 
eles mesmos säo criados. 

A τόν R A TA 
Se LE ES ῳ QUE 

- = _— -" 
μ᾿ Pat . AS BA ES La $ _Æ 

21. δᾶο mortos, πᾶο vivos. E ὦ 2.92 4 ; (SE ΓΑ 

näo percebem( quando seräo 
ressuscitados. 

22. Vosso Deus é Deus Unico. 
Entäo, os que näo crêem na 
Derradeira Vida, seus coraçôes säo 
negadores da unicidade de Deus, 
e eles säo soberbos. 

23. É inconteste que Allah sabe ὁ Mesa 

que eles ocultam e o que manifestam. ΄ ᾿ 
Por certo, Ele näo ama os soberbos. 

24.E, quando se lhes diz: “O que 2 sr 
vosso Senhor fez descer?”, dizem: PS EU τς 
“As fâbulas dos antepassados.” La La 

TA T “ .» σι ἃ ne ».- 25. Que eles carreguem  seus 2e ἱΣ SITES) 
fardos inteiros, no Dia da NT TRE 

Su . ᾿ 9. A 
Ressurreiçäo, e parte dos fardos dos HALO 209 0 Base 
que eles descaminham, sem ciência. ONYS 5 LAN po 

Ora, que vil o que eles carregaräo! 

26. Com efeito, aqueles, antes AE AE RES Fes 
deles, usaram de estratagemas, e CT : 3 » - “- “ἢ - e 

Allah chegou a sua edificaçäo(? 4e 5 EN ENS 

(1) Referéncia aos idolos de pedra, ou de qualquer outro material inerte, inanimado: 
incapazes, naturalmente, de perceber o que quer que seja. 

(2) Edificaçño: ἃ torre construida por Nimrod - o fabuloso rei caldaico, de que falam 
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pelos alicerces. Entäo, o teto ruiu 
sobre eles, e o castigo chegou-lhes 
por onde nâo perceberam. 

: : ὦ 3 “ον NT TA 
27.Em seguida, no Dia da IR re LAN 325 

Ressurreiçäo, Ele os ignominiarä e 5 pas US À sk 
ἀϊτά: “Onde estäo Meus parceiros,|  _, τῶ τι τ τοῖς fc 
pelos quais discordastes?” Aqueles, SE) as 1 Gi À “Ἔ. 
aos quais fora concedida ἃ ciência, ÉD, 2e LAN 
diräo: “Por certo, hoje, ἃ ignominia 
e o mal seräo sobre os renegadores 

da Fé, 

28.‘Aqueles, cujas almas os 

anjos levam, enquanto injustos com 
si mesmos.” Entäo, eles render-se- 

äo, dizendo: ‘“‘Näo faziamos nada 

de mal”. Diräo os anjos: “Sim! 

Por certo, Allah é Onisciente do 

que faziels, 
μή 
tu > 

29.“Entäo, entrai pelas portas 45.  ἀ ς Ent 
da Geena. Nela, sereis eternos. E 

que execrävel, em verdade, ἃ 

moradia dos assoberbados!” 

: ᾿ εἶ 4 (PAL 5 ΩΣ ΚΊ Tur 30.E dir-se-4 aos que foram K αν Less 
piedosos: “O que fez descer vosso ER 

55 + ςς 55 ΄ XD (3 us Du \AS 
Senhor?” Diräo: “Um bem.” Ha, RP ιν, ἀρερδεν α 

para os que bem-fazem, nesta vida SREES DAS LCA 
terrena, algo de bom. Mas, em © RE VAS 

verdade, a morada da Derradeira 

Vida é melhor. E, que excelente a 

morada dos piedosos! 

31. 05 Jardins do Éden, em que ne ES 

as Escrituras e as tradiçôes ärabes e persas - por meio da qual pretendia combater 
os habitantes do céu, e a qual Deus determinou fosse destruida. 
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entraräo, abaixo dos quais correm 

os rios. Nesses, teräo ὁ que 

quiserem. Assim, Allah recompensa 
OS piedosos, 

32. Aqueles!”, cujas almas os 
anjos levam, enquanto benignos, 
dizendo: “Que a paz seja sobre 
vos! Entrai no Paraiso, pelo que 
fazieis.” 

33.Näo esperam eles® senäo 

que os anjos Îhes cheguem, ou que 
chegue a ordem de teu Senhor? 

Assim, agiram os que foram antes 
deles. E näo foi Allah injusto com 
eles, mas eles foram injustos com 
si mesmos. 

34. Entäo, as mäs obras que 
fizeram alcançaram-nos, e aquilo 
de que zombavam envolveu-os. 

35.E os que idolatram dizem: 
“Se Allah  quisesse, nada 
idolatrariamos, além dEle, nem n6s 

nem nossos pais, e nada nos 
proibiriamos, além do que Ele 
proibiu.” Assim, agiram os que 
foram antes deles. Entäo, näo 

impende aos Mensageiros senäo 
evidente transmissäo da Mensagem”? 

£ 2 
+ ds Tue 172 27e 36.E, com efeito, enviamos ἃ 2 re tres 

cada comunidade um Mensageiro, τ: πτὶ , τ 
para dizer: “Adorai ἃ Allah e 

(1) Aqueles: os bem aventurados, isto €, os mensageiros, os profetas 6 os crentes. 
(2) Eles: os idélatras. | 
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evitai At-Täghüt” Entäo, dentre GARE τ 2, AE 
eles, houve aquele ἃ quem Allah CE RER 
guiou, mas, dentre eles, houve aquele nc 65: io : 

ao qual se deveu ο descaminho. ES BE Nolan 
Caminhaï, pois, na terra, Θ olhai A ZT ice AE 

como foi o fim dos desmentidores! 

37. Se estas zeloso de guiä-los, NL 2253 RE Ἔ 2 20) 
por certo, Allah näo guia ἃ quem are 
Ele descaminha. E eles näo têm D οὐ PE 
socorredores. 

38.E eles juram, por Allah, com| ἐκήν χρὴ 
seus mais solenes juramentos, que + ΤΩ 
“Allah πᾶο ressuscitar a quem er 
morre.” Sim! E promessa que, 
deveras, Lhe impende. Mas a 
maioria dos homens näo sabe. 

39. Ressuscitä-lo-4, para tornar Aa 36 AC si i Ke) 

evidente, para eles, o de que 
discrepavam e para saberem os que 
renegaram a Fé que eram mentirosos. 

40. Nosso dito, para uma COUSA, à JE 
quando ἃ desejamos, é, apenas, 

dizer-lhe: “Sé”, entäo, é. 

(2) | 41. E aos' que, por Allah, Gisteà 

emigraram, depois de haverem nn 
sofrido injustiça, em  verdade, re 

. A . 9 9, « 

dispô-los-emos, na vida terrena, 563 
com bela dâdiva. E, certamente, o 

prêmio da Derradeira Vida € 
maior. Se soubessem! 

(D) Cf. II 256 n2. 
(2) Aos: o Profeta e seus companheiros, que emigram de Makkah - uns para a Eti6pia, 

outros para A! Madïnah - apés haverem sofrido grandes injustiças por parte dos 
Quraich. 
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42. δᾶο os que pacientam, e em ἀρ ss) Îs LENS i 
seu Senhor confiam. Ὄ 

43. Ε πᾶο enviamos, antes de ti, sue 
3.En » We SENS LAS 

Muhammad, senäo homens ΄, 805 “τ 
quais fizemos revelaçôes. Entao. . ae 
perguntai-0 aos  sapios ἐδ : > 
Mensagem!””, se näo sabeis. 

“ 
ς 44. Enviamo-los com 85 Si EU Er ΠῚ Reset 

evidéncias e os Salmos. E fizemos rs pe 
descer, para ti, a Mensagem, a fim 5 431 ἣ ΤΆ As 
de tornares evidente, para os Ὁ ες 
homens, o que foi descido para 
eles, e a fim de refletirem. 

45. Entäo, ser4 que os?) que 

usaram de maus estratagemas estäo 
seguros de que Allah πᾶο far4 ἃ 
terra engoli-los, ou de que ὁ 
castigo Ihes näo chegarä por onde 
näo percebam”? 

46.Ou de que Εἰς os näo 
apanharäâ em sua prosperidade, entäo 
näo possam escapar? 

47.Ou de que Ele os näo 
apanharä, paulatinamente, com 
gradual ruina? Entäo, por certo, 
vosso Senhor ὁ Compassivo, 
Misericordiador. 

48.E näo viram eles que ἃ «SNL 
sombra de todas as cousas que 

(1) Ou seja, nâo foram enviados anjos, como exigiam os idélatras de Makkah. 
(2) Mensagen: a Tora e o Evangelho. 
(3) Alusäo aos Quraich idélatras que se reuniram em Där AÏ-Nadwah, para deliberarem 

sobre um meio de se livrarem do Profeta, quer o aprisionando, matando-o ou Ὁ 
expulsando. Cf. VIII 30. 
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Allah criou se Ihes alonga, à direita 
e à esquerda, prosternando-se diante 
de Allah, humildemente”? 

49.E, diante de Allah, prosterna- 
se o que Πά nos céus e o que ἢά na 
terra de ser animal, e também os 

anjos, e eles nâo se ensoberbecem. 

S0.Eles temem seu Senhor, 

acima deles, e fazem o que Îhes é 
ordenado. 

S1.E Allah disse: “Näo tomeis, 

em adoraçäo, ἃ dois deuses. 
Apenas Ele é Deus Unico, e a 
Mimi, entäo, venerai-Me.” 

52. E dEle é o que Πά nos céus e 
na terra, e dEle é a devoçäo perpétua. 
Entäo, temeis a outro que Allah”? 

S3.E toda graça, que està 
convosco, vem de Allah. Em 

seguida, quando o infortünio vos 
toca, é a Ele que dirigis o rogo. 

54. Em seguida, quando Ele vos 
remove o infortünio, 615 UM grupo, 
de vos, que associa idolos ἃ seu 
Senhor, 

55.Para renegar o que JÎhes 
concedemos. Gozai, pois! Logo, 
sabereis! 

56.E eles destinam δοβϑ que 
nada sabem uma porçäo do que 
lhes damos por sustento. Por Allah! 

(1) Ou seja, δος idolos. 

Sat + ENT 1e 

nie Op) A0] =) 

- 
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Sereis  interrogados, 

acerca do que forjäveis! 
certamente, 

57.E atribuem as filhas” ἃ 
Allah — nn seja! — e, a eles 
mesmos, οἱ“ que lhes apetece. 

58. E, quando a um deles se Ihe 
alvissara Ὁ nascimento de uma 

filha, torna-se-lhe a face enegrecida, 
enquanto fica angustiado. 

59. Esconde-se do povo, por 
causa do mal que se Ihe alvissarou. 
Reté-lo®)-4, com humilhaçäo, ou 
soterrä-lo-4 no p6? Ora, que vil o 
que julgam! 

60. Aos que näo crêéem na 

Derradeira Vida, cabe ὁ pior 

qualificativo, enquanto a Allah, o 
altissimo qualificativo. E Ele é O 
Todo-Poderoso, O Säbio. 

6L.E, se Allah culpasse os 
homens por sua injustiça, näo 
deixaria sobre ela®” ser animal 
algum; mas concede-lhes prazo, até 

um termo designado. Entäo, quando 
chegar seu termo, näo poderäo 
retardä-lo, uma hora sequer, nem 
adiantä-lo. 

62.E eles atribuem a Allah οἱ" 

Parte 14 γῈ sl 

4 AC Ace NC Nes 

e 232. 5 

s AG OPERA 

ASE 

3 274 5% 
BIO NS 

ε Ὡς Δ 
AO az 

(1) Crença ârabe pagä de que os anjos 580 do sexo feminino e säo as filhas de Deus. 

(2) O: os filhos varües. 

(3) Lo: o mal representado pelo nascimento de uma filha. 

(4) Ela: a terra. 
(5) O: aquilo, as filhas mulheres. 
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que odeiam. Ε suas linguas alegam 
a mentira, quando dizem que teräo 
a mais bela recompensa. É inconteste 
que teräo o Fogo e que a este seräo 

conduzidos, antes de todos. 

63.Por Allah! Com efeito, 

enviamos Mensageiros ἃ comuni- 

dades, antes de ti. Entäo, Satà 

aformoseou-lhes as obras, e ele é, 

hoje, seu aliado, nesta vida. E eles 
teräo doloroso castigo, na outra. 

64.E näo fizemos descer, sobre 

ti, o Livro senâo para tornares 
evidente, para eles, o de que 

discrepam e para ser ele orientaçäo e 

misericordia para um provo que crê. 

65.E Allah faz descer do céu 

ἄρα; 6, com ela, vivifica ἃ terra, 

depois de morta. Por certo, häâ nisso 
um sinal para um povo que ouve. 

66. Ε, por certo, μά nos rebanhos, 90; ΜΠ Ὁ Ἷ 2 (Ὁ 
liçäo para vos. Damo-vos de beber, 2 
do que hä em seus ventres -entre 

fezes e sangue-— leite puro, suave 

para quem o bebe. 

a LE dite, LT at à τ 
La) 233 ΘΑ ΡΟ 

EN 
LR) + 

. #. 3 “5 ΄“. ᾿ς “4 “4 Σ 67. E dos frutos das do RSS IN Er 

das videiras, deles tomais vinho ὩΣ πτρ τς 
“οὐ + . Ὁ Far Ve “2.5.2. 

e belo 5ιιβίεηϊοί"). Por certo, hä ASS GES Es) Fe 

(1) Vinho traduz o termo ärabe sakar, que significa: 1) a bebida alcoélica; 2) ὁ 
vinagre; 3) a bebida näo espirituosa. A ültima acepçäo condiz mais com este 
versiculo, uma vez que o Isläo proibe, taxativamente, ἃ ingestäo de bebida 
alcoélica. Entretanto, se este versiculo se refere ao primeiro sentido, deve haver 
sido revelado em Makkah, antes dessa proibiçäo, ocorrida em Αἰ Madinah. 

(2) Ou seja tâmara e uvas secas. 
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nisso um sinal para um povo que 
razOa. 

68.E teu Senhor inspirou ἂς 
abelhas: “Tomai casas, nas 

montanhas 6 nas ärvores e no que 

eles!") erigem. 

69. “Em seguida, comei de todos 
os frutos. E ide, docilmente, pelos 
caminhos de vosso Senhor.” De 

seu ventre sai um licor: variadas 

säo suas cores; nele, Πά cura para 

os homens. Por certo, Πά nisso um 

sinal para um povo que reflete. 

70.E Allah criou-vos; em CC a ἅ: 
᾿ ; | dé 22 τά τα 2 

seguida, levar-vos-4 ἃ alma. E hd, κα 1 sf ES dés 
dentre νόβ, quem seja levado à ΧΩ pal 27) 

. . ΝᾺ 3. = ὙΠ LS 

mais provecta idade, para nada QD) PRE de L 
mais saber, aps haver tido 
ciência. Por certo, Allah é 

Onisciente, Onipotente. 

71.Ὲ Allah preferiu alguns de 
vos ἃ outros, na repartiçäo do 

sustento. Entäo, os que 580 

preferidos näo estäo partilhando 
seu sustento com seus escravos®, 
e nele, seriam iguais. Entâo, negam 
eles a graça de Allah? 

72. E Allah vos fez mulheres de 90 RS LS Ts AÉ 

vés mesmos € vos fez, de vossas|,. ,  _: 

mulheres, filhos e netos, e deu-vos [22 BARS Ro) PRE 
- 

(1) Eles: os homens. 
(2) No Alcoräo, a frase metaférica: "O que suas destras possuem" traduz o vocäbulo 

"escravos”. 
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por sustento das cousas benignas. οὐ A SEEN < 2 

Entäo, crêem eles na falsidade 6 D ξ΄ Las 
DANS RAR AT Lam 

renegam a graça de Allah”? που. 

73.E eles adoram, além de! - νυ io ex 
Allah, o que näo possui, para eles, DO « To {τοῦ 

΄ ὩΣ  νῶΣ, τ ρων RS" 
sustento algum, nem dos céus nem 02419 be 
da terra, e nada podem. FAST 

“ “ . ELA τ; FETES “0 ere 

74.Entäo, näo  engendreis SANS) ENT AS 

semelhantes ἃ Allah. Por certo, DONS ῷ USE £ 
Allah sabe, enquanto vés näo sabeis. ch 

ῳ : Pa Aire To SET AR 

75. Allah propôe um exemplo: En ha ΟΝ 
um escravo subalterno, que nada 

Con a tou 
pode, e um homem a quem damos DA 20 DE EDAE 

> ΑΝ 5 “9: Fret 

por sustento um belo sustento de Aa GE, 49 Cou 
it € mr TT 

Nossa parte, e, dele, despende, be τε 

secreta e declaradamente. Igualar- ἜΘ 
Ξ Δ) ὦ ADN ER RE | 

se-äo? Louvor a Allah! Mas ἃ à | 

maioria deles näo sabe. 

76. Ε Allah propôe um exemplo: 
dois homens, um deles mudo, que 
nada pode, e é fardo para seu amo; 
aonde quer que este o envie, dai 
näo chegarä com bem algum. 
Igualar-se-4 ele a quem ordena ἃ 
justiça e estâ em senda reta”? 

77.E de Allah é o Invisivel dos ἜΣ, 
céus e da terra. Ε ἃ ordem acerca 2: \ τα AC 
da Hora näo serd senäo como o 8.55. DAS 

. . . “. τ ε, εξ ὦ A 

piscar de olhos, ou mais räpido, AND ISA) 
ainda. Por certo, Allah, sobre à ne - Ἷ Ζ 

todas as cousas, é Onipotente. us 

‘ , 22€ - 3 vue cr 78.E Allah vos faz sair do δα 
ventre de vossas πηᾶθ5, enquanto er 5 

. . ΩΞ,Ξ 17 2 Ἴ “ἢ 

nada sabeis. E vos faz o ouvido e ας ASN ὃς 
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3 “- LL “5 113 > ᾿Ξ Ἷ as vistas 6 os coraçôües, para serdes| Φ 52 AA He 
agradecidos. 

| ῶ Lo3 REA à 
79. Näo viram eles(”? os p4ssaros nr EU 

PE NA er submetidos, no espaço do céu, 
: ἣν or VPN 

onde nada os sustém senäo Allah? ACL 
΄ . . 4 9 »ῃ 

Por certo, Ππά nisso sinais para um <yts2$ LS À NAS 
povo que crê. 

80.E Allah vos faz, de vossas se τ 55€ Dents ee 

casas, lugar de repouso, e vos faz, ee ἜΘ 
das peles dos rebanhos, casas, que Ge SN 2e sf 
achais leves, em vosso dia de viagem 
e em vosso dia de acampamento. E 
de sua ἰᾶ e de seu pêlo e de sua 
crina, tendes guarniçôes e proveito, 
até certo tempo. 

81. Ε Allah vos faz sombras do 
que criou. E vos faz abrigos, das 
montanhas. E vos faz vestes que vos 
guardam do calor e vestes que vos 

guardam, em vossas guerras. Assim, Does ν “pe 2 
Allah completa Sua graça, para OR re 
COnVOsCo, para vos islamizardes. 

82.E, se voltam as costas, apenas, 

impender-te-4, Muhammad, ἃ 
evidente transmissäo da Mensagem. 

83. Eles reconhecem a graça de 
Allah; em seguida, negam-na. E ἃ 
maloria deles é renegadora da Fé. 

84. Ε lembra-lhes de que, um 
dia, faremos surgir uma 
testemunha”, de cada comunidade. 

(1) Eles: todos os homens. 
(2) Ou seja, no Dia da Ressurreiçäo, os profetas, enviados ἂς naçôes, seräo testemunhas 

de sua renegaçäo. 
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Em seguida, nâo ser permitida ἃ 

escusa aos que renegaram a Fé, e eles 

näo seräo solicitados a se desculpar. 

85.E, quando os que foram 

injustos virem o castigo, este nào 

se aliviarä, para eles, nem se Îhes 

concederä dilaçäo. 

86.E, quando os idélatras virem 

seus idolos, diräo: “Senhor nosso! 

Esses säo nossos idolos, que 

invocamos, além de T1.” Entäo, os 

idolos endereçar-lhes-äo ὁ dito: 

“Por certo, sois mentirosos.” 

87.F, nesse dia, eles render-se- 

äo ἃ Allah. E sumirä, para longe 

deles, o que forjavam. 

88.Aos que renegam a Fé e 

afastam os homens do caminho de 

Allah, Nés acrescentar-lhes-emos 

castigo sobre castigo, pela corrupçäo 

que cometiam. 

89.E um dia, faremos surgir, de 

cada comunidade, uma testemunha 

dela mesma, e te traremos por 

testemunha contra estest”. E 

fizemos descer sobre ti o Livro®”, 

como elucidaçäo de todas as 

cousas, e orientaçäo e misericordia 

e alvissaras para os moslimes. 

DT 21 2 »2 Ὁ AE 

οὐ ENS 

PAST - “ 27 

2 Ζ 7 

A CC τς LA 12 Ἶ srl 
$ CI Ὁ . ὼρ > 

eue 19 ΕΣ ΑΔ, ge 
».9 - + “ 5 Ἵ side Fe Ἶ 

% “" EPA CR) TEEN 
> 

LISTE LATE 

TS 

- 
- DIN eee 

αλλ ETENEST 

(1) Destes: os idélatras ärabes que recusaram a religiäo nova. 

(2) O Livro: o Alcoräo. 
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90. Por certo, Allah ordena a 

justiça e a benevoléncia e ἃ 
liberalidade para com os parentes, e 
coibe ἃ obscenidade e o reprovävel 

e a transgressäo. Ele vos exorta, 
para meditardes. 

91.E sede fiéis ao pacto de 
Allah, quando jä o pactuastes, e 
nâo desfaçais os juramentos, apôs 
haverem sido firmados, uma vez 

que, com efeito, fizestes a Allah 
vosso Fiador. Por certo, Allah sabe 

o que fazeis. 

92.E nâo sejais como aquelat” 
que desfazia, em filamento, sua 
façäo, apôs retorcida firmemente, 
tomando vossos juramentos por 
engodo, entre vôs, por ser uma 

comunidade mais crescida que 
outra comunidade. Apenas, Allah 
pôe-vos à prova, COM 1550; € isso, 
para que, no Dia da Ressurreiçäo, 
Ele torne evidente, para vôs, o de 

que discrepäveis. 

93.E, se Allah quisesse, far-vos- 
la Uma Ünica comunidade, mas Ele 

descaminha ἃ quem quer, e guia ἃ 

quem quer. E, em verdade, sereis 
interrogados acerca do que fazieis. 

94E näo tomeis  vossos 

jJuramentos por engodo, entre vôs, 

\ésjxt VA Jui 5 pue 

HT AN ete 
ACT σὰ; 

οὐδ λῶν ᾿ς AND EE 

ER [98 ef mo ALAN . T 

PRES GAS GLASS 

τ. «1 
” 

-“" 

A 

Æ 992 τ, 

ARC 
2 .»- A ω - Æ “2 2 

Nes) DESCARTES 
- 

3 - 

9 
“΄ - PE D ut - 

.-.:- 5». ON ot 

> AE ἢ: 

CS 1 1e a 9 “- 

SMS CA 5 Lo RSS 
€ 

(1) Alusâo ἃ uma tola mulher, de Makkah, que passava o dia fiando. para, no final 
dele, desfazer tudo que fizera. O versiculo coteja esta atitude com o perjürio, que 
desfaz em nada um sélido juramento. 
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pois, ΠΟΡΟ Rate o pé apôs haver 
sido firmel”, e experimentarieis ὁ 
mal, por haverdes afastado os 
homens do caminho de Allah, e 

terieis formidävel castigo. 

95.E näo vendais o pacto de 
Allah por infimo preço. Por certo, 

o que h4 junto de Allah vos ὁ 
melhor. Se soubésseis! 

96.0 que hä junto de vos se 
exaure, mas o que Πά junto de 
Allah € permanente. E, em 
verdade, recompensaremos os que 
pacientaram com prêmio melhor 
que aquilo que faziam. 

97. A quem faz o bem, seja 
varäo ou varoa, enquanto crente, 

certamente, fä-lo-emos viver vida 

benigna. E Nés recompensä-los- 

emos com prêmio melhor que 
aquilo que faziam. 

98. Ε, quando Εἴες o Alcoräo, 
suplica a ρτοίεςδο' 9 de Allah 

contra o maldito Satä. 

99. Por certo, ele näo tem poder 
sobre os que crêem e confiam em 

seu Senhor. 

100.Seu poder est, apenas, 
sobre os que a ele se aliam e que, 

“ΠῚ ἿΞ x 

τνν ΤΣ Σ 

Σ ἧς 

bi 1 “ra À 

\ 

C_ 
Le 

τὶ 
“4 Ÿ “ἃ \ Vo € 

À \ εὐ 9. 

(1) Ou seja, depois de os pés haverem seguido, firmemente, o caminho reto do Isläo. 
(2) O crente, antes de ler ou recitar o Alcoräo, e a fim de que Deus possa protegé-lo 

contra o mal de Satä, deve dizer a seguinte frase: "ASüzu billähi min ach-chaitäni 
ar-rajtm" (Busco refügio em Deus contra o maldito Satä). 
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por sua causa, säo idélatras. 

101.Ë, quando trocamos um 

versiculo por outro versiculo -- e 

Allah é bem Sabedor do que faz 
descer — elest/ dizem: “Tu és, 

apenas um forjador®).” Näo . Mas 
a maioria deles näo sabe. 

. . (( γ . (3) Ed see EX EE » 9125... 

| Dize: “O Éspirito Sagrado FA JR Me AS TS 
fé-lo'” descer, de teu Senhor, com teen Ἢ {29 
ἃ verdade, para tornar firmes os Fr des παρ δ ει, 

que créem € para ser orientaçäo e 

alvissaras para os moslimes. 

103. Ε, com efeito, sabemos que 

eles dizem: ‘“Apenas, um ser 

humano!®”? ensina-0.” Ora, a lingua 

daquele!*), a que aludem, é forânea, 
(7) e este” é de lingua ârabe, clara. ὟΝ 

104. Por certo, aos que πᾶο] Es, Lys 
créem nos sinais de Allah, Allah SN 
nâo os guiarä, e teräo doloroso τῶι αι nc 
castigo. 

105. Apenas forjam mentiras os Le] 
que nâo crêem nos sinais de Allah, 3 2 
e esses säo os mentirosos. 

(1) Elles: os idélatras. 

(2) Alusäo ἂς acusaçôes feitas pelos idélatras contra o Profeta, insinuando que este 

modificava e falsificava o Livro, segundo suas intençôes. 
(3) 0 Espirito Sagrado: o anjo Gabriel, com quem desceu a revelaçäo do Livro. 
(4) O: o Alcoräo. 

(5) Alusäo ἃ um servo instruido, de nome Yafïch, que, havendo abraçado o Isläo, 

passou a recitar o Alcoräo, continuamente. Dizem que o Profeta sempre o ouvia, 

quando por ele passava. (AI Zamakhcharï, vol. 11, p.429, Cairo, 1938). 

(6) Daquele: do servo instruido. 
(7) Este: o Alcoräo. 
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\ \ 
106. Quem renega a Allah, apôs Ÿ ; 4 . ἐπ 

Ed an | a) CS à Sue à 

haver crido, ser abominoso, ΠΡ ΤΙ Ε . 

exceto quem for compelido a isto, συν αν | πὶ 
αἢ : L Ca : - τά 

enquanto seu coraçäo estiver firme Eos ON 

na Fé. Mas quem dilata o peito Poe), 
para ἃ renegaçäo da Fé, sobre eles ; } 
ser uma ira de Allah, e teräo 

formidävel castigo. 

107.Isso, por que eles amam 

mais ἃ vida terrena que a Derradeira 

Vida. E Allah näo guia o povo 

renegador da Fé. 

108.Esses säo aqueles cujos 
coraçèes e ouvido e vistas Allah 

selou. E esses säo os desatentos. 

109. Ε inconteste que eles, na 
Derradeira Vida, seräo os per- 

dedores. 

110.E, por certo, teu Senhor 

ser4, para COM OS que emigraram, 
apôs haverem 5140 provados — em 
seguida, lutaram e pacientaram — 
por certo, depois disso, teu Senhor 
serä Perdoador, Misericordiador. 

| 111. Lembra-lhes de que, um PI HSE ΤΣ + 
dia, cada alma chegar4 para Σὲ 

discutir acerca de si mesma, e cada 

alma ser compensada com o que 

fez. E eles πᾶο sofreräo injustiça. 

112.E Allah op um ne Eee 

exemplo: uma cidade ’, estava em 

(1) Alusäo aos habitantes pagäos da cidade de Makkah. 
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segurança, tranqüila; a ela chegava, 
fartamente, seu sustento, de todos 

os lados. Depois, renegou as 
graças de Allah. Entäo, Allah fé-la 

experimentar a violéncia da fome e 
do medo, pelo que faziam. 

113.E, com  efeito, um 

Mensageiro chegou-lhes, vindo 

deles, mas desmentiram-no. Entäo, 

O castigo apanhou-os enquanto 
injustos. 

114. Comet, entäo, do que Allah 
vos deu por sustento, enquanto 
licito e benigno. E agradecei a 
graça de Allah, se 56 a Ele adorais. 

115. Ele vos proibiu, apenas, o 

animal encontrado morto(l), 60 

sangue, € ἃ carne de porco, 6 o que 

é imolado com a invocaçäo de 

outro nome que Allah. E quem é 
impelido a alimentar-se disso, näo 

sendo transgressor nem agressor(). 
por certo, Allah é Perdoador, 

Misericordiador. 

116.E näo digais, por alegaçäo 
mentirosa de vossas linguas: “Isto é 

licito e 1sto é ilicito”, para forjardes 
a mentira acerca de Allah. Por 

certo, os que forjam a mentira 

acerca de Allah näo säo bem- 
aventurados. 

(D) Cf. II 173 n3. 
(2) Cf. H 173 p.45 n1. 

γέ sr VU ρα 

δον τῶν τὶ RAT τὰ: 

Ta 
NS AA A AA ΑΙ 

Ta Care Hs ds A ἢ 

PSN » 3“ "1 EX 

LE 22 (7. SAR 

Lo FT 55 Te lt Φ 

dns get 
΄ pt - 
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117. Têm gozo infimo, mas teräo 

doloroso castig0. 

118.E, aos que praticam o 
judaismo, proibimos o que te 
narramos, antes(?). e näo fomos 

injustos com eles, mas eles foram 
injustos com si mesmos. 

Ge 
al N'ES 
. 

ee 

119. Ε. certamente, teu Senhor, 

para com os que fazem o mal, por 
ignorância, 6, logo, voltam-se 

arrependidos e emendam-se, por 
certo, depois disso, teu Senhor € 

Perdoador, Misericordiador. 

120.Por certo, Abraäo era 

prôcer, devoto ἃ Allah, monoteista 

sincero, e nào era dos idolatras. 

121. Agradecido a Suas graças. 
Ele o elegeu e o guiou ἃ uma senda 

reta. 
\s 

122.E concedemo-lhe, na vida BAS LLC GATE 

terrena, boa dädiva, e, por certo, na 

Derradeira Vida, ser4 dos integros. 

123.Em seguida, revelamo-te, 
Muhammad: “Segue a crença de 
Abraäo, monoteista sincero. E ele 

näo era dos id6latras.” 

124.0 säbado foi prescrito, VEN de nel 

apenas, aos que dele discreparam. He Le Her 

E, por certo, teu Senhor julgarä, DE πον Ne 

entre eles, no Dia da Ressurreiçäo, aies λιτῷ 

naquilo de que discrepavam. 

(1) Alusäo ao que foi mencionado na sura VI 146. 
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125. Convoca ao caminho de 

teu Senhor, com a sabedoria e a 

bela exortaçäo, e discute com eles, 

da melhor maneira. Por certo, 

Allah é bem Sabedor de quem se 
descaminha de Seu caminho e Ele ό 

bem Sabedor dos que säo guiados. 

126.E, se punis 0 inimigo, 
puni-o de igual modo, com que 

fostes punidos(?, Ë, em verdade, se 

pacientais, 1550 ὁ melhor para os 
perseverantes. 

127. Ε pacienta, e tua paciência 
näo ὁ senäo com a ajuda de Allah. 
E nâo te entristeças por eles®, e 
näo tenhas constrangimento, por 
usarem de estratagema. 

128. Por certo, Allah é com os 

que säo piedosos e com os que säo 
benfeitores. 

CAT A ES 

ROMANE fs 

HSE 
ue SR EE Φ 

Cerf 

Gites La; CO 

(1) O versiculo adverte a todos quantos queiram prevalecer-se da vingança de um 
ataque, cometendo inominäveis atrocidades, tal como as ocorridas no assassinio de 
Hamzah, tio de Muhammad, na Bataiha de ‘Uhud. 

(2) Eles: os idélatras. 
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De Makkah -- 111 versiculos. 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Glorificado seja Quem fez 
Seu servo Muhammad viajar à 
noite — da Mesquita Sagrada para ἃ 
Mesquita Al-’Aqsä ) CuJOS 

(1) Al-’Isra”: do infinito asrä, que significa andar a noite. Assim, € denominada ἃ 
sura pela mençäo, no primeiro versiculo, da Viagem Noturna que, de acordo com ἃ 

tradiçäo, Muhammad, acompanhado do anjo Gabriel, fez, no segundo ano da 

Hégira, desde a Mesquita Sagrada, em Makkah, até a Mesquita de AI Agqsä, em 

Jerusalém. © sentido dessa viagem, no dizer de alguns exegetas, "é ἃ afirmaçäo da 

unidade profética, a proclamaçäo da identidade das mensagens divinas, transmitidas 

por todos os profetas, nomeadamente, por Abraño, Moisés, Jesus e Muhammad”. 

A esta viagem terrestre sucedeu, na mesma noite, a outra, mais importante: al 

mi‘räj ou ascensäo 805 céus, onde Muhammad näo 56 encontrou, em cada um dos 

céus, alguns dos profetas anteriores a ele (Noé, Abraäo, José, Moisés, Jesus), mas 

testemunhou todas as maravilhas invisiveis do Universo. Jâ no sétimo céu, 

Muhammad foi levado à Sidrat al Muntahä (cuja mençäo alcorânica se encontra 

na sura 1.11] 14), à ärvore existente à direita do Trono, além da qual, estä ὁ 

Invisivel. Passar por ela é interdito a todos os anjos celestiais. Em seguida à série 

de deslumbramentos e conhecimentos, Muhammad, finalmente, contemplou ἃ 

Deus com os olhos do espirito. Despertando, contou sua viagem ὁ ascensäo ἃ 
alguns parentes, que, incrédulos, tentaram persuadi-lo de nada relatar a ninguém, 

pois seus prosélitos poderiam näo crer no ocorrido, por inverossimil, além de que 

seus inimigos se prevaleceriam disso para detrai-lo mais ainda e tornar mais 

acirradas as perseguiçôes contra ele. Esta sura implica, também, vârios itens, cuja 

maioria se relaciona com a fé; outros, tratam da conduta tanto individual quanto 

coletiva do homem. Além disso, traz noticias sobre os filhos de Israel (4145, uma 

outra denominaçäo desta sura ὁ Banü Israïl ou Filhos de Israel), e, ainda, 

concernentes à Mesquita de Jerusalém, para a qual Muhammad foi transportado, 
durante ἃ viagem noturna, antes de ascender 805 céus; 6, outrossim, noticias sobre 

Adäo ὁ Iblïs. Ο elemento preponderante, nesta sura, ὁ a personalidade do Profeta 

Muhammad e a atitude dos idélatras de Makkah em relaçäo a ele e ao Alcoräo; 

assim também, a natureza da Mensagem, que se distingue das demais, por näo 

apresentar milagres concretos, tais quais os verificados com Abraño, Moisés e 
Jesus. Ela, apenas, se atém a um plano puramente espiritual e divino. 

(2) ‘Aqsä: extrema, distante. Trata-se da Mesquita de Jerusalém, que se achava 
distante de Makkah. 
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arredores abençoamos!}? -— para © als τὰ 
mostrar-lhe, em seguida, alguns de " 
Nossos Sinais®). Por certo, Ele é O 

Oniouvinte, O Onividente. 
A δον δὰ Pre nr Fr CAPE 2. Ε ἐλ δε, a Moisés ὁ APE EPA CC Er 

Livro, e o fizéramos orientaçäo PA RATE es 2 
| ας τυ Led Gi 

para os filhos de Israel, dizendo: τὴ à AE 
2 ΒΞ Ρ : “ #7 9 

“Νᾷἄο tomeis, além de Mim. HDI 
patrono algum, 

ες 4 A . 3% C2 pe P SM 3."O en dos que KE ASS 
levamos com Noé’! Por certo, ele FE A εν; 

era servo agradecido.” DES 

4, E decretäramos, no Livro, aos SERIES 
filhos de Israel: “Em verdade 44) λοᾶς ess LAN τ. οἵ ac ᾿ ; FX "λα ολῦ Σ NS à ΒΩ 

SeMmEeareis ἃ COrrUpÇao na terra, por - Éd τῶν 

duas vezes, 6. em verdade, sublimar- -ν ee 

vos-eis, em grande arrogância. 

S.“Entäo, quando chegar ὁ 
tempo da primeira®” das duas 
promessas, enviaremos contra VOS 
servos  Nossos,  dotados de 

veemente füria. Eles, invadiräo os 

lares.” Ε ἃ promessa foi cumprida. 

6. Em seguida, devolvemo-vos a 
dominaçäo sobre eles, e estendemo- 
vos riquezas 6 filhos. E fizemo-vos FE SES JS 

mais numerosos. ne + 

(1) Estes arredores säo abençoados, por serem o local eleito pelos profetas, para a 

adoraçäo de Deus, desde o tempo de Moisés. É o local da revelaçäo divina. 

(2) Referência aos magnificos sinais do universo celestial. contemplados pelo Profeta, 

quando, ap6s a viagem terrestre, ascendeu, com Gabriel, ἂς sete regiôes empireas. 

(3) Alusäo aos que embarcaram na nau de Noé. 

(4) Segundo alguns exegetas, isso ocorreu, quando os filhos de Israel mataram o 

profeta Zacarias. Deus, entäo, enviou Golias e seu exército, para trucidarem os 

homens, escravizarem as mulheres e destruirem o Templo. 
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7. E dissemos: “Se bem-fizerdes, 

bem-fareis, ἃ νός mesmos, e se 

malfizerdes, ser em prejuizo de 
vés mesmos. Entäo, quando chegar 

o tempo da ültima(), enviä-los- 

emos contra vés, para afligirem 
vossas faces e para entrarem na 
mesquita, como nela entraram, da 

vez primeira, 6 para esmagarem, 
completamente, tudo de que se 
forem apoderando.” 

8.E dissemos: “Quiçä, vosso 

Senhor tenha misericérdia de vôs. 
E, se reincidirdes, reincidiremos. E 

Nés fizemos da Geena câärcere para 
os renegadores da Fé.” 

9. Por certo, este Alcoräo guia 
ao caminho mais reto e alvissara 

aos crentes, que fazem as boas 
obras, que teräo grande prêmio, 

10. E que, para os que näo crêem 

na Derradeira Vida, preparamos 
doloroso castigo. 

11.E o ser humano suplica ὁ 
mal como suplica o bem. E o ser 
humano é pressuroso(” 

12.E fizemos da noite e do dia 

ἡ ὃ s VV εἰ»! à 3e 

14 AVES »εῖν 
δ RIN TA RE ἐν 

ἊΣ ee 12 pri ἵ - ξ - 

δ.» ᾿ς de UE SCA 

“ > ALES “ 2 3 Fe 

res sc 
La 

OAI 

On y CN GS 

D Les GI RESS 

PR AGREE 
na ES 5155 

Le + 

Os RE as 

SE 
ve qe Ne Ke 

(1) Refere-se à segunda promessa do castigo, que lhes chegou, quando os filhos de 
Israel mataram o profeta Joäo Batista Deus, entäo, enviou, contra eles, 

Nabucodonosor que os aniquilou e escravizou seus filhos e mulheres, e destruiu, 

novamente, o Templo de Jerusalém. 

(2) Los: nossos servos. 
(3) Ou seja, o homem deseja que ἃ justiça divina se cumpra, imediatamente, de acordo 

com seu prôprio critério, tanto para o mal como para o bem. 



17. Süratu Al-’Isrä? Parte 15 

dois sinais. Entäo, apagamos o 
sinal da noite!'} e fizemos claro ὁ 
sinal do dia, para buscardes favor 
de vosso Senhor e para saberdes o 

-- μ 0 

Ζζ. 5"2 -" Ta ANA ST .. «, 

sens Ἄλλος 
3 1 «-ὶ9 χξ--ὸ - m2 

Ε΄ - Φ 9 

RON CET es 

“ 

Ἂν" 

D Ζ Si 3 “πὶ 

nümero dos anos 6 o cômputo do 

tempo. E aclaramos, cada cousa, 
detalhadamente. 

13.E, em cada ser humano, 

impusemos seu ΔΡΟΌΓΟ no pescoço. 

E, no Dia da Ressurreiçäo, faremos 
sair, para ele, um Livro, que ele 

depararä, desenrolado. 

14. Dir-se-lhe-4: “1,8 teu livro. | es SNS ἐς ESS 
Hoje, bastas-te, a ti mesmo, por NN 
ajustador de contas.” 

ΓΙ : , sr? -- 

È «2 ΡΞ 

ἐξ 
AT -ᾧ 3, “ 

PORT ES € 

ἘΣ ̓Ξ 

15. 7. ne se guiard, ἊΡ sé ASF EE 

apenas, em beneficio de Si mesmo, D. Dé 
| 52) Ὁ GE, LS 6 e quem se descaminha se 5 ASIE 

descaminharä, apenas, em prejuizo ἀπο στο Eee te ARS ἢ 

de si mesmo. E nenhuma alma 
pecadora arca com o pecado de 

outra. E näo ὁ admissivel que 
castiguemos ἃ quem quer que 
seja, até que Îhe enviemos um 
Mensageiro. 

| τ ἀξ ͵ 
OS 

(1) Ou seja, faz-se escura a noite, para o repouso do homem, e claro o dia, para ὁ 
labor. Por meio destes sinais, o homem pode estabelecer o tempo: os dias, os 

meses, os anos. 
(2) Os atos de todos os homens estäo, intimamente ligados a eles, como se fossem um 

colar preso a0 pescoço. 

uma cidade, ordenamos, primeiro, 

obediência ἃ seus  opulentos 
habitantes. Mas, a0 conträrio, eles 

16. E, quando desejamos aniquilar LEA 

CAS 
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cometem nela perversidade. Entäo, 
o Dito cumpre-se contra ela. E 

profligamo-la, interramente. 

17.E que de geraçôes aniquila- 
mos, depois de Noé! E, dos pecados 
de Seus servos, basta teu Senhor, 

por Conhecedor, Onividente. 

18. Para quem deseja a vida 
transitôria, apressamos, nela, para 

quem desejamos, o que queremos. 
Em seguida, fä-lo-emos queimar- 
se na Geena, infamado, banido. 

19. Ε quem deseja ἃ Derradeira re ANRT ART 
Vida, e se esforça em obté-la, Re «“Κὰ (δῆς 2 τς 

enquanto crente, desses o esforço 

serà reconhecido. 

us rte . e ge : #5 JS Σὺ 
estendemos algo do dom de teu 2 κι 7 

La SALE ἢ 
Senhor. E o dom de teu Senhor OU DALRE O8 Us 

Jamais é vedado ἃ alguém. 

21. ΟΙπα, Muhammad, como - PA ALI A τος LS 
preferimos alguns deles ἃ outros. 
E, em verdade, a Derradeira Vida é 

maior em escalüôes e maior em 

preferências. 

22. Näo faças!”, junto de Allah, 

outro deus, pois, tornar-te-1as 

infamado, desamparado. 

Enr SRE ES 

23.E teu Senhor decretou que 

näo adoreis senäo a Ele; 6 

(1) A ordem imperativa, deste versiculo e de outros, adiante, ὁ dirigida aos homens, 

em geral. 
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decretou benevolência para com 
os pais. Se um deles ou ambos 
atingem a velhice, junto de ti, näo 
lhes digas: “Ufa!”, nem os 

maltrates, e dize-lhes dito nobre. 

24.E baixa a ambos a asal}) da 

humildade, por misericordia. E dize: 

“Senhor meu! Tem misericordia 
deles, como quando eles cuidaram 
de mim, enquanto pequenino.” 

25. Vosso Senhor é bem Sabedor 
do que häâ em vossas almas. 56 sois 

integros, por certo, Ele é, para os 

contritos, Perdoador. 

26.E concede ao parente seu 

direito®, e ao necessitado e ao 

filho do caminho®”. E näo dissipes 
teus bens exageradamente. 

27. Por certo, os dissipadores 
säo irmäos dos demômios. Ε ὁ 
demônio é ingrato a seu Senhor. 

28.E, se 1ῃ6 5." 445 de ombros, 

em busca da misericordia de teu 

Senhor, pela qual esperas, dize-lhes 

dito bondoso. 

29.E πᾶο deixes tua mäo atada 

Vos;#1 VV sy) δ). 

2 0 

JESUS Cri 
ed es τ᾿ .- 3 

SL A 

rie if- 

ΝΙΝ ἄς δὰ ae Ces (Lo 

Sa NEIL IEN 

(1) Baixar as asas da humildade a ambos: protegé-los, com humildade e ternura. 

(2) Trata-se da obrigatoriedade de ajuda ao parente préximo (pai, filho), a quem se Ihe 
ofertarä toda sorte de sustento; enquanto, ao parente afastado, ofertar-se-4 afeiçäo, 

boa convivência 6 auxilio eventual. 

(3) cf II 177n1 
(4) Lhes: ao parente, ao necessitado, etc. Se, por condiçôes financeiras desfavoräveis, 

näo se puder auxiliä-los, deve-se, ao menos, tratä-los com ternura. 
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l = ΡΟ 
ao pescoco! } e näo ἃ estendas, pre La LE δ 

com exagero, pois, ἰογηδγ-ῖθ- ἃ 5 

censurado, afligido. 

30. Por  certo, ἴθι  Senhor à Ut PUS DSi] ΑΘ 

1pgali usten ra quem RE - prodiga za © sust to, para q FAR LS 

quer, 6 restringe-0 . Por certo, Ele, cé 

de Seus servos, é Conhecedor, 

£ 

of 

[2 

Onividente. 
re . “1 - “ὩΣ 3 “τ. on # 

31.E näo mateis vossos filhos, FES. AXES Ki: ENS 
com receio da indigência: Nos Îhes GS re ons 
damos sustento, e a vos. Por certo, 5385 
seu morticinio € grande erro. ASE 22 

4 “ “ 35 ἘΞ ré ra τ» 32. näo vos aproximeis do Ts Es EN 
adultério. Por certo, ele ό Pure 

obscenidade; e que vil caminho! (5.2 Des 

33.E näo mateis o ser humano, ZE a EN A2 2 
> σ΄: ἜΣ de LE 2e 

ἀξ ϑλ δος 
» 

ξυστοῦ 

que Allah proibiu matar, exceto se 

com justa razäoÙ). E quem € morto 

injustamente, Nôs, com efeito, 2 ES 35,2% EE 
estabelecemos ἃ seu herdeiro poder OLLN 

sobre 0 pass Entäo, que ele 
näo se exceda!”” no morticinio. Por 
certo, pela lei, ele j4 ὁ socorrido. 

34.E näo vos aproximeis das 
riquezas de 6rfäo, senäo da melhor 6 
maneira®”, até que ele atinja sua 5: ΟΝ 
força plena. E sede fiéis ao pacto ἃ» 

2 T- 
EST 

(1) Metäfora alusiva ao avaro, que tolhe os movimentos da mäo, para, assim, näo 

oferecer o que quer que 5618 ἃ ninguém. 

(2) Cf. VI 151 p.231 nl. 
(3) O vindice nâo deve vingar-se além do necessärio, como era costume entre as tribos 

ärabes, pré-islâmicas, que, comumente, cometiam excessos na vingança, tais como 

os que matavam toda uma tribo para vingarem a morte de uma s6 pessoa. 

(4) C£ VI 152 n2. 
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firmado. Por certo, o pacto ser4 
questionado. 

35. E completai a medida, quando 
medirdes, e pesai com a balança 
correta. Isso é melhor e mais belo, 

em efeito. 

36. Ε πᾶο persigas o de que näo 
tens ciência. Por certo, do ouvido e 

da vista e do coraçäo, de tudo 1550 
se questionarä("). 

37.E πᾶο andes pela terra com 
jactância. Por certo, näo fenderés a 
terra nem atingiräs as montanhas, 

em altura. 

38. Ο mal de tudo 1550, perante 
teu Senhor, é odioso. 

39.Isso é parte da sabedoria, 
que teu Senhor te revelou. E πᾶο 
faças, junto de Allah, outro deus, 

pois, seras lançado na Geena, 
censurado, banido. 

40. Acaso, vosso Senhor escolheu 

filhos, para vés?, e tomou dentre 
os anjos, filhas, para Ele? Por 
certo, dizeis dito monstruoso! 

41.E, com efeito, patenteamos, 

neste Alcoräo, os exemplos, para 
que eles®” meditem; e isso näo lhes 

(1) Ou seja, näo se deve mentir acerca do que se viu, ouviu ou sentiu, dado que, no 

Dia do Juizo, da minima cousa haver-se-â de prestar contas. Nâo se deve omitir 

nem acrescentar nada à Verdade. 

(2) Para vés: para os idélatras, que pretendiam ser os anjos filhas de Deus. 

(3) Eles: os descrentes. 
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acrescenta senäo repulsa à verdade. 

42. Dize: “Se houvesse, junto 
dEle, deuses, como eles dizem, 

esses, nesse caso, haveriam buscado 

um caminho até O Possuidor do 

Trono!?. 

43. Glorificado e Sublimado, ao 

auge, 5614 Ele, acima do que dizem! 

44.0s sete céus e ἃ terra € 
quem neles existe glorificam-n0. 
E nâo hä cousa alguma que O näo 
glorifique, com louvor, mas vos 

näo entendeis sua glorificaçäo. Por 
certo, Ele é Clemente, Perdoador. 

45. Ε, quando tu, Muhammad, 

lês o Alcoräo, pomos entre ti e os 
que πᾶο crêem na Derradeira Vida, 

um cortinado invisivel®?: 

46. E fazemo-Îlhes véus sobre os 

coraçôües, a fim de ὦ näo 

entenderem, e, nos ouvidos, surdez. 

E, quando, no Alcoräo, mencionas 
teu Senhor, s6 ἃ Ele, voltam-se 

para trâs, em repulsa. 

47.N6s somos bem Sabedores 
da intençäo com que eles ouvem, 

ἡ ὃ 5 | 

mA 

ἣν εἰ δ! ὃ.) ge 

En béta 85 LE 

DATA on 

Eee ec) ASE ἣν 

Nés εἴα SE Gi 

SNS Es 
ae ερῦν 

LR, SRE ΕΞ 

(1) Ou seja, os outros deuses haveriam procurado acesso ἃ Deus, para usurpar-Lhe o 

trono. 

(2) Os idélatras de Makkah, ao ouvirem a pregaçäo do Profeta Muhammad, repetiam, 
sempre, as seguintes palavras: "Nossos coraçôes estäo envoltos em pälios, longe 

daquilo ἃ que nos convocas, e, hâ surdez, em nossos ouvidos, e Πά um véu, entre 

nés ς ti". Vide XLI 5. E, por se mostrarem renitentes à pregaçäo islâmica, neste 

versiculo e no seguinte, Deus efetiva-lhes, conforme sua renitência, os obstäculos 

à compreensäo do Alcoräo. 
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quando te ouvem!"”, e quando estäo 

em confidéncias, quando os injustos 
dizem, entre eles: “Näo seguis 
senäo um homem enfeitiçado!” 

48. Olha, como engendram seme- 
lhantes"? ἃ ti, e se descaminham! 

Entäo, näo poderäo encontrar 
caminho algum. 

49. Ε dizem: “Quando formos 

OSSOS € resquicios, seremos ressus- 

citados, em novas criaturas?” 

50. Dize: “Sede ὁ que fordes, 
pedras ou ferro, 

S1."Ou criatura outra, que 

vossas mentes consideram assaz 

dificil de ter vida, sereis ressus- 

citados.” Entäo, diräo: “Quem nos 

farä voltar à vida?” Dize: “Aquele 
que vos criou, da vez primeira.” 

Entäo, menearäo ἃ cabeça, em 

escärnio ἃ ti, e diräo: “Quando 

serà Isso?” Dize: “Quiçä, seja bem 
proôximo. 

52.“Um dia, quando Ele vos 
convocar, entäo, vos Ὁ atendereis, 

louvando-O, e pensareis que näo 

permanecestes, nos sepulcros, 

senäo por pouco tempo!” 

S3.E dize a Meus servos que 

€ 9 - 

ν 9329 » ed w “7.1 » Dee, 
δὰ 
0 

- 

» 3.“ 335 “2.2. AR ESA 
ne) NO καῖ 25 55394) 

ee “’ ET «ὁ À 

ERA TNATES 

(1) Deus sabe que os descrentes sempre escarneceram a pregaçäo islâmica. 
(2) Referência às alegaçôes dirigidas, pelos descrentes, ao Profeta, tais como: louco. 

poeta, enfeitiçado. 
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digam 805 idélatras ἃ palavra() 
que for melhor. Por certo, Satä 
instiga a cizânia, entre eles. Por 
certo, Satà é para o ser humano 

inimigo declarado. 

54. Vosso Senhor é bem Sabedor 
de vos. Se Ele quiser, terä 
misericordia de vos ou, se Ele 

quiser, castigar-vos-à. ΒΕ näo te 
enviamos, sobre eles, por patrono. 

55. Ε teu Senhor é bem Sabedor 
de quem existe nos céus € na terra. Fe τ 
Ε, com efeito, Νός preferimos 
alguns dos profetas ἃ outros, 6 
concedéramos ἃ Davi os Salmos. 

δ. Perte ΤΉΝ δέ σα 
LES »" ee EL. -» 

(09) 595 D SES -) 322 

“51 

56. Dize: ‘“Invocai os que es ae) Ὁ 

pretendeis serem deuses, além « KES 

dEle: Eles näo possuiräo o dom de τ; SE 

remover de vos o infortünio nem 

alterä-lo.” 

57.Esses®), que eles invocam, 
buscam meios de aproximar-se de 
seu Senhor, cada qual ansiando 
estar mais proximo dEle, e esperam 
por Sua misericordia e temem Seu 
castigo. Por certo, o castigo de teu 
Senhor é temivel. 

58.E näo hä cidade que πᾶο PASSER 

aniquilemos!”?, antes do Dia da 

(1) A palavra: aquelas palavras, mencionadas no inicio do versiculo seguinte: "Vosso 

Senhor ὁ bem Sabedor de vs", em lugar de dizer: "lreis para o Inferno", ou outra 

frase que possa incitar os idélatras a fazerem o mal. 

(2) Esses: os anjos e Jesus. 
(3) Alude-se, aqui, ao aniquilamento, por morte natural, dos habitantes crentes; e, por 
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Ressurreiçäo, ou que nâo castigue- 
mos com veemente castigo. Isso 
està escrito no Livro. 

S9.E o que nos impede de JS ποσί ΠΕ ἢ τς 

SES re sy 
enviar os Sinais näo ἔ senâo que os 

antepassados os desmentiram(}”, E 

concedêramos ao povo de Thämüd 

o camelo fêmeal” por sinal claro, e 

foram injustos com ele. E näo 

enviamos  sinais senäo para 
amedrontar. 

CE γχ MASSE In 60.Ε quando te dissemos: “Por Les EI LE SELS 
| τς tot CRETE certo, teu Senhor abarca os ἘΝ 1 τὴς 

39 us LA κε 7. το ὧν 

ne E näo fizemos da SES τ 
visäo ” , que te fizemos ver, senäo ,. NS RENAN 

Pt (4) 15 3 ES tard A DER A 

provaçäo para os homens‘” e, 0 Dire Lies 0e; a 
᾿ ., (5 “ ᾿ ie 

mesmo da ärvore maldita®”, no o τς ἐξ 
Alcoräo. E N6s os amedrontamos: 

entäo, isso πᾶο lhes acrescenta 

senäo grande transgressäo. 

61.Ë quando dissemos δὸς 

anjos: “Prosternai-vos diante de 

Adäo”; entäo, prosternaram-se, 

exceto Iblis, que disse: ‘“Prosternar- 

castigo e outras desapariçôes, dos habitantes descrentes. 
(1) Era praxe, em épocas anteriores ἃ Muhammad. que os povos, descrentes dos sinais 

divinos, fossem aniquilados. Entretanto, Deus determinou que os descrentes, a 

partir de Muhammad, näo fossem castigados, senäo no dia do Juizo. 
(2) Cf. VIT p.250 n1. 
(3) Alusäo ao que o Profeta viu, durante sua viagem noturna. 
(4) Os homens: os habitantes de Makkah, entre os quais, uns creram na visäo; outros, 

estranhando o fenômeno, abandonaram o Isläo. 

(5) Alusäo à ärvore Az Zaqqüm, mencionada na sura XXXVII 62. Os Quraich, 

céticos, näo podiam conceber que, no Inferno, pudesse existir esta ârvore, dado 

que o fogo, que tudo consome, jà deveria havê-la consumido também. 
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me-ei diante de quem Tu criaste de 
barro?” 

62. Disse ainda: “Viste? É este 

quem  preferiste a mim? Em 
verdade, se me concedes prazo, até 

o Dia da Ressurreiçäo, tomarei as 

rédeas de sua? descendéncia, 

exceto de poucos deles.” 

63. Allah disse: “Vai! E quem 

deles te seguir, por certo, a Geena 

serâ ἃ recompensa de todos vés, 
como plena recompensa. 

64. “Ε importuna, com tua voz, 
a quem puderes, dentre eles, e 
tumultua-os, com tua cavalaria e 

infantaria, e partilha com eles as 
riquezas e os filhos e faze-lhes 

promessas.” — E Satà näo JÎhes 
promete senäo faläcias — 

65.“Por certo, sobre Meus 

servos nâo tens poder algum.” E 
basta teu Senhor por Patrono. 

66. Vosso Senhor é Quem vos 

impulsa o barco, no mar, para 

buscardes algo de Seu favor. Por 

certo, le, para convosco, é 

Misericordiador. 

67. Ε, quando o infortünio vos 

toca, no mar, somem aqueles ἃ 

quem invocais, exceto Ele. Entäo, 
quando Ele vos pôe em salvo, na 

(1) Sua descendência: a descendéncia de Adäo. 

» “τ 7.2 

: ἀπ τα μα 
ré Et τς - Pr 

Qt Log 203. πε τα | 

__— LE ee 3 

LR ΓΚ τε 
DELEGUES 

ΞΕ) - NC À, À SACS Ë) 

OLese " 

ÉD SES 

STE Γ᾿ 
DES 
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terra, νόβ dais de ombros. Ε o ser 

humano é assaz ingrato. 

à Ν 
καῇ PAT: 2 ne -- κ: » 3 FLE 

68. Entäo, estais seguros de que SA ἧς αι οὶ Στ ῷ 

Ele πᾶο far4 uma faixa de terra γος .᾽ PE 
: Ὃ en LAZN 55 Des δ 5-55 

engolir-vos ou näo enviarä contra ἃ ἂν 
νός um vento lastrado de seixos, 

em seguida, näo encontrareis para 
vôs patrono algum ? 

69. Ou estais seguros de que Ele 

vos näo far tornar a οἱ δἰ), outra 

vez, e nâo enviarä contra vos um 

vento devastador, entäo, afogar- 

vos-à por vossa renegaçäo da Fé, 

em seguida, näo encontrareis para 

vôs defensor, contra N6s”? 

70. Ε. com efeito, honramos os ὦ ΣΙΩΝ EE io 

filhos de Adäo e levamo-los por| LS es ASS 246 A 
- " = A terra e mar e demo-lhes por sustento A 

ὼ ‘ . “. ων» | σι 27 

das cousas benignas, e preferimo- τες ς, ἀρ λεῖος 

los, nitidamente, ἃ muitos dos que Css 
criamosC). 

1 - Ἐξ ΄ ze 43,0 5 LT 71. Um dia, convocaremos cada ΚΣ > L 5 he $ 
grupo dos homens, com seu! | ἷ 4 
: Ἦ so) ἧς: Dette à GE 7 
imam. Entäo, a quem for O5 AE dE ΕΣ 

< 5 PES LS 
Pi σ à “" LES ῸΡ ΤῊ concedido seu livro em sua destra, 

esses lerâo seu livro e näo sofreräo 

injustiça, nem ἃ minima que 56]8. 

72.E quem, nesta vida, € 350 φῶς ΤΕ ΞΕ. 

(1) Ou seja, o mar. 

(2) Ou seja, entre os seres animados e inanimados, que povoam ὁ Universo, ἃ 

preferência divina recai sobre o ser humano. 
(3) Esta palavra significa: o lider. No texto alcoräânico, indica o lider religioso que é ὁ 

Profeta. 
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cego(), na Derradeira Vida ser 
cego e mais descaminhado do rumo. 

73.E, por certo, quase eles te 

desviaram, Muhammad, do que te 
revelamos, para que forjasses, 

acerca de Nô6s, outra revelaçäo que 

esta. Εν nesse caso, haver-te-iam 

tomado por amigo. 

74.E, se te näo houvéssemos 5 AA VE 
tornado firme, com efeito, quase te 

haverias inclinado, um pouco, para 
eles. 

75. Nesse caso, haver-te-iamos Ga τι 22 5 AEN 
feito experimentar o dobro do , 
castigo da vida e o dobro do da 

morte. Em seguida, nâo encontrarias,. 

para ti, socorredor contra Nôs. 

| 76.E, por ἐκ quase te < Hoi τ «| τι. ἡ ὧν 
importunaram, na terra”, para dela : A 2: ἢ 
te fazerem sair. E, nesse caso, nelal “Ὁ δ xp e > 
näo haveriam permanecido, depois HEEN ET DRE 
de ti, senâo por pouco!” tempo. 

77. Assim, foi Ὁ  Nosso 

procedimento com quem, com efeito, 

enviamos, antes de ti, dentre Nossos 

Mensageiros. E näo encontraräs. 

em Nosso procedimento, alteraçäo 
alguma. 

(1) Trata-se, logicamente, do cego espiritual, que näo atende aos ensinamentos 

divinos. 

(2) Ou seja, na cidade de Al Madïnah. 

(3) Triunfaria ἃ palavra de Deus sobre os descrentes, desgraçando-os, se eles 

houvessem, efetivamente, expulsado o Profeta de Al Madïnah. 
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78. Cumpre ἃ  oraçäo, do 
declinio do sol até a escuridäo da 
noite, e cumpre ἃ oraçào da aurora. 
Por certo, a oraçäo da aurora έ 
testemunhada pelos anjos. 

79.E, à noite, entäo, reza com 

elet”, à pus de  oraçäo 
suplementar(? para ti. Quiçä, teu 
Senhor te ascenda a uma louvävel 

preeminência. 

80.E dize: “Senhor meu! Faze- 

me entrar uma  entrada, 

verdadeiramente, digna, e faze-me 
541 uma saida, verdadeiramente, 

digna, e faze-me, de Tua parte, um 
poder socorredor.” 

81.E dize: “A Verdade chegou e 
a falsidade pereceu. Por certo, a 
falsidade é perecivel.” 

82.E fazemos descer, do 

Alcoräo, o que é cura e misericordia 
para os crentes. E, aos injustos, 

isto näo acrescenta senäo perdiçäo. 

83. Ε, quando agraciamos o ser 
humano, ele ἀά de ombros e se 

distancia, sobranceiro. E, quando o 
mal o toca, fica desesperado. 

84. Dize: “Cada qual age 
conforme sua indole. E, vosso 

Senhor é bem Sabedor de quem é 0 
mais gulado no caminho.” 

(1) Ele: o Alcoräo. 

΄ ἦζέ AL ail ΞΕ 

ANSE TEA 
ΔΝ Sn 

SSAN EEE 

(2) Esta oraçäo suplementar ὁ privilégio exclusivo do Profeta Muhammad. 
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85.E perguntam-te eles!? pela 
alma. Dize: “A alma é da Ordem 

de meu Senhor. E näo vos foi 

concedido da ciência senäo pouco.” 

86.E, em verdade, se quisés- 
semos ir-Nos com οἷ que te 

revelamos, em seguida, nâo encon- 

trarias, para ti, patrono contra Νόϑ. 

87. Näo o fizemos senäo por 

misericordia de teu Senhor. Por 

certo, Seu favor para contigo € 

grande. 

88. Dize: “Se os humanos e os 
jJinns se juntassem, para fazer vir 
algo igual ἃ este Alcoräo, näo 

fariam vir nada igual a ele, ainda 
que uns deles fossem coadjutores 
dos outros.” 

89.E, com efeito, patenteamos, 

para os homens, neste Alcoräo, 

algo de cada exemplo. Entäo, a 
maioria dos homens a tudo recusa, 

exceto à ingratidäo. 

90. Ε dizem: “Näo creremos em 

ti, até que nos faças emanar, da 

terra, Uma nascente, 

91.“Ou que haja para ti um 

jardim de tamareiras e videiras, 6 

que  faças emanar OS  rios, 
abundantemente, através dele; 

(1) Eles: os judeus. 
(2) O: o Alcoräo. 

Parte 15 

Lu 

»ἥ »» ads »\- à 
* 4 

& RARE » 5e de 
FD 
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92.“Ou que faças cair, sobre 

nôs, como pretendes, o céu em 

pedaços, ou que faças vir Allah e 

os anJos, frente a frente; 

93.“Ou que haja para ti uma 

casa repleta de ornamentol”, ou 

que ascendas ao céu. E näo 

creremos em tua ascensäo, até que 

faças descer sobre πόβ um Livro, 

que leremos.” Dize: “Glorificado 

seja meu Senhor! Quem sou eu 

senäo um mortal Mensageiro?” 

94.E o que impediu os homens 

de crerem, quando Îhes chegou a 

orientaçäo, nâo foi senäo haverem 

dito: “Allah enviou um mortal por 

Mensageiro”?” 

95. Dize: “Se houvesse, na terra, 

anjos que andassem tranqüilos, 

haveriamos feito descer, do céu, 

_sobre eles, um anjo por Mensageiro.” 

96. Dize: “Allah basta, por 

testemunha, entre mim e vs. Por 

certo, Ele, de Seus servos, é 

Conhecedor, Onividente. 

97.E quem Allah guia é o 

guiado. E para quem  Ele 

descaminha, näo Îlhes encontraräs 

protetores, além dEle. E reuni-los- 

emos, no Dia da Ressurreiçäo, 

arrastados sobre as faces, cegos e 

ἡ ὃ ς #1 ἐγ s\ δ! δ, qu 

4375} sais 

É LE Fa 

ii 

- 

ere mi ΙΑ: À 2 

ὀρ σα σὴ (50.5.93. 
ΞΖ 4. del τη aie w tes 

ΑΘ hic YA Gb 

Hosts ἜΣ 

PAS OS τ 

Lee PANET 5 

ee ΣΌΣ 

(1) Ornamento: traduz ἃ palavra zuhkruf, que significa, também, ouro. 
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mudos e surdos. Sua morada serä ἃ 

Geena: cada vez que se entibiar, 

acrescentar-lhes-emos fogo ardente. 

98.Essa serâ sua recompensa, 
porque renegaram Nossos sinais, 6 
disseram: “Quando formos ossos e 

resquicios, seremos ressuscitados, 

em novas criaturas?” 

99. Näo viram eles que Allah, DRM GNT 
Que criou os céus 6 a terra, € οὐ; es Top ie LA 
Poderoso para criar semelhantes a 

eles? Ε ΕἸ Ihes fez um termo 
indubitävel. Mas os injustos a tudo 
recusam, exceto à ingratidäo. 

ya “ ‘ " seu mme ς 27 γε ἢ 100. Dize: ‘Se possuissels OS sise Nid 6 
cofres da misericordia de meu “ 

Senhor, nesse caso, haverieis de 

reté-los, com receio de despendé- 
["; 

los. Ε avaro é o ser humano! 

Ι ΞΕ κὺς Ne dam AVES 101.E, com efeito, nn eee LA 

a Moisés nove evidentes sinais ee 
ART MR λα. CE 

Entäo, pergunta aos filhos de πε 5: 

Israel, quando ele [ῃ65 chegou e LTD ENT 
Fara Îhe disse: “Por certo, penso, A 

6 Moisés, que és enfeitiçado.” 

102. Moisés disse: “Com efeito, τ ἘΠῚ: SNA 2e SE 
sabes que nûo fez descer estes, como 2 

NC" Ἢ ti ee \ à τὰ 

clarividéncias, senäo O Senhor dos ἜΣΕΙ NES 

céus e da terra. E, por certo, penso, OL όσον 
6 Fara6, que estäs arruinado.” 

(1) Os nove sinais sâo: 1) ἃ vara, 2) a mâo alva, 3)o dilüvio, 4) os gafanhotos e os 
piolhos e as râs e o sangue, 5) a seca 6 a escassez de frutos, 6) a passagem pelo 

mar, 7) a âgua emanada da rocha, 8) a elevaçäo do Monte Sinai, 9) o coléquio com 

Deus. 



17. Süratu Al-’Isrä’  Parte 15 | 460 

103.E ele!) desejou expulsä-los 
da terra"; entäo, afogamo-lo e a 
quem estava com ele, a todos. 

104. Ε dissemos, depois dele, aos 

flhos de Israel: “Habitai ἃ terra; 6. 

quando chegar a promessa da 
Derradeira Vida, far-vos-emos vir, 

em multidôes.” 

105.E, com a verdade, fizemo- Tee LES . T5 ET Ξ 

lo!” descer e, com a verdade, ele 

desceu. E  näo te enviamos, 

Muhammad, senäo por alvissareiro 
e admoestador. 

+ ST 

D ΡΝ) 

106.E fizemos descer Alcoräo, 

fragmentamo-lo!”, a fim de o leres 
aos homens, paulatinamente. E 
fizemo-lo descer, com gradual 
descida. 

107. Dize: ‘“Crede nele; ou, näo 

creais. Por certo, aqueles aos quais 
fora concedida a ciência, antes 

dele"”, quando é recitado, para eles, 
caem de mento, por terra, 
prosternando-se. 

108. “E dizem: ‘Glorificado seja CAT RER SANTE 
nosso Senhor! Por certo, a promessa ἥ | 
de nosso Senhor foi cumprida.”” 

109. E caem de mento por terra, EX ET q KE ESS Ζ à 54. 

(1) Ele: Farac. 

(2) Da terra: do Egito. 

(3) Lo: o Alcoräo. 
(4) À revelaçäo do Alcoräo ao Profeta durou 23 anos, para abranger e explicar todos 

os eventos surgidos na sociedade islâmica. 

(5) Antes dele: antes do Alcoräo. 



17. Süratu Al-’Isrä’ Parte 15 

chorando, e ele!” Ihes acrescenta 

humildade. 

110. Dize: “Invocai a Allah ou 

invocai δ Misericordioso. O que 
quer que 5614 que invoqueis, dEle 
säo os mais belos nomes.” E näo 
alteies ἃ voz, em tua oraçäo, nem a 

silencies, e busca, entre ambas, um 

caminho justo. 

111. dize: “Louvor a Allah, 

Que näo tomou para Si filho algum, 

e para Quem näo h4 parceiro na 
soberania, 6 para Quem näo ἢά 

protetor contra ἃ humilhaçäo.” E 
magnifica-O, fartamente. 

(1) Ete: o Alcoräo. 

\os;+ VV εἰ Yi 8, qu 

| 

RTE 

ES Es: 
μ 

JG Aa 

ENS e 

- 
w 

(à _. ὃ: 
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De Makkah -- 110 versiculos. 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Louvor a Allah, Que fez 

descer sobre Seu servo o Livro., 6 

nele näo pôs tortuosidade"” alguma! 

2. Fè-lo reto, para advertir os 
descrentes de veemente suplicio 
de Sua parte, e alvissarar os 
crentes, que fazem as boas obras, 

que teräo belo prêmio, 

3. Nele permanecendo para todo 
Ο sempre, 

4. E para admoestar os que dizem: 
“Allah tomou para Si um filho.” 

5. Nem eles nem seus pais têm 
ciência disso. Grave palavra ἃ que 
sai de suas bocas! Näo dizem 
senäo mentiras! 

6.E, talvez, Muhammad, te 

mates de pesar, apôs a partida deles, 

is DEEE A ST | 

Dis | SAT ΜΕ 
où πὰ 1 =” Dai . 

-“» 

joe fais τὸ τ 

(1) AI Kahf: ἃ caverna. Assim se denomina esta sura, pois os versiculos 9, 10, 11, 16, 

17 e 25 fazem mençäo desta palavra. A parte principal da sura ὁ a narraçäo de 

histérias, tais como a dos Companheiros da Caverna; a dos Proprietärios dos Dois 

Jardins; a sucinta alusäo à histôria de Adäo e Iblïs; a de Moisés 6 o säbio ΑἹ 

Khidr; e, finalmente, a histéria de Zul Qarnain. Assim sendo, esta sura ὁ quase, 

totalmente, constituida de diversas narrativas, de modo que 71 dos 110 versos se 

compôem delas. O restante, ou säo comentärios acerca dessas histérias, ou mençäo 

de cenas sobre a vida eterna. Quanto ao tema essencial da sura, ao qual se 

prendem os värios assuntos, ὁ a reavaliaçäo da crença e da maneira de pensar, 

assim como dos valores assentados nesta crença. 

(2) Ou seja, o Alcoräo ὁ isento de contradiçôes e erros. 
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se ηᾶο crêem nesta Mensagem. 

7. Por certo, fizemos do que h4 DE NEC U) 
sobre a terra ornamento para ela, a ᾿ ἘΠ sé 

(1) κέρεα fim de pôr à prova qual deles'” é Ἵ - 
melhor em obras. 

8. E, por certo, faremos do que 
hä sobre ela superficie ârida. 

9. Supôes que os Companheiros 

da Caverna®” e do Ar-Raqim!” 

sejam, entre nossos sinais, algo de 

admiraçäo”? 

(1) Deles: dos homens. 
(2) Näo se sabe, a0 certo. quem eram estes Companheiros da Caravana nem quando 

ou onde se protegeram de provävel perseguiçäo. Tudo o que o Alcoräo diz é que 

eram jovens crentes, foragidos de uma sociedade repressora, a fim de poderem 
preservar a crença. Do que se deduz que, possivelmente, se tratava de vitimas de 

perseguiçôes religiosas, e, no estudo destas perseguiçôes religiosas, relatadas pela 
Histéria, chegamos a algumas que parecem encaixar-se neste quadro. À primeira 

hipôtese se prenderia à perseguiçäo ocorrida ao tempo do rei selêéucida Antioco 

ἵν, Epifano (175 - 164 “C.),que, ao apoderar-se do reino sirio, e sendo profundo 

admirador da civilizaçäo helênica, impôs aos judeus da Palestina - dominada, na 
época, pelos sirios - a religiäo grega e a anulaçäo do judaismo. Dai concluir-se que 

os Companheiros da Caverna eram judeus refugiados de Jerusalém, onde 

habitavam. Seu despertar dataria, entäo, de 126 d.C., ou seja, 445 anos antes do 

nascimento do Profeta Muhammad. A Segunda hipôtese se ligaria à perseguiçäo 

ocorrida no reinado do imperador romano Adriano (117 a 138 d.C.), que, da 

mesma forma que Antioco, perseguiu os judeus. Em 13 d.C.. os judeus, rebelando- 

se contra o Império Romano, expulsaram da Palestiana as legiôes romanas 6 
apoderaram-se de Jerusalém, que dominaram por três anos. Foi, depois disso, que 
Adriano, com seu exército, invadiu ἃ Palestina e pôs fim à soberania dos judeus, 

retomando Jerusalém e extinguindo o judaismo com a morte de seus lideres e a 

escravidäo de seu povo. Novamente, a Histôria comprova que estes Companheiros 
eram judeus e provavelmente habitavam Jerusalém. Seu despertar, entâo, haveria 

ocorrido cerca de 435 d.C., ou 135 antes do nascimento do Profeta. A maioria dos 

exegetas, entretanto, aponta ἃ primeira hipôtese como a mais congruente com 0 

episédio do Alfcoräo. 

(3) Este nome foi interpretado de värios modos. Dizem uns que se tratava de uma 

tâbua, onde foram escritos os nomes dos Companheiros da Caverna; ou, como 

preferem outros, o nome do cäo destes; outros, ainda, dizem ser o nome do vale, 

em que se achava a Caverna, ou o nome da montanha ou da aldeia. 
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10. Quando os jovens se 
abrigaram!) na Caverna, e disseram: 
“Senhor nosso!  Concede-nos 
misericordia de Tua parte e, para 
nôs, dispôe retidäo, em tudo o que 

nos concerna.” 

11.Entäo, na Caverna, esten- 

demo-lhes um véu sobre os 
; 2 τ τὶ 

ouvidos! } durante vârios anos. 

12. Em seguida, despertamo-los, 

para saber qual dos dois partidos"”? 
enumerava melhor o tempo, em 

que là permaneceram. 

13. Nôs te narramos sua historia, 

com a verdade. Por certo. eles eram 

jovens, que criam em seu Senhor 6 
805 quais acrescentamos orientaçäo, 

14.E  revigoramo-lhes os 

coraçôes, quando se levantaram 6 

disseram: ‘“Nosso Senhor é Ὁ 

Senhor dos céus e da terra. Näo 

invocamos, além d£Ële, deus algum: 

com efeito, nesse caso, estariamos 

dizendo um cümulo de blasfémia. 

ὡς HER à 15. Este nosso povo tomou, za SACS NES 
além dEle, outros deuses. Que - ee > Le Le ““ 

5 ROBLA 2910 9.3 
ET δ τ, dé 

(1) Assim o fizeram, para preservarem a Crença e se protegerem contra os que, entre 

seu povo, queriam levä-los à apostasia. 
(2) Estender um véu sobre os ouvidos: selar os ouvidos com a surdez proveniente de 

sono profundo, do qual nem um grande ruido poderia fazé-los despertar. 

(3) Dois partidos: trata-se ou de dois grupos dos Companheiros, que divergiram, 
acerca da duraçäo de sua permanëência, na Caverna; ou de dois grupos de 

habitantes da cidade, que, a0 lado de fora da Caverna, testemunharam o despertar 

dos Companheiros. 
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façam vir, a respeito desses , uma 
evidente  comprovaçäo!  Quem 

mais injusto, pois, que aquele que 
forja mentiras acerca de Allah?” 

Nos SE ER 
ST AT ιν ἃς 

Le NE 
ΠῚ] = 4,72 

. Le AS 

ΟΞ σι: ΕΞῸΞ | 
“- 

16. Ε disseram uns 305 outros: 
“Quando vos houverdes apartado 
deles e do que adoram, em vez de 
Allah, entäo, abrigai-vos na Caverna, 

vosso Senhor espargir4, sobre vos, 
algo de Sua misericordia e, para 
vôs, disporä apolo, em vossa 

condiçäo.” 

17.E tu haverias visto o sol, 3e AGE) Les 
quando se levanta, declinar de sua 
caverna, pela direita, e, quenas se SE SL Es Leds or 
punha, desviar-se deles!”), pela SE NNS SEULE 
esquerda, enquanto que Le se "ἡ ἐσα Sté pute 
achavam em um espaço”” dela. Po 
Isso é um dos sinais de Allah. AE SE Ja as ΩΣ 
Aquele, ἃ quem Allah guia, é o 
guiado. E para aquele, a quem 
descaminha, näo Îhe encontraräs 

protetor, conselheiro. 
ξ. - 

= 9. À 5 > 8 ET à ne 18.E tu os ον ας sas “os Pre nl En te rer 

enquanto estavam adormecidos A ΡΣ 

f. _] 6) MANS na ES ARS aziamo-los se virarem ”, para ἃ 
. . - ΄- sir, » - ἴζε 

direita e para a esquerda. E seu cäo LD PLATE" LS RAS 

tinha estendidas as patas dianteiras, 

(1) Deles: dos Companheiros da Caverna. 
(2) Embora estes Companheiros estivessem em um lugar espaçoso na entrada da 

Caverna, o sol jamais os molestou, nem no nascente nem no poente, ὁ que 

significava que eles estavam na proteçäo de Deus. 
(3) Para a preservaçäo de seus corpos contra o apodrecimento, causado pelo contato 

com o sol da Caverna, Deus evitou-lhes ἃ imobilidade, fazendo-os virarem-se, 

periodicamente. 
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no limiar da caverna. Se tu os 

houvesses avistado, haver-lhes-ias 

voltado as costas, fugindo, e 

haverias ficado cheio de pavor deles. 

19.E, assim, como os adorme- 

cemos, despertamo-los, para que se 
interrogassem, entre eles. Um 

deles  disse: “Quanto tempo 
permanecestes, aqui?” Disseram: 

“Permanecemos um dia ou parte 

de um dia.” Outros disseram: 
“Vosso Senhor é bem Sabedor de 
quanto permanecestes. Entäo, enviai 
um de vés à cidade, com esta vossa 

moeda de prata. E que olhe qual o 
mais puro alimento, e que deste 

vos faça vir sustento, e que ele 
sutilize e que näo deixe ninguém 
perceber-vos. 

20. “Por certo, se eles(!” obtêm 

poder sobre vés, apedrejar-vos-äo 

ou  far-vos-âo tornar à sua 

crença®). Ε nunca serieis, nesse 

caso, bem-aventurados!” 

21. Ε΄ assim, como os fizemos 

despertar, fizemo-los descobertos(?) 
— para saberem que a promessa de 
Allah ὁ verdadeira"”, e que a Hora 
é indubitävel — quando disputavam, 

(1) Eles: os habitantes da cidade. 

ge CS Le EAN 

Le στα] FI; 

Mie HSE 

sas 
Bt EU Le 

LE ts 

nr Gi 1. 
ΠΟΥ ASE UT 

Dites 

.-. NS ENS ES 4.3.5...» 

re) ὧδ (a a AC 3 

ἦ ρα a  Σ D ITR 1 Dee 

rs ke. 
4 - 

(2) Retornar ἃ sua crença: adotar ἃ religiäo pagà deles. 

(3) Ou seja, tornarem-se conhecidos dos habitantes da cidade. 

(4) Isto é, para que os habitantes soubessem da veracidade da promessa de Deus, 

acerca da Ressureiçäo. 
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entre οἰ δαί"), sua questäo; entäo, 

disseram: ‘“Edificai, sobre eles, 

uma edificaçäo. Seu Senhor é bem 

Sabedor deles.” Mas aqueles, cuja 

opiniäo  prevaleceu,  disseram: 
“Que erijamos, sobre eles, uma 
mesquita.” 

(2) . 6 A " " rite 

22. Alguns” diräo: “Eram De ΕΣ στολάς ; 
sendo seu cäo o quarto deles.” E 9 5 ΠΣ 

ee ΝΣ ᾿ re ie, 
outros diräo: “Eram cinco, sendo μεν τη 

seu cäo o sexto deles”, conjeturando LI SE ee 

o invisivel. E outros, ainda, diräo: DS PATES τ: 
ςς νι δὰ Le FE Eram sete e seu cäo Oo oitavo SL EN DETE 

39 ᾿ φςς r F4. -Σ 

deles.”’ Dize: ‘Meu Senhor é bem 

Sabedor de seu numero. Näo os (ἢ HSE ; dit) 2e 
conhece senäo poucos.” Entäo, näo το ς 

alterques sobre eles senäo em 
altercaçäo ligeira, e näo consultes, 

a seu respelto, a nenhum deles(*. 

23.E nâo digas a respeito de 9.5. οὐ ἀν ὦ ar 

uma cousa: “Por certo, f4-la-ei, éd 

amanhä”, 

24.Exceto se acrescentares: PROS 
“Se Allah quiser!” E lembra-te de unes 
teu Senhor, quando O esqueceres. ee Lo né 

E dize: “Quiçcä, meu Senhor me 

guie a0 que é mais proximo que 

1550, em retidäo.” 

(1) Eles: os habitantes da cidade. 
(2) Referência aos que, na época do Profeta, divergiam do nümero exato dos 

Companheiros da Caverna. 

(3) Os: os Companheiros da Caverna e seu nûmero exato. 
(4) Deles: os contemporâneos do Profeta, que divergiam a respeito dos Companheiros 

da Caverna. 
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25.E eles permaneceram, em 
sua Caverna, trezentos anos, 6 

acrescentaram-se nove! | ) 

26. Dize: “Allah é bem Sabedor 

de quanto l4 permaneceram. DEle 
é o Invisivel, dos céus e da terra. 

Quäo bem Ele vê e quäo bem Ele 

ouve! Eles‘? näo têm, além dEle, 

protetor algum. E Ele näo associa 

ninguém a Seu julgamento.” 

27.E recita o que te foi revelado 
do Livro de teu Senhor; näo μά 

quem possa alterar Suas palavras. 
Ε πᾶο encontraräs, além dEle, 

refügio algum. 

28. Ε sê paciente permanecendo 
com Ο5 que invocam seu Senhor, 

ao amanhecer e ao anoitecer, 

desejando-Lhe a face. E näo 

afastes deles os olhos, desejando ὁ 
ornamento da vida terrena. E näo 

obedeças àquele cujo coraçäo 
tornamos  desatento à  Nossa 

lembrança e que segue sua paixäo 

e cuja conduta excede os limites. 

29. E dize: “A verdade emana de 
vosso Senhor. Entäo, quem quiser 
que crela, e quem quiser que 
renegue a Fé. Por certo, preparamos 

- .»“3 .- dés , ὦ ᾿ δ 9 ΩΣ 

nur κυΐ ἱλ ts 
ἄφες “ sal 3 © 

ERA 

Fe Le { me ne 

CRE ἐ-ὦ Ὁ 

Oise 33,495 

(1) O versiculo alude ao lado astronômico de que 300 anos solares correspondem ἃ 
309 anos lunares. Assim, tanto os ârabes quanto os nâo äârabes poderiam ter noçäo 

exata do tempo em que là permaneceram os Companheiros da Caverna, j4 que os 

primeiros medem seu tempo segundo o calendärio lunar e os outros, segundo o solar. 
(2) Eles: os habitantes dos céus e da terra, que näo têm outro protetor que nâo Deus. 



18. Süratu Al-Kahf 

para os injustos um Fogo, cujo 
paredäo de labaredas os abarcar. 
E, se pedirem socorrimento, teräo 

socorrimento de ägua, como o 
metal em fusäo: escaldar-lhes-4 as 

faces. Que execrävel bebida! E que 
vil recinto de permanência!” 

30. Quanto aos que crêem e 
fazem as boas obras, por certo, näo 

faremos perder o prêmio de quem 
bem-faz, em obras. 

31.Esses teräo os Jardins de 

Éden, abaixo dos quais correm os 
rlos; nesses, seräo enfeitados com 

braceletes de ouro, e se vestiräo 

com trajes verdes, de fina seda e de 

brocado; nesses, estaräo reclinados 

sobre coxins. Que  excelente 

retribuiçäo! E que aprazivel recinto 
de permanéncia! 

32.E propôe, para eles, um 
exemplo: dois homens. Fizemos, 
para um deles, dois jardins de 

videiras 6  cercamo-los com 

tamareiras e fizemos, entre ambos, 
searas. 

33. Cada um dos jardins deu seu 

fruto, e nada se ἴῃς diminuia. E, 

através de ambos, fizemos emanar 

um ΓΟ. 

34. E tinha ele!) outros frutos®?? 

(1) Ele: o dono dos dois jardins. 
(2) Outros frutos: outras fontes de riqueza. 

Parte 15 | 469 | 

72, fe] - 2 o co » 3 ζ΄ DA L 5 2 ms - 

SNS sb 9 à naar 

# 0 

2 > ΠΥ. 

φδοιξονος πλῷ ASS 
Er “οἴ 

So SN 
re, _ 1 

οὐ οὐκ δ 
4 

SAS ἰῷ LISE SE 

DAS 

΄... 

ἄξια ὡς So Vote 

CSS ςΣ LACS ῴὥξ 

Cent 

ΓΝ Je Die 

ἀν. de ἘΠ 
ξ 



18. Süratu Al-Kahf Parte 15 

entäo, disse a seu companheiro, 

enquanto dialogava com ele: “Sou 
mais que tu, em riqueza, 6 mais 

poderoso, em nümero de pessoas.” 

35. E entrou em seu jardim; sendo 
injusto para com si mesmo, disse: 
“No penso, jamais, que este pereça, 

36.“E näo penso que ἃ Hora 
advenha. E, em verdade, se fora 

levado ἃ meu Senhor, encontraria, 

por fim, outro melhor que este.” 

37. Seu companheiro disse-lhe, NE Pen 
enquanto dialogava com ele: ἅς 
“Renegas Aquele Que te criou de ὯΝ 

pô, em seguida, de gota seminal, by 
depois, formou-te um homem”? 

38. ‘Mas eu digo que Allah é 
meu Senhor, e nâo associo ninguém 
a meu Senhor. 

39.“E, entrando em teu jardim, 
houvesses dito: ‘Que seja o que 

Allah quiser! Näo δά força senäo 

com ἃ ajuda de Allah!” Se me vés, 
a mim, menos que tu em riquezas 6 
em nümero de filhos, 

40. “Επίᾶο, quiçä, meu Senhor SA nn ΡΣ 

me conceda algo melhor que teu 

jardim, 6, sobre este, envie ruina 

calculada do céu; entäo, tornar-se- 

4 em superficie escorregadia, 

ων ; ; 1 rs “: τ LE 237. σ - ΞΖ 41.“Οὐ sua ägua tornar-se-à RE HÉEGrS ἢ 
subtérrea, €, Jamais, poderäs a Σ 
readquiri-la.” 



18. Süratu AI-Kahf Parte 15 

42. foram devastados seus 

frutos; entäo, 616. amanheceu 

meneando as mâos, atormentado 

pelo que havia despendido nele!”, 
enquanto Oo Jjardim era deitado 
abaixo, sobre seus tetos, e disse: 

“Quem dera näo houvesse eu 
[5 associado ninguém a meu Senhor! 

43. Ε näo houve, para ele, hoste 

alguma que o socorresse, em vez 

de Allah, e näo foi socorrido. 

44, Αἰ. a proteçäo é de Allah Ὁ 
Verdadeiro. Εἰς é Melhor em 

retribuiçäo e Melhor em final feliz. 

45.E, para eles, Dit O 

exemplo da vida terrena””: é como 
ägua que fazemos descer do céu, e 
com ela se mescla a planta da terra; 

entäo, esta se torna palha, que o 
vento dispersa. E Allah, sobre 
todas as cousas, é Onipotente. 

46. As riquezas e os filhos säo o 
ornamento da vida terrena. Mas as 

boas obras, duradouras, säo, junto 

de seu Senhor, melhores em 

retribuiçäo e melhores em esperança. 

47. E um dia, faremos caminhar 

as montanhas, e tu veräs ἃ terra 
r 4 κμ 

aplanada; e reuni-los®”-emos e näo 

(1) Ele: o companheiro incréu. 
(2) Nele: no jardim. 

3 if sai ὀῤρφλυ ῥῶ 
το; 

ΡΒ 

ΜΌΝ ἢ 52: 

οί 
- Ἂ ὩΣ Σ Et?» “- 2 46 GAS Cac 

TL cer - »2, # \ ec 5? > 2 Ve 

MECS Esp 2 
s À » τ 

BE ble 

Le Te πρό, 7e, 2 
DRE ES) ner 35 

-9: CA que Le 

co]ses Are 

(3) O versiculo coteja a vida à bela planta que germina e viceja: e se seca e se desfaz e 
se dispersa, com o vento. 

(4) Los: todos os homens. 
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deixaremos nenhum deles sequer. 

48. Ε seräo expostos, em fila, a 

teu Senhor. Ele dira: “Com efeito. 

chegais ἃ N6s, como vos criamos, 
da vez primeira. Aliâs, pretendieis 

que vos näo fariamos um tempo 

prometido para serdes ressus- 

citados!” 

49,E sera posto ὁ Livrot} à 

vista; entào, tu verâs os criminosos 

atemorizados do que nele hä; 6 
diräo: “ΑΙ de nos! Por que razäo 

este Livro näo deixa, nem cousa 

pequena, nem cousa grande, sem 

enumerä-la?” Ε΄ nele, encontraräo 

presente o que fizeram. E teu Senhor 

näo faz injustiça com ninguém. 

S0.E quando dissemos 805 
anjos: “Prosternai-vos diante de 

Adâäo”:; entäo, eles se prosternaram, 

exceto Iblis. Ele era dos jinns, 6 
desobedeceu a ordem de seu 

Senhor. Entäo, vôs tomai-lo e a sua 

descendência, por aliados, em vez 
de Mim, enquanto eles vos säo 

inimigos? Que execrävel troca para 

os injustos! 

51. Näo os! ΗΖ testemunhas da 

criaçäo dos céus e da terra nem da 
[4 

criaçäo deles mesmos. E πᾶο ἔ 

Ge AN GC Nas 
ME Gauss 
Via ΞΖ ΔΑ " Ἄ 

o 5 2 

eu ASIE 

” 

\ Ÿ 
ψφ ξ' τῇ L à 

ἐν 

ι 
\ 

(1) Livro: o registro individual dos atos humanos, durante ἃ vida terrena, o qual, 

segundo o Alcoräo, cada ser humano receberä, no Dia do Juizo. 

(2) Os: Iblïs e seus descendentes ou os idélatras. 



18. Süratu Al-Kahf Parte 15 

admissivel que Eu tome os 
desencaminhadores por amparo. 

52. E um dia, Ele dirä: “Chamai Notes AA ὁ 5355 

Meus parceiros que pretendestes τα τα 
SA DT SSP 

serem deuses.” Entäo, eles os PARIS sr 
convocaräo, e nâo lhes atenderäo; 1) Go PERS 
e faremos, entre eles, um vale de 

destruiçäo. 

Ed 

-- 

55, Ε΄ os criminosos veräo o μι AS SUIS DTA τ 
Fogo; entäo, pensaräo que nele 1räo 

cair, e, fora dele, nâo encontraräo 

refüg1o. 

LE “10. 

"ῴευλΞ ὃ: ΕΝ 

54. Ε, com efeito, patenteamos, 

neste Alcoräo, para os homens, 
algo de cada exemplo. Mas o ser 
humano estä, mais que tudo, em 

contenda. 

| 1 9323. X-7 ὩΣ τ “Αὐζσ.σ σ᾽). 55. Ε o que impediu os homens LES Ἵ 
de crerem, quando lhes chegou a RS Re. 

ῳ pes ΣΕ ΘΝ. ἐξ orientaçäo, e de implorarem o 
däo d äo foi senä MENU perdäo de seu Senhor näo foi senäo| idiot 30 

a exigéncia de Îhes chegarem os 
procedimentos de puniçäo dos 
antepassados, ou de chegar-lhes o 
castigo, pela frente. 

φ 

“ 39 “3... ts 

= . " - ra “ οἷ 4 -»2 ee 56.E ndo enviamos os Men GE QI LAS NS 
sageiros senäo por alvissareiros 6 ΤΌΝ À ΕΠ 

admoestadores. E os que renegam ἃ RSS ete ue 
Fé discutem, com a falsidade, para, ρον 

com esta, refutar a verdade. E eles 

tomaram Meus sinais e o que Ihes é 
admoestado por objeto de zombaria. 

57.E quem mais injusto que ME SET A τῷ; 
aquele ἃ quem säo lembrados os nu “ 
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sinais de seu Senhor, 6 ele Ihes dä 

de ombros e esquece o que suas 
prôprias mäâos anteciparam? Por 

certo, fizemo-lhes véus sobre os 

coraçôües, a fim de οἱ näo 
entenderem., e, nos ouvidos, surdez. 

Ε, se tu os convocas à orientaçäo, 

nesse Caso, Jamais se gularäo. 

58. E teu Senhor é O Perdoador. 

O Possuidor da misericérdia. Se Ele 
os culpasse pelo que cometeram, 
apressaria, para eles, o castigo. 
Mas teräo um tempo prometido, do 
qual näo encontraräo escape algum. 

| 2 
59.F a essas  cidades! ᾿ 

 aniquilamo-las,  quando  foram 
injustas, 6 fizemos, para seu 

aniquilamento, um tempo prometido. 

60.E lembra-lhes de quando 
Moisés disse a seu jovem servo!?: 
“Νᾷᾶο deixarei de andar, até atingir 
a junçäo dos dois mares!, ou 
passarei décadas andando!” 

61. Ε, quando atingiram ambos a 
junçäo dos dois mares, esqueceram 

(5 
seu peixe! " e este tomou seu 

(1) O0:0 Alcoräo. 
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(2) Alusäo às cidades de Thamud e de Lot, que foram destruidas, por desmentirem 
seus profetas. 

(3) Trata-se de Yucha® Ibn Nün. 
(4) Prevalece o parecer de que estes dois mares seriam o Mediterâneo e o Vermelho, e 

o local de encontro ficaria na regiäo dos Lagos Amargos e Timsah. Outra opiniäo 

aponta o local no encontro do Golfo de ‘Aqabah com o de Suez, no Mar Vermelho. 

(5) Segundo a tradiçäo islâmica, este episédio ocorreu, quando Moisés, certo dia, ao 
falar aos filhos de Israel, e ser indagado sobre quem era o mais säbio, no mundo, 
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caminho no mar, penetrando nele. 

62.E, quando  atravessaram 
ambos esse lugar, ele disse a seu 
Jovem servo: “Traze-nos o almoço; 
com efeito, deparamos fadiga, nesta 

nossa viagem.” 

63. O jovem servo disse: “Viste, 
quando nos abrigamos no rochedo”? 
Entäo, por certo, esqueci o peixe, e 
nâo me fez esquecê-lo senäo Satä. 

E ele tomou seu caminho no mar. 
Que admirävel!” 

64. Moisés disse: “Isso é o que 

buscävamos.” Entäo, ambos 

voltaram, seguindo suas prôprias 
pegadas, 

65. E encontraram um de Nossos 

servos(}), qua concedéramos 
misericordia® vinda de Νόβ, e 

ensinäramo-lhe ciência, de Nossa 

parte. 

66. Moisés  disse-lhe: ‘“Posso 
seguir-te, com a condiçäo de que 
me ensines algo do que te foi 
ensinado de retidäo?” 

67.0 outro disse: “Por certo, 

näo poderäs ter paciência com1go. 

Parte 15 γε} VA ἀφο]! 5 y 

ee 

GE UE 

PT Pt de 
Es CAS 

΄ 

CS ER Ne RES 

DAS EU TE 

respondeu ser ele préprio. Deus, entäo, censurou-o por näo havê-Lo mencionado, 

6 fé-lo saber, em seguida, que havia um homem mais säbio ainda e que poderia ser 

encontrado na confluência dos dois mares, e, para isso, era necessärio que Moisés 

levasse consigo um peixe, numa cesta, e, onde o perdesse, là estaria o säbio. E 

assim foi. 

(DAI Khidr, conforme atesta a tradiçäo. 

(2) Segundo alguns exegetas, Deus concedera-Ihe o dom da profecia. 
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68. “Ἑ como pacientar, acerca 
do que nào abarcas em ciência?” 

69. Moisés disse: “Encontrar- 

me-às paciente, se Allah quiser, 6 

näo te desobedecerei ordem 

alguma.” 

70.0 outro disse: “Entäo., se 

me seguires, no me perguntes por 

cousa alguma, até que te faça 
mençäo desta cousa.” 

71. Entäo, ambos foram adiante, 

até que, quando embarcaram na 

nau. 616.) ἃ furou. Moisés disse: 

“Furaste-a, para afogar 5615 
ocupantes? Com efeito, fizeste 

ΚΟ algo nefando! 

72. Ο outro disse: “Νᾷο te disse 

que, por certo, näo poderias ter 

paciência comigo?” 

73. Moisés disse: ‘“Näo me 

culpes pelo que esqueci, e näo me 

imponhas dificuldade, acima de 
minha condiçäo.” 

74. Entäo, ambos foram adiante, 

até que, quando depararam um 
jovem, entäo, ele? o matou, disse 

Moisés; ‘Mataste uma pessoa 

inocente, sem que ela haja matado 

outra? Com efeito, fizeste algo 
[5 

terrivel! 

OF LÉ ÉEASCSS 

CA 

pe 

\ 

A] 

JE Gt 

Ξξ Δ, E “he KE SES 

(1) Ele: AI Khidr, que retirou, com um machado, uma ou duas tâbuas da embarcaçäo. 

(2) Ele: AI Khidr. 
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75. Ο outro disse: “Näo te disse 

a ti que, por certo, nâo poderias ter 

paciência comigo?” 

76. Moisés disse: “Se, depois 
disso, te perguntar por algo, nâo 

me acompanhes mais! Com efeito, 

conseguiste de minha parte uma 
desculpa.” 

77, Entâo, ambos foram adiante, 

até que, quando chegaram 805 
moradores de uma cidade, pediram 

a seus habitantes alimento, e estes 

recusaram-se ἃ hospedä-los. Entäo, 

ai, encontraram ambos um muro 

prestes a desmoronar-se, e ele{! o 

aprumou. Moisés disse: “δὲ 
quisesses, receberias prêmio por 
1SSO.”? 

78.0 outro disse: “Esta é ἃ 

hora da separaçäo entre mim e ti. 

Informar-te-ei da  interpretaçäo 
daquilo, com que näo pudeste ter 

paciéncia. 

79. “Quanto à nau, pertencia ela 

a pobres, que trabalhavam no mar. 
Entäo, desejei danificä-la, pois, 

adiante deles, havia um rei, que 
tomava, por usurpaçäo, toda nau 

πᾶο danificada. 

80. “Ε, quanto ao jJovem, seus 

pais eram crentes, e rece4vamos 

(1) Ele: ΑἹ Khidr. 
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que ele os induzisse à transgressäo 
e à renegaçäo da Fé. 

81. “Entäo, desejamos que seu 
Senhor lhes substituisse ὁ filho por 
outro melhor que ele, em pureza, e 

mails prôximo, em blandicia. 

82.“E, quanto ao muro, ele 

pertencia a dois meninos érfäos, na 
cidade, e, debaixo dele, havia um 

tesouro para ambos; e seu pai era 
integro: entäo, teu Senhor desejou 
que ambos atingissem sua força 
plena e fizessem sair seu tesouro, 
por misericordia de teu Senhor. E 

näo o fiz por minha ordem. Essa é 
a interpretaçäo daquilo, com que 
näo pudeste ter paciência.” 

83.E eles) te perguntam, 
Muhammad, por Zul Qarnain(® 
Dize: “Far-vos-ei mençäo dele.” 

84. Por certo, empossamo-lo na 
terra e concedemo-lhe caminho de 

acesso a cada cousa. 

85.Entäo, ele 

caminho, 

seguiu um 

(1) Elles: os judeus. 

Parte 16 Vs! LA οὐφ 9 5; ges 

4, Son τ: LT σ 1 - τ 

δ. DD 

-“ 
+ 

Jheù AE _ Es 

SES A 
is Τα 

Dean 

(2) Zut Qarnain: possuidor de dois cornos. Nada nos menciona o Alcoräo acerca de 

Zul Qarnain, nem de sua época nem da regiäo que habitou. Aliäs, esta ὁ uma 

caracteristica do Alcoräo, que näo se prende ao fato histérico, mas ἃ seu 

significado, para utilizä-lo na exortaçäo. Alguns exegetas, entretanto, afirmam 

tratar-se de Alexandre Magno, da Macedônia, (embora este parecer näo condiga 

com os fatos, dado que o rei macedônio era pagäo, e a personagem alcorânica ὁ 

crente) que, por haver conquistado os dois lados, o Leste e o Oeste, era conhecido 

como o possuidor dos dois lados, que a prépria coroa representava, na forma de 

dois chifres. 
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86. Até quando atingiu o lugar do LE ΕἸ ἵσ sa 

pôr-do-sol, encontrou este pondo- 
se numa fonte quente e lodosa!”, e 

junto dela, encontrou um DOVO 
incrédulo. Dissemos: “O Zul 
Qarnain! Ou os castigas ou os 
tratas com benevolência.” 

: - ἀξ | , {208 ν᾽ συ τ re | 87. Disse: “Quanto ao que έ SE So aan 136 
injusto,  castigä-lo-emos. ἘΠῚ γι eo ὐὐόορξ ως 

5 ΄ CAC 4 λα 439) 

seguida, ser4 levado ἃ seu Senhor; 

entäo, Ele o castigarä com terrivel 
castigo. 

66 Ά des + CR Re - 88. “Ἑ quanto ἃ quem crê e faz AS ἦν" CAE AË; 
o bem, ter4, como paga, ἃ mais 
bela recompensa. E dir-lhe-emos o 
que for fâcil de nossas ordens.” 

AE ri 

89.Em seguida, seguiu outro 
caminho. 

90. Até que, quando atingiu ὁ ABUS 
lugar do nascer do sol, encontrou-0 CR 
nascendo sobre um povol”, para 
quem nâo fizéramos  proteçäo 

alguma contra ele”). 

fe 5 

φ«᾿ λυ 95 : 

91, Assim foi. E, com efeito, 

abarcävamos, em conhecimento, 

tudo o que ele possuia. 

92.Em seguida, seguiu outro 
caminho, 

(1) Ou seja, desaparecendo do horizonte, como que mergulhado em ägua de fonte. 
(2) Alusäo a um povo descrente, a quem Deus ofereceu a opçäo do castigo ou do 

ingresso na religiäo de Deus. 

(3) Ele:o sol. Ou 5618, este povo descrente πᾶο tinha nada que o protegesse do sol: 

nem construçäo nem indumentäria. 



18. Süratu Al-Kahf Parte 16 

93. Até que, quando atingiu um 

lugar entre as duas barreiras!”, 
encontrou, para além delas, um 

povo que quase näo entendia 

lingua alguma. 

94. Disseram: “O Zul nee AS ee AS) ἐς ASIE 
Por certo, Va’jüj e Ma’jüj®? estäo < ET is 2 3 
semeando a corrupçäo na terra; PRE 

Ed 
en ζ΄ ÈS LL CS ““- GE δ οἷτ 1“ 12. 

nas À pb ke rP entäo, poderiamos pagar-te um 

tributo para fazeres uma barreira, 

entre nos 6 eles?” 

95.Ele disse: “Aquilo, em que 

meu Senhor me empossou, é melhor. 

Entäo, ajudai-me com força, e eu 

farei um obstaculo, entre vés e eles. 

96. “Dai-me pedaços de ferro.” 

E os foi utilizando na construçäo, 

até que, quando nivelou os dois 

lados das  barreiras,  disse: 

“Soprai.” E sopraram, até que, 

quando o fez em fogo, disse: “Dai- 
15 me cobre, que, sobre ele, o verterei! 

97. Entäo, Ya”juj e Ma’ juj näo PAST ET EL ne 

puderam  escalä-lo®”, e πᾶο ÊLE À 
puderam perfurä-lo. D ESS 

. + (4) 4 { ἡ ᾿ ὦ ἐς Æ, . - 4% 98. Disse: “Este ἐ misericordia GS 35 PS is dé 
de meu Senhor. E, quando a dESEHEE 
(1) Parece tratar-se de duas montanhas na fronteira do Turquestäo. 

(2) Gog e Magog, na transcriçäo portuguesa: duas tribos selvagens que habitavam 

atrâs destas montanhas, e de onde saiam, periodicamente, para atacar os habitantes 
vizinhos. 

(3) Ou seja, Gog e Magog nâo puderam transpor o obstäculo, entre as montanhas. 

(4) Este: o obstäculo. 
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promessa de meu. Senhor chegar, 
Ele o far4 p6. E a promessa de meu 
Senhor é verdadeira.” 

99.E, nesse dia, deixä-los-emos 

se agitarem, undantes, uns sobre 
outros. Ε se soprarä na Trombeta; 
entäo, juntä-los-emos, a todos. 

100.E, nesse dia, exporemos, 

abertamente, a  Geena  aos 

renegadores da Fé, 

101. Âqueles cujos olhos estavam 
vendados para Minha Mensagem, 
e nada podiam ouvir. 

102.0s que renegam a Fé 
supôem que tomaräo Meus servos{l 

por aliados, além de Mim? Por 
certo, prepararemos ἃ Geena, como 

hospedagem para os renegadores 
da Fé. 

103. Dize, Muhammad: “Infor- 
mar-vos-emos dos mais perdedores, 
em obras”? 

104. "“Säo aqueles cujo esforço, 
na vida terrena, se descaminha, 

enquanto supôüem que eles fazem o 
bem.” 

105. Esses säo os que renegam 
os sinais de seu Senhor e Seu 
deparar; entäo, serâo anuladas suas 
obras 6, no Dia da Ressurreiçäo, 

nâo [Π65 estipularemos peso algum. 

VU 5 #1 VA gi δ) 

ed 
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(1) Alusäo aos anjos, a Jesus e a Uzair, que os idélatras adoravam, em vez de Deus. 
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“, 

| À rt 106. Ε que sua recompensa serd Li ses EAN 
a Geena, porque renegaram a Fé e 
tomaram Meus sinais 6 Meus 
Mensageiros por objeto de zombaria. 

107. Por certo, os que crêéem e 

fazem boas obras teräo os Jardins 

de Al-Firdaus!'), por hospedagem: 

108. Neles. serâo eternos e de 

onde näâo buscaräo mudança. 

109. Dize: “Se o mar fosse tinta at 
para registrar as palavras de meu ES τ Ses, : εἶτ Pal 
Senhor. em verdade, o mar exaurir- Ft 

se-ia antes de se exaurirem as 
palavras de meu Senhor, ainda que 
fizéssemos chegar outro igual, em 
aux{il10.” 

110.Dize: “Sou, apenas, um| ςἐ AT Ass SE, : 
mortal como vés; revela-se-me que es 5: β 
vosso Deus é Deus Unico. Entäo, “ὩΣ (ΟΝ otre AN 

quem espera pelo deparar de seu Sn E NASA 
Senhor, que faça boa açäo 6 näo 
associe ninguém à adoraçäo de seu 

Senhor.” 

(1) Al-Firdaus: etimologicamente, ὁ um vale fértil. No versiculo, ὁ o lugar mais 
elevado do Paraiso. 
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De Makkah — 98 versiculos. 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Käf, Ha, Ya, ‘Ain, Sad. 

2. Este é o relato da misericordia 

de teu Senhor, para com Seu servo 
Zacarias, 

3. Quando ele chamou por seu 
Senhor, em secreto chamado. 

4, Disse: “Senhor meu! Por certo, 

meus ossos fraquejam e minha 
cabeça flameja encanecida, 6, 
jamais, fui infeliz, Senhor meu, na 

süplica a Ti! 

S."E, por certo, temo os 

herdeiros, depois de mim°”, e minha 
mulher ὁ estéril; entäo, dadiva-me, 

de Tua parte, com um herdeiro, 

6. “Que herdarä de mim ἃ 

ciéncia 6 herdarä, da familia de 

εὖ... 5 à 

ἂν “ὦ τ -- 

o EE χες, :.2255 ε 

BACS à 256 
3 FA 11: æ © 

mr CE or M 

(1) Maryam: Maria, mâe de Jesus, ἃ quem o Isläo considera, apenas, um dos 
mensageiros de Deus. Esta sura, cujo titulo se deve à mençäo do nome de Maria 

nos versiculos 16 e 27, confirma a unicidade de Deus e refuta, categoricamente, a 

atribuiçäo de filhos a ele, além de reiterar a questäo da Ressurreiçäo e outras, 

préprias das suras reveladas em Makkah. Saliente-se, :ainda, aqui, ἃ narraçäo de 

histérias, iniciadas com ἃ de Zacarias e Joäo Batista (ou Yahiä em ârabe); a de 

Maria e o nascimento de Jesus; a de Abraäo e seu pai. Ηά, também, alusäo δὸς 

profetas [saque, Jacé, Moisés, Aaräo, Ismael, Idris, Adäo e Noé. Essas historias 

ocupam quase 2/3 da sura. Cenas do Juizo Final e dissensôes com os negadores da 
Ressurreiçäo ocupam sua parte restante. 

(2) Cf. IT 1 n3. 
(3) Depois de mim: depois de minha morte. 
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Jacé. o reino. E faze-0, Senhor meu, 

agradävel ἃ Ti.” 

7. Allah disse: “Ὁ Zacarias! Por 

certo, Νός te alvissaramos um 

filho, cujo nome ser4 Yalnaä, (Joäo), 

para quem, antes, näo fizemos 
homônimo.” 

8. Zacarias  disse:  ‘“Senhor 

meu! Como hei de ter um filho, 

enquanto minha mulher é estéril e, 
com efeito, [4 atingi, da velhice, a 

decrepitude?” 
; ] ι 

9. Disse ele!” “Assim, teu 

Senhor disse: ‘Isso Me é fäcil, e, 

com efeito, criei-te, antes, enquanto 
[55 

nada eras! 

disse:  “Senhor 
meu! Faze-me um sinal.”” Ele 

disse: “Teu sinal ser que näo 
falaräs aos humanos, por très 
noites, embora estando perfeito.” 

10. Zacarias 

11. Entäo, saiu do santuärio, ἃ 

seu povo, e inspirou-lhes, por 
sestos: ‘“Glorificai a Allah, ao 
alvorecer e ao anoitecer.” 

12. “Ὁ Yahiaä®)! Toma o Livro!” 

com firmeza!” E concedemo-lhe a 

sabedoria, em sendo infante, 

13.E ternura, de Nossa parte, 6 

pureza. E era piedoso, 

(1) Ele: o anjo Gabriel. 

δ 55} gp 5) 
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(2) Passou-se ὁ tempo, e nasceu Joûo Batista, ἃ quem Deus se dirige, neste versiculo. 

(3) O Livro: a Tora. 
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14. Ε blandicioso para com seus 
pais; e nâo era tirano, desobediente. 

15.E que ἃ paz seja sobre ele, 

no dia em que nasceu e no dia em 

que morrer e no dia em que for 

ressuscitado, vivo! 

16. Ε menciona, Muhammad, 

no Livro!), ἃ Maria, quando se 

insulou de sua familia, em lugar na 
direçäo do oriente, 

17.E colocou entre ela e eles 

um véu, entäo, enviamo-lhe Nosso 

Espirito®”, e ele apresentou-se-lhe 
como um homem perfeito. 

18. Ela disse: “Por certo, refugio- 

me nO Misericordioso, contra ti. 

Se és piedoso, näo te aproximes.” 

19. Ele!”? disse: “Sou, apenas, o 

Mensageiro de teu Senhor, para te 

dadivar com um filho puro.” 

20. Ela disse: “Como hei de ter 

um filho, enquanto nenhum homem 

me tocou, e nunca fui mundana?” 

21. Ele disse: “Assim teu Senhor 

disse: ‘Isso Me é [401]. e sêé-lo-à 

para fazer dele(” um sinal para os 
homens e misericérdia de Nossa 

parte.” E foi uma ordem decretada.” 

(1) No Livro: no Alcoräo. 
(2) Ou seja, o anjo Gabriel. 
(3) Ele: o anjo Gabriel. 

(4) Dele: de Jesus, filho de Maria. 
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22.Entäo, ela o concebeu, 6 

insulou-se com ele!”, em lugar 
longinquo. 

23. Ε as dores do parto levaram- 
na ἃ abrigar-se ao tronco da 
tamareira. Ela disse: “Quem dera 
houvesse morrido antes disto, e fosse 

insignificante objeto esquecido!” 

24. Entäo, abaixo dela, uma voz raz 

chamou-a: “Νᾶο te entristeças! ᾿ 
Com efeito, teu Senhor fez correr, 

abaixo de ti, um regato. 

25. “Ἑ move, em tua direçäo, o 

tronco da tamareira, ela farä cair, 

sobre ti, tâmaras maduras, frescas. 

26.‘“Entäo, come e bebe e 

refresca de alegria teus olhos(*. E. 
se vês alguém, dos mortais, dize: 
‘Por certo, fiz votos de silêncio aO 

Misericordioso, e, hoje, näo falarei 

a humano algum.”” 

27.E εἴα chegou, com οἰ εἰ), a 
seu povo, carregando-o . Disseram: 
“Ὁ Maria! Com efeito, fizeste uma 

cousa assombrosa! 

ςς À : με 5 (4) 1 ti 1e sr … Hate 28. “O irmä de Aaräo “1 Teu pai ᾿ξ ξεν: 
nâo era pessoa atreita ao mal e tua 
mäe näo era mundana!” 

3 

ANSE TT HAT TS fé mu 

DIET AA TETE 

(1) Ele: seu filho, Jesus. 
(2) Na alegria, os olhos ficam frescos, por nâo sofrerem açäo calérica das lâgrimas, 

provocadas pela tristeza. 
(3) Ele: seu filho, Jesus. 
(4) Hä inümeros pareceres com respeito a este Aarâo, que seriam: 1) O irmäo de Maria, 

por parte do pai, e que era muito virtuoso; 2) O irmäo de Moisés, de cuja familia 
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29.Entäo, ela apontou para pi 
ele‘? Eles disseram: “Como 

falaremos ἃ quem estä no berço, 

em sendo infante”?” 

30.0 μεθ disse: “Por certo, 2 

sou o servo de Allah. Ele me δ. 
conceder4 o [ἡντγοῦ ) e me faré 

Profeta, 

<< À ζ Ξ ΞΖ ΄σι. re 31.“E me farä abençoado, onde Get, 
quer que esteja, e me recomendarà ΠῚ ne é T4 

a -4 (4 Ὡ VE 5 LS) REA 
a oraçäo e az-zakah!””, enquanto| ““ STE La 231 

permanecer vivo, | o 

cc ΄ 5e M “ε΄ τῇ "ων 42 2 ME 32. “Ἔ me farä blandicioso para ES UZ DATES 
com minha mäe, e näo me far4| BE - 

tirano, infel1z; GE 

ce μ " καὶ ΄“«.ς.5 ὁ DL PAT SA SN 33. E que ἃ paz seja sobre CMOS \E 
mim, no dia em que nasci, € no dia ῷ y À 
em que morrer e no dia em que for né 

ressuscitado, vivo!” 

34.— Esse é Jesus, filho de 

Maria. E o Dito da verdade, que 
eles®”? contestam. 

35. Näo é admissivel que Allah 

Maria descendia por laços de parentesco; assim sendo, a idéia de fraternidade 

expressa no versiculo, πᾶο implica, obrigatoriamente, o οἷο sangüineo, mas, de 

acordo com os costumes ärabes, o elo de carâter, que os unia: virtude e piedade 

eram seus traços prôprios. 
(1) Ele: Jesus, seu filho. Em virtude dos votos de siléncio, que fizera, Maria apontava 

para Jesus, sempre que sua familia queria falar-lhe, mostrando, assim que era ele 

quem responderia por ela. 

(2) O bebé: Jesus criancinha. 
(3) O Livro: o Evangelho. 
(4) Cf IE 43 n4. 
(5) Eles: os cristäos, que contestam a natureza de Jesus. 
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tome para Si um filho. Glorificado 
seja! Quando decreta algo, apenas, 
diz-lhe: “Sé”, entäo, é — 

36.“E, por certo, Allah ὁ meu 
Senhor e vosso Senhor: entäo, 

adorai-O. Esta é uma senda reta”_. 

Ἢ τς 24... “νῷ ae 

ABosic 
ξ 

ὟΝ 

ver 37.Em seguida, os partidos!” 
discreparam entre eles. Entäo, ai 
dos que renegam a Fé, quando de 
sua presença, em um terrivel dia! 

ASS ar Ὁ 

38. Quäo bem ouviräo e quäo 
bem veräo?, um dia, em que viräo 
a Nôs. Mas os injustos, hoje, estäo 

em evidente descaminho! 

39.E adverte-os, Muhammad, ἐλ] ἡ: Αἴ EST 
do Dia da Afliçäo — quando ἃ τὰν ̓ τ 3» ἣν 
ordem for encerrada -- enquanto 
eles estäo, neste mundo, em 

desatençäo e enquanto näo crêem. 

9 τΥ ἢ 40. Por certo, somos N6s Que EG ANGES) 
herdaremos a terra e quem sobre ela 
existe. E a Nôs eles serâo 
retornados. 

41.E menciona, no Livro® ) a 

Abraño -- por certo, ele era 
veracissimo, profeta — 

42. Quando disse a seu pai: “O 
meu pai! Por que adoras o que näo 
ouve nem vé e de nada te vale? 

(1) Alusäo aos cristäos que, acerça da natureza de Jesus, se dividiram em trés seitas: 

os arianos, Os nestorianos 6 os jacobitas. 

(2) Ao conträrio do que ocorria, em vida, quando eram cegos e surdos à Verdade, no 

Dia do Juizo, terâo de ouvir e ver tudo, irrefragavelmente. 

(3) No livro: no Alcoräo. 
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43.“O meu pai! Por certo, 
chegou-me, da ciência, o que te 
näo chegou, entäo, segue-me, eu te 

guiare1 ἃ uma senda perfeita. 

44.“O meu ρα! Näo adores 
Satä. Por certo, Satä é desobediente 

Δ Misericordioso. 

45. “Ὁ meu pai! Por certo, temo 

que um castigo dO Misericordioso 
te toque: entäo, tornar-te-1as aliado 

a Satà.” 

46. ΕἸΣ disse: “Estä rejeitando 
meus deuses, 6 Abrañäo? Em 

verdade, se nâo te absténs disso, 

apedrejar-te-ei. E  abandona-me, 
[5 por longo prazo! 

47. Abraño disse: “Que a paz 
seja sobre ti. [Implorarei ἃ meu 
Senhor perdäo para ti. Por certo, 
Ele é Afävel para comigo. 

48.“E aparto-mel” de νόβ e do 
que invocais, em vez de Allah, e 

invoco ἃ meu Senhor. Quiçä, nào 
seja eu infeliz com a süplica a meu 
Senhor.” 

49. Entäo, quando ele se apartou 

deles e do que adoravam, em vez 
de Allah, dadivamo-lo com Isaque e 

Jac6. E de cada um fizemos profeta. 

50. Ε dadivamo-los com algo de 
Nossa misericordia e fizemo-lhes 

(1) Abraäo sai da terra natal, rumo à Siria. 

< æ - 

Ba EE AMC JE 
ÉD uS 

ais es 

LEO Ne 
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lingua(” veridica, altissima. 

S1.E menciona, no Livro, a 

Moisés. Por certo, ele era predileto 

e era Mensageiro, profeta. 

52. E chamamo-lo, do lado direito 

do Monte®”, e fizemo-lo aproximar- 

se de Nés, como confidente. 

53.E, de Nossa misericérdia, 

dadivamo-lo com seu irmäo Aaräo, 

como profeta. 

PSS \E LT Sr Tee rose 90) AIS ANS 

54.E menciona, no Livro, a 

Ismael. Por certo, ele era veridico 

na promessa, e era Mensageiro, 
profeta; 

SS.E ordenava à sua familia ἃ 

oraçäo e az-zakäh!”, e era agra- 
dâvel, junto de seu Senhor. 

56.E menciona, no Livro, a 

Idris®”. Por certo, ele era vera- 

cissimo, profeta. 

S7.E elevamo-lo ἃ um lugar 

altissimo. 

58. Esses, os que Allah agraciou 

— dentre os profetas da descendéncia 2. Ἔν 
Lt 4) Ἕ ee . é 

de Adäo, e dos que levamos, nal “7° Dep teR) 

(1) Ou seja, Deus fez com que se perpetuasse a memoria de Abraäo, Isaque e Jacé, À PÈTP 
por meio da excelente reputaçäo, de veracidade, que gozaram sempre, nas 

geraçôes posteriores. 

(2) Ou seja, do Monte Sinai. 

(3) Cf II 43 nd. 

(4) Idris: um dos 25 profetas mencionados no Alcoräo. Ηά os que identificam com 

Enoque biblico (Gênese V 21 - 24). 
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Arca, com Noé, e da descendência 

de Abraäo e Israel, e dos que 

guiamos 6 elegemos — quando os 

versiculos dO Müisericordioso se 

recitavam, para eles, caiam 

prosternados e chorosos. 

59, Ε sucederam, depois deles, 

sucessores, que descuraram da 

oraçäo, e seguiram a lascivia. Entäo, 

depararäo uma desventura, 

60.Exceto quem se  voltar 
arrependido e crer e fizer o bem; 

entäo, esses entraräo no Paraiso — e 
nâo sofreräo injustiça alguma -- 

61. Nos Jardins do Éden, que O 

Misericordioso prometeu a Seus 

servos, que creram no Invisivel. 

Por certo, Sua promessa se 

concretizarà. 

62. Neles, näo ouviräo 

frivolidades; somente a saudaçäo 

“Salam!”, “Paz!”. E, neles, teräo 

seu sustento, ao alvorecer e ao 

anoitecer. 

63. Esse Paraiso é o que faremos 

herdar a quem é piedoso, de Nossos 

ser vos. 

64.“E näo descemos!}) senäo 

por ordem de teu Senhor®?. DEle é 

(1) Quem est falando é o anjo Gabriel. 

RARE pee APE] 

ἜΠΕ Nes 2e 
“Ὁ: 

re " ΄-- ὩΣ - 

ALFA el 
ΓΑ > re Te P3 2, 

SELS ES EE 

(2) Trata-se, aqui, da fala do anjo Gabriel, quando, apés certa demora na revelaçäo, o 
Profeta ainda Îhe perguntou: "O que te impede de visitar-nos?" 
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o que estä adiante de πόβ e o que 

està deträs de πόβ e o que està 

entre ambos. Ε teu Senhor nada 

esquece. 

65.“É O Senhor dos céus e da 

terra e do que h4 entre ambos. 

Entäo, adora-O e pacienta, em Sua 

adoraçäo. Acaso, conheces-Lhe 
algum homônimo?” 

] . 

66.E o ser humano!” diz: 

“Quando morrer, far-me-äo sair 
vivo?” 

67.E o ser humano näo se 

lembra de que o criamos antes. 

enquanto nada era”? 

68.Entäo, por teu Senhor! 
Reuni-los-emos e aos demônios; 
em seguida, f4-los®/-emos estar 

presentes, ao redor da Geena, 

genuflexos. 

69.Em seguida, tiraremos, de 
cada seita, o mais rebelde deles 

contra O Misericordioso. 

70.E, em verdade, Nés somos 
melhor Sabedor dos que säo mais 

merecedores de ser por ela 
queimados. 

71.ΕἙ πᾶο haverä ninguém de 
vôs que por ela näo passe. E 

Parte 16 Vs ΝΑ Ep 8)»)» 

2 Ke ξ Fe ro/nr ré 

SATA AE 

4 τὰ 

+ 

| Ξ +3 EPS. Æ 

ΑΘ ΟΣ 
F4 ΩΣ > 5 5.5 = ΚΘΥΤΣ ΤῈ: 

. A, Fa cd ON AL EN € 

2 - << ΄. τ 1 ἃ“. 

BAL SEEN es 

PE ac À 

OL TS 

(1) Alusäo ἃ ‘Ubai Ibn Khalaf contemporâneo do Profeta, o qual negava a 

Ressurreiçäo. 

(2) Los: os que πᾶο crêem na Ressurreiçäo, como os idolatras de Makkah, nessa época. 
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determinaçäo decretada, que 

impende a teu Senhor. 

72.Em seguida, salvaremos os 

que foram piedosos e deixaremos, 
nela, os injustos, genuflexos. 

73.E, quando se recitam, para 

eles, Nossos evidentes versiculos, 

os que renegam a Fé dizem aos que 

créem: “Qual dos dois grupos!} 

tem a situaçäo mais confortävel e a 

mais bela companhia?” 

74,E quantas geraçôes aniquila- 

mos, antes deles, as quais foram 
melhores em conforto e aspecto? 

75. Dize, Muhammad: ‘A 

quem est em descaminho, que Ὁ 
Misericordioso lhe estenda a vida. 

por certo tempo, até que , quando 
virem o que lhes foi prometido — 

ou o castigo ou a Hora — saibam, 

entäo, quem est em pior situaçäo, 

e é o mais fraco da tropa. 

76.“E Allah acresce orientaçäo 
aos que se guiam. E as boas obras, 
duradouras, säo, Jjunto de teu 
Senhor, melhores em retribuiçäo e 

melhores em destino.” 

77. Ε viste quem renega Nossos 

sinais 6 diz: “Em verdade, ser-me- 

äo concedidas riquezas e filhos(??” 

(1) Ou seja, de crentes e descrentes. 

QE AN 

D D δ δ 
ΦΟΡΆΝ ESS 

= 2 
À ue - 

Ὧ ̓ϑ ἀξ βο ϑθγόξιλα ὧς 

᾿ FFSA ANGL 
“ 

Ἐξ 
Ἂ 

RE foret ἐν πῶς TT 

ΛΑ ΑΞ GA 125 
- pe “τ ἧς 

OST 

(2) Alusäo que disse o idélatra Al CAsst Ibn Wä’il, ao moslime Khabbäb Ibn Al Aratt, 
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78. Avistou ele o Invisivel, ou JE) 

frmou pacto com O Misericordioso? | 

79.Em absoluto, nada disso! A 
Escreveremos o que ele diz e 

estender-lhe-emos  o  castigo, 
intensamente. 

80. Ε herdar-lhe-emos o que diz 

possuir, e ἃ Nos virä sozinho. 

81.E tomam!””, além de Allah, DEN ον ἐλ τ; 
outros deuses, para que [Π65 sejam & ne 
um poder. Ge st dE 

PEN S4 di 3 “σ΄ 

ὮΝ ΜΝ Ἔ d à 3... ,15}9 

82. Em absoluto, näo o seräo. 
Renegaräo®” sua adoraçäo e seräo 

deles antagonistas. 

83. Näo viste que enviamos os 

demônios contra os renegadores da 

Fé, para incitä-los, ao mal, 

impetuosamente”? 

84. Entäo, näo Îhes apresses ὁ 

castigo. Apenas, contamo-lhes(? 

todos seus atos, precisamente. 

85. Lembra-lhes de um dia, 

quando reunirmos os piedosos, em 

missäo de honra aO Misericordioso, 

"Aratt, quando este solicitou a devoluçäo do empréstimo que lhe fizera. Como 

aquele näâo tencionava pagar a divida, e descrendo da Ressurreiçäo, assegurou, 

ironicamente, ἃ este, que somente Îhe pagaria, quando, ao ressuscitar, recebesse 

outros bens € filhos. 

(1) Ou seja, os idélatras de Makkah. 
(2) Ou seja, os idolos renegaräo sua adoraçäo. 
(3) Isto é, tudo que fazem lhes ὁ computado, para, no Dia do Juizo, prestarem conta de 

cada ato. 
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86.E impulsionarmos OS 

criminosos para ἃ Geena, como 

rebanhos sequiosos, 

87.Näo ἰετγᾶο ἡ o poder de 

intercessäo senäo os que houverem 

firmado pacto com Ὁ Miseri- 

cordioso. 

88.E eles!?) dizem: “Ὁ Miseri- 

cordioso tomou para Si um filho!” 

89. Com efeito, fizestes algo 
horrente! 

90. Por causa disso, os céus 

quase se despedaçam 6 a terra se 

fende e as montanhas caem, 

desmoronando-se, 

91. Por atribuirem um filho δῷ 

Misericordioso! 

92.E πᾶο é concebivel que Ὁ 

Misericordioso tome para Si um 

filho. 

93. Todo ser que est4 nos céus 6 

na terra chegarä aO Misericordioso 

apenas COMO servo. 

94. Com efeito, Ele os enumerou 

e os contou, precisamente. 

95S.E todos eles, no Dia da 

Ressurreiçäo, Lhe chegaräo indivi- 
dualmente. 

Parte 16 | 495 ! ts VA Ep 8)»» 

FL > Dr tt Pr A ΤΣ 

Οὐ ζω ρ 

= LE [22 <a ice 2 9 

Ta sages 

(1) Ou seja, os homens πᾶο poderäo interceder por ninguém. 
(2) Eles: os judeus e os cristäos. 
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96. Por certo, aos que crêem 6 
fazem as boas obras, O Miseri- 

cordioso fä-los-4 ter afeiçäo!" 
mutua. 

97. Entäo, apenas οἱ“ facilitamos 
- em tua lingua, para que, com ele, 

alvissares os piedosos e admoestes 

um povo irredutivel. 

98.E quantas geraçôes 

aniquilamos, antes deles! Sentes a 
alguém delas? Ou Ihes ouves 
algum murmürio? 

(1) A prépria afeiçäo de Deus e a de todos os seres. 
(2) O: ο Alcoräo. 
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De Makkah — 135 versiculos. 

Em nome de Allah, O SNA, τὺ 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Tä-Ha. apte 

2. Näo fizemos descer sobre tio ταῦ τ ELEC 

Alcoräo, para que sejas ἰη 6 11Ζί 2), 

3. Mas como lembrança para ὌΝ ΕΞ Σ τ Le ES) 

quem recela ἃ Allah. ἥ 

4, Ε revelaçäo descida de Quem φῶς δ 
criou ἃ terra 6 os altos céus. e Fe 

5, O Misericordioso estabeleceu- 

Se no Irono. 

6. DEle é o que h4 nos céus e o 
que μά na terra e o que hä entre 
ambos e o que hä sob o solo. 

7. Ε΄, se alteias o dito, por certo, 
Ele sabe o segredo e ὁ mais 
recôndito ainda. 

(1) Tä, Hä: nomes de duas letras ârabes correspondentes aproximadas, em português, 
às letras t e ἢ. Acerca de seu significado, ver IT 1 n3. Assim, denomina-se a sura, 

pela mençäo dessas letras em seu primeiro versiculo., a qual se inicia por palavras 

dirigidas ao profeta Muhammad, que o lembram de que o Alcoräo näo foi revelado, 
para causar-lhe fadiga. Lembram-no, também, de que o Alcoräo foi revelado por 

Deus, Que criou os céus e a terra, e Que tudo conhece. A seguir, hâ mençäo da 

historia de Moisés e sua mensagem, do episédio dos filhos de Israel, quando da 

adoraçäo do bezerro, logo aps a saida do Egito; do diälogo entre Deus e Moisés e 

entre este e Fara6; do desafio entre Moisés e os feiticeiros. Hä breve referéncia 
sobre ἃ histéria de Adäo e do perdäo de Deus, apôs o pecado. Finalmente, ἢά 

recomendaçäo ao Profeta para que paciente, ore e oriente a todos na boa conduta. 

(2) Refere-se à fadiga experimentada pelo Profeta, que, logo apés a revelaçäo, passava 

noites orando a Deus. E tanto se empenhou na celsa tarefa que, tendo os pés 

intumescidos de cansaço, foi advertido pelo anjo Gabriel de que se cuidasse, uma 
vez que ἃ moderaçäo, inclusive na prece, é essencial. 
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8. Allah, πᾶο existe deus senäo cent ANT ANS AN 
Ele. DEle säo os mais belos nomes. 

9. E chegou-te o relato de Moisés? 

10. Quando ele viu um fogo, 

entäo, disse à sua  familia: | 
“Permanecei aqui. Por certo, To 
entrevejo um fogo. Talvez vos ς 
traga dele um tiçäo, ou encontre, 

junto do fogo, alguma orientaçäo.” 

Ÿ \ 

à [Ve \ 

“ Ÿ 
ἊΝ 

24 

11.E, quando chegou ἃ ele, 
chamaram-no: “O Moisés! 

12. “Por certo, Eu sou teu Senhor. 2113 at té 3 

Entäo, tira tuas sandälias: por certo, 2 4 

estas no vale sagrado de Tuwa. 

13."E Eu te escolhi; entäo, 

ouve o que te serà revelado. 

14. “Por certo, eu sou Allah: 

nâo existe deus senäo Eu; entäo, ie Me 
adora-Me e cumpre a oraçäo em DE Ass 
lembrança de Mim. 

15. ῬΟΙ certo, a Hora estä 

chegando; estou prestes a fazé-la 
aparecer! para que cada alma se 
recompense pelo que se esforça em 
fazer. 

| 16. “Entäo, que aquele que nela GUN AGE LEE 

nao cré e segue seu capricho, näo à «αξί: 
te deixe te afastares dela: pois, EIAGASSS 1 5 
arruinar-te-1as. 

(1) Aparecer traduz o verbo ârabe ’ukhfr, derivado do verbo ’akhfä, que, de acordo 
com Ο contexto, significa esconder ou mover a coberta, isto ὁ. descobrir, 

aparecer. Nesta ültima acepçäo, foi usado, aqui, o verbo. 
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17.“E o que é 1550, em tua 

destra, 6 Moisés?” 

18.Ele disse: “Ἑ minha vara: 

apoio-me sobre ela e, com ela, faço. 

derribar a folhagem para meu 
rebanho, 6. nela, tenho outros usos.” 

19. Allah disse: “Lança-a, 6 
Moisés!” 

20. Entäo, ele a lançou e ei-la 

serpente a colear. 

21. Allah disse: “Toma-a 6 nàäo 

temas. Torn4-la-emos em seu estado 

anterior. 

22.“E Jjunta tua mäo a teu 

flanco: ela sair4 alva, sem mal!’ 

algum, como outro sinal, 

23.‘Para que te façamos ver 
algo de Nossos grandiosos sinaïis. 

24.“Vai a Fara6; por certo, ele 

cometeu transgressäo.” 

25. Moisés disse: ‘“Senhor meu! 

Dirlata-me o peito, 

26. “E facilita-me ἃ missäo, 

27.“E desata-me um n6 da 

lingua®?, 

28.‘“Para que eles entendam 

meu dito. 

(1) Ou seja, sem o mal da lepra. 

cd : . »ἱὶσ ἘΝ τὶ 2.23 DEA 
SN < 

(2) Diz a tradiçäo que Moisés padecia de um defeito da fala, provavelmente de 
tartamudez. 
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29. “Ἑ faze, para mim, um vizir, 
assistente, de minha familia: 

30. “Aaräo, meu irmäo, 

3L."Intensa, com ele, minha força, 

32. “E assoc1a-0 à minha missäo, 

33.“Para que te glorifiquemos 
amiüde, 

34, “Ἑ para que amiüde nos 
lembremos de Ti. 

35.“Por certo, de n6s, Tu és 

Onividente.” 

36. Allah disse: “Com efeito, é- 

te concedido teu pedido, 6 Moisés. 

37. “Ἑ, com efeito, jà te fizemos 
mercê, outra vez, 

38.“Quando inspiramos a tua 
mâe o que lhe foi inspirado: 

39. “Deita-o na arca e deita esta 
na onda — entäo, que ἃ onda o 
lance à margem! — Um inimigo 
Meu e inimigo seu o tomarä.” E 

lancei sobre ti amor, de Minha 

parte, e 1550 para que fosses criado 
diante de Meus olhos. 

40. Quando por 4 tua irmä 
andava, e disse: “Indicar-vos-ei quem 
dele pode cuidar?” E devolvemo-te 

a tua mäe, para que se lÎhe 

refrescassem de alegria os olhos!?) 

(1) Cf. XIX 26 n2. 

Es JA a PAGE 
À 

re »S \e LITE 

sde | mes 

sé HAS Ἐν 

φ ΩΣ Ὁ FT A 390: YEN; 
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e que ela se näo entristecesse. E 

mataste uma pessoa; e Nos te 
qu) salvamos da angüstia e te 

provamos,  serlamente.  Entäo, 

permanecesie  anos entre os 

habitantes de Madian; em seguida, 

chegaste a um tempo predestinado, 

ό Moisés! 

41. “Ἑ escolhi-te para Mim. 

42.“Vai, tu e teu irmäo, com 

Meus sinais, e de nada descureis, 

em lembraça de Mim. 

43."“Ide ambos a Fara6; por 

certo, ele cometeu transgressäo. 

44, “Entäo, dizei-lhe dito afâvel, 

na esperança de ele meditar ou 
recear ἃ Allah.” 

45. Ambos disseram: “Senhor 
nosso! Por certo, tememos que ele 

se apresse em prejudicar-nos, ou 
que cometa transgressäo.” 

46. Ele disse: “Näo temais. Por 
certo, SOU CONVOSCO: OUÇO 6 VeJO. 

47.“E ide a ele e dizei: ‘Por certo, 

somos ambos Mensageiros de teu 
Senhor; entäo, envia conosco os 

filhos de Israel e nâo os castigues. 
Com efeito, chegamos a ti com um 
sinal de teu Senhor. E que a paz 
seja sobre quem segue a orientaçäo! 

EYES “Ὁ ς AE qe 

s\ 

9 ἡ τὰ 

(1) Quer dizer, Moisés sobreviveu apés cada provaçäo: quando nasceu, foi salvo à 

matança dos varôes, imposta por faraé; lançado ao Nilo, salvou-se: havendo 

matado um egipcio copta, escapou, fugindo para Madian. 
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48. “ “Por certo, foi-nos revelado 

que o castigo ser4 sobre quem 
desmente ἃ Mensagem e volta as 
costas.” ” 

49. Farad disse!”): “Entäo, quem 
é vosso Senhor, 6 Moisés?” 

50. Moisés disse: “Nosso Senhor 
é Quem deu a cada cousa sua 
criaçäo(”; em seguida, guIOU-a.” 

51. Farao disse: “E que é das 
geraçôes anteriores ?” 

52. Moisés disse: “Sua ciéncia 
estä Junto de meu Senhor, em um 
Livro. Meu Senhor näo se 
descaminha e nada esquece. 

53. “Ele é Quem vos fez da terra 
leito, e, nela, abriu caminhos, para 

vos; e fez descer do céu äâgua.” 
Entäo, com ela, fizemos brotar 

casais de vârias plantas. 

54. Comei e apascentai vossos 
rebanhos. Por certo, hà nisso sinais 

para os dotados de entendimento. 
3 a 

55. Dela®? vos criamos e a ela 

vos tornamos e dela vos faremos 

sair, OUtra vez. 

56.E, com efeito. fizemo-lo ver 

todos Nossos sinais; mas, ele os 

desmentiu e os recusou. 

Se PE ἡ ἐ ὦ An ÿ 

de JAN LÉ 2 C2 δ 
δου τως: ξΐ 

(1) Fara6: assim, perguntou quando os mensageiros lhe transmitiram a mensagem. 
(2) Criaçäo: existéncia. 
(3) Dela: da terra. 
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57.Ele disse: ‘“Chegaste-nos, 

para fazer-nos sair de nossa terra, 

com tua magia, 6 Moisés? 

58. “Entäo, em verdade, chegar- 

te-emos, com magia 1gual. Ε marca, 
entre n6s 6 ti, um tempo prometido, 
ao qual πᾶο faltaremos, nem nés 
nem tu, em lugar eqüidistante.” 

59. Moisés disse: “Vosso tempo 
prometido ser ὁ dia do 
ormamento(), E que os homens sejam 
reunidos em plena luz matinal.” 

60.Entäo, Farao retirou-se 6 

juntou sua insidia; em seguida, 
voltou. 

61. Moisés disse-lhes: “Ai de 
vés! Nûâo forjeis mentiras acerca de 
Allah, pois ele vos exterminarä, com 
um castigo. E, com efeito, mal- 
aventurado serâ quem as forjar.” 

62.E. deliberaram, entre eles, 

sua questäo e guardaram segredo 
da confidência. 

63. Disseram: “Por certo, estes 

säo dois mâgicos que desejam 
fazer-vos sair de vossa terra, com 
sua magia, 6 apoderar-se de vosso 
método exemplar. 

64. “Entäo, juntai vossa insidia; 
em seguida, vinde enfileirados. E, 

Le 4 

tra Lw > AE 

Jarbeahés als 
Ὡς s 32 SN IE D NE ot NS D 

5 FANS ess bi st 
La € 

ne 

rs re 
PACS Le 271 
bob es nes 

HE 

(1) Dia do Ornamento: dia de festa, possivelmente, na chegada da primavera, quando 

os egipcios se adornavam, € às ruas e aos templos, 6. isentos de trabalho, todos se 

reuniam, em festa. 
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com efeito, bem-aventurado ser, 

hoje, quem ficar por cima.” 

65. Disseram:  “O  Moisés! 

Lançaräs tua vara, ou seremos os 

primeiros que lançaremos as 
nossas ?” 

66. Disse: “Mas, lançai vés.” 

Entäo, 615 suas cordas e suas varas 

que, por magia, lhe pareciam colear. 

67. Ε, em seu âmago, Moisés 
teve medo. 

68. Dissemos: “Näo temas! Por 
certo, tu, tu és o superior; 

Ξ 

69."“E lança o que μά em tua El EAU Saba 

destra; οἷα engolirâ o que ἜΡΙΝ #22 
6 | 

engenharam. Ὁ que engenharam é, 7 C* Bacs Vs 
apenas, insidia de mâgico. E o 
mâgico näo € bem-aventurado, 
aonde quer que chegue.” 

70. Entäo. os maägicoS cairam < SA A JR ἦν 

prosternados. Disseram: ‘“Cremos 2 

nO Senhor de Aaräo e Moisés.” 35 
r (1) μὰ . δό 

a . Te 71. 2 rs a. ga A SE τον EE 
antes de eu vo-lo permitir? Por | Ρ κε PR certo, ele € vosso mestre, que vos cu 

ensinou ἃ magia Entäo, em SES SGA 
2 » + 

verdade, cortar-vos-ei as mâos e as 

pernas, de lados opostos, e 
crucificar-vos-ei nos troncos das 

tamareiras, e sabereis qual de nés é 
mais veemente no Castigo e mais 

(1) Faraé, furioso, começou ἃ ameaçar Ο5 MmAgICOS. 
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(1) permanente ” em poder.” 

72. Disseram: “Näo te daremos 

preferência sobre as evidências que 

nos chegaram e sobre Quem nos 

criou. Entäo, arbitra o que quiseres 

arbitrar. Tu arbitras, apenas, nesta 

vida terrena. 
--΄ 

73. “Por certo, cremos em nosso Gas de ÉNG] 
Senhor, para que nos perdoe os erros FER fé \f- es Si 

e a magia, a que nos compeliste. E . me 
Allah é Melhor e mais el 
Permanente, em poder.” 

74. Por certo, quem chega a seu SORT 

Senhor, sendo criminoso, terä a ANR run 
ἐφ Ὁ gas Geena, em que näo morrerâ nem 

viverä. 

σ΄ Cd 75.E os que Lhe chegam, sendo| LE LEA TEE de, 

crentes, havendo feito, de fato, as NOR ad 
= Ἢ D 1e Ca?) 44 une 

boas obras, entäo, esses teräo os Ξ 

altos escalôes, 

: : 4 ? à 2 ᾿ 76. Os Jardins do Eden, abaixo GAS GE az DECÈZ 

OS quais correm OS fri0s; nesses a non 
5 " ἌΝΝΑ | νυ ΣΝ ΤΣ 

seräo eternos. Ε essa é ἃ recompensa 

de quem se purifica. 

77.E, com efeito, inspiramos a 

Moisés: “Parte, durante ἃ noite, 

com Meus servos,; 6 traça-lhes uma 

vereda seca no mar: nâo eme ser 

alcançado e nada receies.? 

(1) Fara6 faz atentar para o poder divino de que pretendia ser investido e compara-o0 
com o do Deus de Moisés. 

(2) Ou seja, Deus é O Melhor em recompensar e Ὁ Mais Permanente em poder. 
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78.E Farao perseguiu-os, com τὰ λ΄ D δ θεν Le 75 A 

seu exército: entäo encobriu-0s ὁ pos 
| O AREA que da onda os encobriu. 

79.E Faraé descaminhou a seu AE 
povo 6 nào O gulou. 

ee Ce TT Co -- 80.0 filhos de Israel! Com SE KA Ares 

efeito, salvamo-vos de  vosso Aves ne 
RE Me ne 
Inim1go, € prometemo-vos enconiro , 

no lado direito do Monte, e 

fizemos descer, sobre v6s, o manä 

e as codornizes, e dissemos: 

“ 

: 3 Pac στιν Ἷ 2 81. “(σοπΊΘΙ] das cousas benignas, KE E 4 
752 2) ) Le 

que vos damos por sustento, e nào 
cometais transgressäo: senäo, minha > ΩΣ 
ira Cairia Sobre νόβ. Ε aquele, (A) GRAS LE aie 
sobre quem Minha ira cai, se 
abismarä. de fato., na Geena. 

3.4.9 
PCR TE 

82. “Ἔ,, por certo, sou Perdoador 

de quem se volta arrependido e crê 

e faz o bem, em seguida, se guia.” 

83. Allah disse: “E o que te fez 
apressar-te em vir adiante de teu 

povol}), ὁ Moisés?” 

84. Moisés disse: “Ei-los em 
minha pegada, e apressei-me em 
vir à T1 — Senhor meu! — para que 

1580 Te agrade.” 

85. Allah disse: “, por certo, 

Nés, de fato, provamos teu povo, 
depois de ti, e As-Sämiriy” 
descaminhou-0s.” 

(1) Povo: 70 lideres, escolhidos por Moisés, para irem com ele ao encontro de Deus. 
(2) As- -Sämiriy: um dos seguidores da crença mosaica. Por haver pertencido ἃ um 
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86. Entäo, Moisés retornou ἃ 

seu povo, irado, pesaroso. Disse: 

Ex “τα νος τῇ - Dr ῊΝ» « 

” De DE cas $ 0) res 

“Ὁ meu povo! Vosso Senhor Πᾶο vos Les 552. 152 Le JG 
prometeu bela promessalt”? Ser À AL 33 Fons LS 
que ἃ aliança®” tornou-se longa se Dot < 4. 
para vs? Ou desejastes que caisse ie. 
sobre νόβ ira de vosso Senhor, ἂς CIE 
entäo faltastes à minha promessa?” 

87. Disseram: “Νᾶο faltamos à Ur EL ἐπ στε ΤΠ Ξ 

tua promessa, por vontade nossa, era LA ἐπ 

mas fizeram-nos carregar fardos de 
omamentos | do povo; entäo, 
deitamo-los®” ao fogo e, assim, 
também, lançou-os° As-Sämiriy.” 

(6) 

GAS Nc τού λοις 2. 

3. 

88. Entäo ele lhes fez 5811 um 124 

bezerro, um corpo que dava Ga 
mugidos, e disseram(: “Este é ΘΟ 9 
vosso deus 6 o deus de Moisés.” 

βῳ 8 

Entäo, ele esqueceul” a verdade. 
> (9) 5 

89. E näo viram eles que ele SI RE $ Le a) ENS 
lhes nâo respondia dito algum nem 

ἿΣ 

povo que adorava bezerros, foi insincero, em relaçäo à sua fé, 6, na auséncia de 

Moisés, induziu o povo à taurolatria. | 
(1) A Promessa de Deus consistia em protegé-los, para levä-los à Terra Prometida e. 

antes de tudo, ofertar-lhes ἃ Tora, com Sua Lei e Mandamentos. 

(2) Ou seja, Moisés indaga ao povo se, afinal, foi täo longo o espaço de tempo entre 
sua ida ao Monte e seu retorno, para que © povo, em sua auséncia se 

impacientasse e se comportasse com irreveréncia. 
(3) Trata-se dos ornamentos dos egipcios, que os filhos de Israel Ihes haviam pedido 

emprestado, a fim de se adornarem para uma festa de casamento. Estes 

ornamentos acabaram ficando com eles, até o êxodo. 

(4) Los: os ornamentos foram lançados ao fogo. 
(5) Os: os ornamentos que possuia As-Sämiriy, além do p6 que recolheu das pegadas 

deixadas pelo cavalo do anjo Gabriel. 
(6) Ou seja, fez sair do fogo o bezerro fundido com os metais dos ornamentos. 

(7) Ou seja, As-Sämiriy e seus prosélitos. 
(8) As-Sämiriy esqueceu-se de que Deus jamais pode ser um bezerro. 

(9) Ele: o bezerro. 
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possuia, para eles, prejuizo nem 
benefic1o? 

90. Ε. com efeito, antes, Aaräo 

dissera-lhes: “O  meu  povo! 
Apenas, sois provados por ele!”. E, 
por certo, vosso Senhor é Ὁ 

Misericordioso; entäo, segui-me e 
obedecei-me ἃ ordem.” 

. ; Re " Fe . ane ve = ris à AC 

91. Disseram: “Näo deixaremos SE NÉE 4° KZ 575 JE 
de cultué-lo, até qu Moisés retorne Ps S 2 < 
a nÔs.” ᾿ ἘΞ 

ΒΘ, 2 Η Fe pe LE > Air 5 ar qe 92. Moisés!” disse; “Ὁ Aaräo! LS 575) 
Quando os viste se descaminharem, ὡς À σ 
Ο que te impediu 

93."De me seguires? Entäo, 
desobedeceste ἃ minha ordem?” 

94. Aaräo disse: “O filho de = NS La 2 Ὁ ‘sent 
minha mâe! Näo me apanhes pela EL 1 ἐς O0 LE 
barba nem pela cabeça. Por certo, : 
receeli que dissesses: ‘Causaste 
separaçäo entre os filhos de Israel, 

e näo observaste meu dito!” ” 

95. Moisés disse: “Qual foi teu 
intuito, 6 Sämiriy?” 

96. Ele disse: “Enxerguei o que c4) \, > 22 À és 
eles näo enxergaram;  entäo, JE A D 
apanhei um punhado de p6 das DT T7 Pr = 
pegadas do Mensageiro®”, e ALES ESS 

(1) Ele: As-Sämiriy. 

(2) Moisés que, ao retornar do Monte Sinai, deparou com seu povo em prâticas 
idolätricas. 

(3) Mensageiro: o anjo Gabriel. 
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deiteil).o. E, assim, minha alma 

me aliciou ἃ fazé-lo.” 
DU ee | as. | 

97, Moisés disse: | Entäo. vai €, Aa Σ 

por certo, hâs de dizer, na vida: $ 
med 2 

‘Näo me toques! PE. por certo, 5 : 
x Kad :i terâs tempo prometido, ao qual näo SJ 13, 3)» 

LU | “2 Sur * - - NV “it te faräo faltar. E olha para teu rs ea 
deus, ἃ quem  permaneceste : 

cultuando; na verdade, queimä-lo- 
. Σ 3 

emos; em seguida, espalh4-lo(- 
emos na onda, totalmente.” 

\ Δ 

98. Vosso Deus 6, apenas, Allah: 

é que näo existe deus senäo Ele. Ele 
abrange todas as cousas em ciéência. 

99. Assim, narramo-te, Muham- 

mad, algo dos informes do que, de 
fato, se antecipou. E, com efeito, 
concedemo-te uma Mensagem de 
Nossa parte. 

100.Quem a ela dâ de ombros,| λχίγαῖ τῇ ἦι LAS ee 
por certo, carregarä, no Dia da ΄ 

Ressurreiçäo, um fardo; 

κέν 

(92 Lo 

| 101. Nisto, seräo eternos. E que 17 A ONE CE 
vil carga para eles, no Dia da 
Ressurreiçäo, 

102. Um dia, quando se soprar 3 τ πω ἐξ 5 
na Trombeta. E reuniremos os 

_ criminosos, nesse dia, azuis de medo. 5 BL 

(1) Ou seja: As-Sämiriy deitou o punhado de p6 ao bezerro. 

(2) Em puniçäo, As-Sämiriy foi condenado a viver em isolamento, por toda a vida, e, 

para assegurar esta condenaçäo, sempre que se aproximasse de alguém, seu corpo 
se incendiaria com o contato. Assim, devia evitar a aproximaçäo de quem quer que 

fosse. 

(3) Lo: o bezerro reduzido a cinzas. 
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103.Murmuraräo, entre eles: 

“Näo permanecestes na vida 

terrena. senäo dez dias.” 

104. Νός sabemos perfeitamente 

o que diräo, quando o mais judicioso 

deles disser. “Näo permanecestes 
senäo um dia.” 

105. Ε perguntam-te pelas mon- 

tanhas; entäo, dize: “Meu Senhor 

desintegrä-las-à interramente, 

106. “E deixa-las-4 como värzeas. 

desnudadas, 

107. “Onde näo veräs tortuo- 

sidade nem altibaixos.” 

108. Nesse dia, eles seguiräo o 

convocador!}), sem  dele se 

desviarem. E as vozes humildar-se- 

äo 40 Misericordioso; entäo, näo 
ouviräs senäO CICIOS. 

109. Nesse dia, ἃ intercessäo 

näo beneficiarä senäo a quem Ὁ 

Misericordioso permitir e àquele 
de quem Ele 56 agradar, em dito. 

110.Ele sabe o que estä adiante 

deles e o que estä deträs deles,; e eles 
näo o abarcam, em ciência. 

111.E as faces avassalar-se-äo, 

perante O Vivente, Aquele que 

subsiste por Si mesmo. E, com 

PÈRE | 
” 

Gen 

΄ a 

HE rns 

(1) Alusäo ao anjo Isräfil, que tocarä a trombeta, convocando ἃ Humanidade à 

reuniäo, no Dia do Juizo. 
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efeito, mal-aventurado é quem 

carrega Injustiça. 

112.E quem faz as boas obras, 

sendo crente, näo temerä injustiça 
nem opressäo. 

113.E, assim,  fizemo-lo 

descer em Alcoräo(? arabe, e, nele, 

patenteamos algo das cominaçôes, 
para serem eles®” piedosos, ou 
para lhes causar lembrança. 

114.Entäo, Sublimado  seja 
Allah, O οὶ, O Verdadeiro! E näo 

te apresses para ἃ recitaçäo do 

Alcoräo, antes que seja encerrada!” 
sua revelaçäo a ti. E dize: “Senhor 

meu, acrescenta-me ciência.” 

(1) 

115.E, com efeito, recomen- 

damos, antes, a Adäo nâo comesse 

da ärvore, mas ele ὁ esqueceu, e 

näo encontramos, nele, firmeza. 

116.E quando dissemos aos 
anjos: ‘“Prosternai-vos diante de 
Adäo”; entäo, prosternaram-se, 

exceto Iblis. Ele recusou fazé-lo. 

117.E dissemos: “Ὁ Adäo! Por 
certo, este é um inimigo para ti € 
para tua mulher; entäo, que ele vos 

(1) Lo: isso, a Mensagem. 

\“* s 5 

#7 
.- 

Ἢ ́- “-.»25 

ἐπ ΔΝ ΜΝ 

(2) Ou seja, como leitura da revelaçäo divina, em lingua ârabe. Cf. XII 2 n3. 

(3) Eles: os homens. 
(4) Antes mesmo de o anjo concluir a transmissäo de fragmentos da Revelaçäo, o Profeta 

1ά os repetia, com o intuito de fixä-los na memôria. Aqui, μά recomendaçäo para nâo 

preocupar-se, com tal, uma vez que Deus cuidarä de que ele jamais venha a olvidä-la. 
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näâo faça sair do Paraiso: serias, 
pois, infeli1z. 

118. “Por certo, nele, nâo häs de 

estar com fome nem com nudez., 

119."E nele, näo häs de estar 

com sede nem com calor do sol.” 

120.E  Satä  sussurrou-lhe 
perfidias. Disse: “Ὁ Adäo! Queres 
que te indique ἃ ärvore da 
eternidade e um reino, que jamais 
perecerà?” 

121.Entäo, dela ambos come- 

ram, 6 as partes pudendas 
mostraram-se-lhes, e começaram a 

aglutinar, sobre elas, folhas do 
Paraiso. E Adäo desobedeceu a seu 

Senhor, 6 transviou-se. 

122.Em seguida, seu Senhor 

elegeu-o, e voltou-Se para ele, 
remindo-0, e gulou-0. 

123.Ele disse: “Descei ambos 

dele{!?, todos vés, como inimigos uns 

dos outros. E, se, em verdade, vos 

chega de Mim orientaçäo, entäo, 

quem segue Minha orientaçäo nâo 
se descaminharä nem se infelicitarä. 

124."“E quem der de ombros ἃ 
Minha Mensagem, por certo, ele 

ter uma vida atormentada € 
ressuscitä-lo-emos cego, no Dia da 
Ressurreiçäo.” 

(1) Dele: do Paraiso. 

cases 
55502 ie of VUE 

Nue 

AS αὐ 
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125. Ele dirä: ‘“Senhor meu! Por 

que me ressuscitaste cego, enquanto, 

com efeito. era vidente?” 

126. Allah dird ‘“Assim é. 
Nossos sinais chegaram-te e tu os 

esqueceste. E, assim, hoje, és 

esquecido.” 

127.E, assim, recompensamos ἃ 

quem se entregou ἃ excessos € Πᾶ0 

creu nos sinais do seu Senhor. E, 

em  verdade, oo  castigo da 

Derradeira Vida é mais veemente e 

mais permanente. 

128. Entäo. näo lhes!?”  säo - PACE ΐ τῇ $ LAURE 

notôrias quantas geraçôes 34 » jf 
se | En) RS Or 

aniquilamos, antes deles, por cujas n Ex ΝΠ 

Δ CAS ΙΝ AS 5 vivendas andam, agora”? Por certo, 

hä nisso sinais para os dotados de 

entendimento. 

129.E. πᾶο fora uma Palavra APE LINE 
: ᾿ DO μα ARS 293 

antecipada de teu Senhor e um ὃς. is a 
termo designado, haver-lhes-ia sido τ: ἠῶ 

imposto ὁ castigo. 

130. Entäo, pacienta, Muham- τ RES LES AE 

mad, quanto ao que dizem, 6 He 

elorifica, com louvor, a teu Senhor, as 5 V εὖ 69 

antes do nascer do sol e antes de SEA dd 

seu ocaso. E, durante as horas da SE A 
| ᾿ ἊΣ da 

noite, glorifica-O, entäo, e durante 

os extremos do dia, na esperança 

de agradar-te ἃ recompensa disso. 

(1) Lhes: aos idélatras de Makkah. 
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131.E näo estendas teus olhos!!) 
para aquilo que fizemos gozar alguns 
grupos entre eles"”: säo floreios da 
vida terrena, para, com eles, os 

provarmos. Εἰ o sustento de teu 
Senhor é melhor e mais permanente. 

132.E ordena ἃ tua familia a 

oraçäo, 6 pacienta quanto a esta. 
Näo te pedimos sustento. N6s é 
que te damos sustento. E o final 
feliz é para a piedade. 

133.E eles®) dizem: “que ele 
nos chegue com um sinal de seu 
Senhor!” E 1ά lhes näo chegou a 
evidência do que havia nas 
primeiras pâginas(”? 

134.E, se Nôs os houvéssemos 
aniquilado com um castigo, antes 
dele®”, haveriam dito: “Senhor 
nosso! Que nos houvesses enviado 
um Mensageiro: entäo, haveriamos 
seguido Teus sinais, antes que nos 
envilecêssemos e nos ignominiäs- 
semos.” | 

135. Dize: “Cada qual estä 

aguardando seu destino: aguardai- 
0, pois. Entäo, sabereis quem säo 

os companheiros da senda perfeita 
e quem se gula!” 

(I) CE XV 88 n3. 

SL 5.4. δὴ Ὁ Ὄπ Ye αἱρ δ) 

ao (ec 31,5 2 5 »"π & RSS 

Le 

Psy te ee) 

(2) Entre eles: entre os idélatras e os pagäos de Makkah. 
(3) Eles: os idélatras. 
4) Ou seja, nas Escrituras. 

(5) Antes dele: antes da vinda do Profeta Muhammad. 
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De Makkah -- 112 versiculos. 

Em nome de Allah, O ,͵ὔϑο.. ὦ 
Misericordioso, O Misericordiador. 

" = 25 > ee 5 - ον L. AE se, para Ο5 σι NOTE 
homens”, seu ajuste de contas, Ro 
enquanto eles, em desatençäo, Os 2 Abe 
estäo dando de ombros. 

"ω . “TS  » ς. ω Le - 

2. Νᾶο [μὲ chega nenhuma DIE ρος »ϑολν φῦ 
Mensagem renovada de seu Senhor, e 5 PSE δ’ LAN 

sem que ἃ ouçam, enquanto se τ ἥ 

divertem. 

3. Com os coraçôes entretenidos. Pal NEA ARCHOS 
E os que säo injustos guardam STE VE 

rue Η ΛΑ δ Li 
segredo da confidência: “Este näo SIL Je LA 
r δὰ | r "“. € 2 ue κα, 

é senäo um mortal como νός. Entäo, Fe Ne EE SES 

achegai-vos à magia, enquanto a o ie 
enxergals?” τ 

3 Φ À “- TE A “΄΄».; 

4.Ele® disse: “Meu Senhor LAS AA 35 dé 
sabe!” o dito, no céu e na terra. E ΄ É LA : | 

(1) ΑἹ Anbiyä’: ὁ plural da palavra nabiy, profeta, derivada do verbo anba’a, que 
significa informar. E o Profeta é o que informa os homens das verdades divinas. 

Assim, denomina-se esta sura, por relatar, de forma variävel, quanto 805 

pormenores, episédios atinentes a inümeros profetas: Abraäo, Noé, Moisés, Aaräo, 

Lot, Ismael, Idris, Zul-Kifl, zun-Nün, Zacarias, Joäo e Jesus. E, como todas as 

suras reveladas em Makkah, esta trata do assunto da crença, em seus aspectos 

bâsicos: a unicidade de Deus, a Mensagem Divina e a Ressurreiçäo. Além disso, 

apresenta os fenômenos universais, para evidenciar a grandeza do Criador dos 

céus e da terra, do dia e da noite, do sol e da lua, reiterando que ἃ origem de todo 

ser vivo estä na âgua. Trata, outrossim, da questäo da bem-aventurança e da mä- 

aventurança, dos benfeitores e dos malfeitores. 

(2) Ou seja, para os idélatras de Makkah. 
(3) Ele: Muhammad. 
(4) Deus, conhece todas as palavras ditas, no céu e na terra, conhece, também, as 

 confidências dos descrentes. 
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, , , . . . SAT JL 29 2e Æ τς, 

Ele é O Oniouvinte, O Onisciente.” ORAN 

5. Mas eles dizem: “É um noie 
amontoado de sonhos{!)! Ou antes, : 

ele o forjou. Aliâäs, é um poeta. 
Entäo, que ele nos faça vir um sinal 
igual ao com que foram enviados 
os profetas antepassados.” 

᾿ D - € - PR - 6. Antes deles, nenhuma cidade| 572 SAS A SCT 
dentre as que destruimos foi crente À sg = 

LA Φ Pat La 
ῳ “-“ fous a0 ver os 51Π215. Entäo, creräo 6165.) ns 

7.Ε πᾶο enviamos, antes de ti, r ete Τῇ AIG 

senäo homens, aos quais fizemos MS: Mid ol de 
= : " , | ; γὴν οἱ | ὧδ TEL \ revelaçôües. — Entäo, interrogai os 2 “Ὁ 

, . 2 = 3174 

säbios da Mensagem(”, se näo OLIS 
sabeis. — 

A 
- 23} Ê ir 29 pure 8. E πᾶο fizemos se corpos παν τς 

ue Ππᾶο comessem alimentos, 6 M Rs D τὰ D GAS SE US UE) näo foram eternos. is 

Ἷ Ἷ et S cute Le T2 or “1 9. Em νῶν serai a SI RER EEE 

romessa a eles, entäo, salvamo- PORT ψ" 
P | 5) Ens NCAA los 6 àqueles ἃ quem quisemos, e 
aniquilamos os  entregues ἃ 
exCessos. 

10. Com efeito, fizemos descer 

para vôs um Livro, em que μά honra, 
para vos. Entäo, näo razoais? 

11.E quantas cidades destrui- Ace rss 
mos, que foram injustas! — E fizemos ê PR ΡΣ ὦ ἢ 

surgir, depois delas, outros povos -- 

(1) Alusäo ao Alcoräo. 

(2) Os Säbios da Mensagem: os judeus, aos quais fora enviada ἃ Tora; e os cristäos, 
que receberam o Evangelho. 
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12. Entâo, quando perceberam 
Nosso suplicio, ei-los fugindo delas, 

galopando. 

13. Foi-lhes dito: “Νᾶο galopeis 
e retornai à opulência, em que 
vivieis, e ἃ vossas vivendas, para 
serdes interrogados(! τ 

14. Disseram: “Ai de n6s! Por À LAS {ξ que 
certo, fomos injustos!” 

15. Ε nûâo cessou de ser 6558 sua LEE EU 
lamentaçäo, até que os fizemos 
como que ceifados, extintos. 

FD ur 

16. E πᾶο criamos o céue a terra) LS £ NES 
e o que hà entre ambos, por diversäo. 2e - À 

17.Se houvéssemos desejado die 
tomar um entretenimento ”, havé- δεν ee τῇ 

lo-famos tomado de Nossa ρατγίε ἢ), À προ ὥ. 
se houvéssemos querido fazé-lo. 

. Jo MBA de A VAS 18.Mas arrojamos a verdade ἀκ ΔῈ} FH 
contra a falsidade; entäo, esmaga-a ARE EE ζ 
e e1-la nula. Ε ai de νόβ pelo que GDS Seb TE 
alegais! GS 

LA Le r DES “2 

se τος é quem patsginin 1 SN οἰκϑδῷ λυ 
e na terra. Ε os que estäo junto 

à ; ΞΟ Ô pe : Ne AE 
dEle näo se ensoberbecem, diante 7 Ἐπ Hé CE 

: | À TS 27 σῇ: 
de Sua adoraçäo, nem esmorecem. DAY 

20. Glorificam-nO, noite e dia: LL AA TAC 2.5 
| Done Ἀφ NS ES 

näo se entibiam jamais. 

(1) Aos trânsfugas, os anjos disseram que nàâo fugissem, e retornassem, para que, 

assim, fossem interrogados por circunstantes acerca da ira divina sobre eles. 

(2) Entretenimento: aqui, significa mulher ou filhos. 
(3) Ou seja, entre os seres celestiais, criados por Deus. 



21. Süratu Al-Anbiy4? Parte 17 

21.Serâ que tomaram eles!") À ENG E Ἷ 
deuses da terra”, os quais Ἅ ᾿ 
ressuscitam mortos”? 

22. Houvesse, em ambos(®?. 

outros deuses que Allah, haveriam 
sido ambos corrompidos. Entào, 
glorificado seja Allah, Ὁ Senhor 
do Trono, acima do que alegam! 

23. Ele näo é interrogado, acerca 
do que faz, enquanto eles seräo 

interrogados. 

24. Ou tomaram, além dEle, A Biz ΓΟ Ds 
deuses? Dize, Muhammad: “Trazei d 
vossa provança. Esta é ἃ 

Mensagem(”) de quem é comigo, 6 
a Mensagem!”” de quem foi, antes 
de mim.” Mas a maioria deles näo 
sabe a verdade, entäo, a ela estäo 

dando de ombros. 

25.E näo enviamos, antes de ti, 

Mensageiro algum, sem que JÎhe 
revelässemos que näo existe deus 
senäo Eu; entäo, adorai-Me. 

26. Ε dizem: “O Misericordioso 
tomou para Si um  filho.” 
Glorificado seja Ele! Mas eles!° 

(1) Eles: os idélatras de Makkah. 

(2) Deuses da terra: aqueles feitos de pedra, barro, madeira, ouro, prata, etc. 

(3) Em ambos: nos céus e na terra. 
(4) Mensagem de quem ὁ comigo: o Alcoräo, que ὁ a mensagem dos contemporâneos 

de Muhammad. 
(5) Mensagem de quem foi, antes de mim: ἃ Tora e o Evangelho, ἃ mensagem dos 

judeus e dos cristäos, que precederam o Alcoräo. 
(6) Eles: os anjos. Este versiculo foi revelado, quando a tribo de Khuzäfah afirmara que 

os anjos eram "filhas de Deus". 
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säo Seus servos honrados. 

27. Näo O antecipam no dito e "ἢ τ SIL 

atuam por Sua ordem. M ὌΝ 1: 

28. Ele sabe o que estä adiante ΣΤ ue 
deles e o que est4 deträs deles. E DR  π ͵,ῃ.ι 
eles näo intercedem senäo por Fos? ANSE 
quem Lhe agrada. E, do receio Hire ἐξ. τα 
dEle, estäo amedrontados!!/. 

29.Ε ἃ quem, dentre eles, diz: 

“Por certo, sou deus, em vez dEle”, 

a esse recompensaremos com a 

Geena. Assim, recompensamos os 
injustos. 

30.E os que renegam ἃ Fé näo Se) Aer | 
viram que OS ceus € ἃ terra eram πο δὶ seras Re 

(2) Gératsles, SNV um todo compacto”, e Nos Le en εειξι, δὰ 
desagregamo-los, e fizemos da Dei eco? AA 
agua  toda cousa viva? — Entäo, νον 
nào crêem? -- 

31.E fizemos, na terra, assentes Sa Nas 
montanhas, para que ela se nâo ere 39 5 .κ. - et et ft .» 

abalasse com 6165, 6. nela, fizemos 4 er Cas D 
amplos desfiladeiros, por caminhos, Sec iel 
para se guiarem. 

æ ΖΔ. 322 πον κι, τ 32.Ε fizemos do céu um teto Dust ait 
custodiado. Ε eles, ἃ seus sinais, D Sale SELS 
estäo dando de ombros. 

(1) Os anjos receiam o castigo e a ira de Deus, infligidos aos que se descaminham. 
(2) O versiculo confirma o dado cientifico de que a formaçäo do sistema solar (da 

terra e dos planetas, em particular), provém de um processo de separaçäo de um 

todo inicial, que foi nebulosa primitiva. 

(3) Outra verdade cientifica, que o Alcoräo antecipa, uma vez que a vida se originou 

na âgua, € esta é ἃ parte primeira constitutiva de toda célula viva (protoplasma). 
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33. E Ele é Quem criou a noite e Etat T rc ἧ ΝΣ 
eee (5. 

o dia, e o sol e a lua. Cada qual δὲ ES ΨΚ 

ῳ ais voga, em uma Orbita. 
<> 

AGEN ὁ A4 AE ‘ 34. E nunca fizemos ἃ eternidade 
para mortal algum, ne de ti. Entäo, 
se morres, serâo 6165.) eternos? 

35.Cada alma experimentarä ἃ 
morte. Εἰ por-vos-emos à prova, 
com o mal e com o bem, à guisa de 
tentaçäo. E a Nôs sereis retornados. 

36. Ε, quando os que renegam ἃ 

Fé te vêem, nâo te tomam senäo 

por objeto de zombaria, e dizem: 
“É este quem difama vossos 
deuses?” Ε eles, da Mensagem dO 
Misericordioso, säo renegadores. 

37.O ser humano foi criado de 
precipitaçäo. Far-vos-ei ver Meus 
sinais: entäo, näo Me apresseis! 

38.Ε dizem: “Quando ser4 ὁ 

cumprimento desta promessa, se 

sois veridicos?” 

39.Se os que renegam a Fé AAA 
soubessem da hora, em que πᾶο σα τ γε οὐδ 

poderäo deter o fogo das préprias  - | 
faces nem das prôprias costas, 6 
em que näâo seräo socorridos, nâo 
se haveriam apressado! 

| 40. Mas Ihes chegard ela®, SAP TR εἰ Ἔ 
inopinadamente, 6  deixä-los-àâ 

LUS SAS ASS 

(1) Eles: os idélatras de Makkah. 
(2) Ela: a promessa do castigo que reclamam no versiculo 38. 
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atônitos: entäo, näo poderäo repulsä- 29 
la nem se [Π65 concederä dilaçäo. 

41. Ε. com efeito, zombaram de 

Mensageiros, antes de ti; entäo, 

envolveu aos que escarneceram 

deles aquilo!'? de que zombavam. 

42. Dize: “Quem vos resguarda, 
na noite e no dia, do castigo dO 

Misericordioso?” Mas eles estäo 

dando de ombros à Mensagem!” 

de seu Senhor. 

A Es 935»: γὰ - 43. Ou tèm eles deuses que os Casta) Ἔτη . 
defendam, além de Nôs? Mas estes 52, 2 2 SSI 
näo podem socorrer-se a si mesmos FD TPE 

" D" 97 751% 

nem seräo acompanhados por Nôs. GE pee 

44. Ao conträri0, ss gozar Fe RAS Ni CE ie 

a esses 6 ἃ seus pais, até que se Fa ἜΣ 
do ϑηνδιι 665556) f 22,4% PAT 

lhes prolongou a idade. Entäo, 6165 ΠΕΣ Δ ΠΣ 

näo vêem que chegamos à à terra0). GS τῷ ὡς. 

diminuindo-a em seus extremos? 

Seräo eles, pois, os vencedores”? 

45. Dize: ‘“Admoesto-vos, apenas, 3 πὲς ΐ + ÂtA Γ 

com a revelaçäo. E os surdos näo | : 
ouvem ἃ convocaçäo, quando 

admoestados.” 

46.E, se um sopro do castigo de 

teu Senhor os toca, em verdade, 

dizem: “Ai de nés! Por certo, 

fomos injustos.” 

(1) Aquilo: o castigo preconizado pelos mensageiros. 
(2) Mensagem: o Alcoräo. 
(3) Cf. XIII 41 n4. 
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47.E Νός poremos as balanças 

eqüitativas para Oo Dia da 

Ressurreiçäo;  entäo, nenhuma 

alma sofrerä nada de injustiça. E, 

se houver açäo do peso de um gräo 

de mostardall), fà-la-emos vir à 

balança. E bastamos N6s por 

Ajustador de contas. 

48. FE, com efeito, concedêramos 

a Moisés e ἃ Aaräo o Critério®, e 

luminosidade e Mensagem para os 

piedosos, 

49. Os que receiam a seu Senhor, 

ainda que Invisivel, e da Hora eles 
estäo amedrontados. 

50.E este” ἐ uma Mensagem 

bendita, que fizemos descer. Entäo, 

ser-lhe-eis negadores? 

S1.F, com efeito, concedêramos, 

antes, ἃ Abraño sua retidäo — 6 

éramos, dele, Onisciente — 

52. Quando disse ἃ seu pai e a 

seu povo: “Que säo estes idolos, 

que estais cultuando?” 

S3. Disseram: ‘““Encontramos 

nossos pais adorando-0s.” 

Vs ARR IE 

CA) AREA 45 Eciif . ἴτω 

ν 6:3 JE ES 

β. τ do von Tr 

ΦΧ 3 ΒΟῸΣ 2175 3. - 

ᾧ CARE 

ΟΣ Λα ΚΟΥ 

ETAT EN 

D 

GAS AGEN 

(1) Mostarda: designaçäo que abrange diversas plantas cruciferas, cujas sementes ou 

grâos säo täo diminutos que nâo alcançam 1 miligrama de peso. Dai a 

comparaçäo, existente no versiculo, quando nem o menor € mais insignificante 

ato humano escaparä à justiça divina, no Dia do Juizo. 
(2) Ou seja, a Tora. 
(3) Este: o Alcoräo. 
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54, Ele disse: “Com efeito, νός 

e vossos pais tendes estado em 

evidente descaminho.” 

55. Disseram: “Chegaste-nos com 
a verdade, ou és dos que se 

divertem ?” 

56. Disse: “Näo o sou. Mas 

vosso Senhor é O Senhor dos céus 

e da terra, Que os criou, e sou das 

testemunhas disso. 

57.“E por Allah! Insidiarei 
vossos idolos, depois de vos 

retirardes, voltando-lhes as costas.” 

58, Entäo, fé-los!}? em pedaços, 

exceto o maior deles, para a ele 

reotrnarem(”?. 

59. Disseram: ‘“Quem fez isto a 

nossos deuses? Por certo, ele é dos 

injustos.” 

60. Alguns disseram: ‘“Ouvimos 
um jovem difamando-os. Chama- 
se Abraño.” 

61. Disseram: “Entäo fazei-o vir 

diante dos olhos dos homens, na 

esperança de ὁ testemunharem.” 

62. Disseram: “Foste tu que 
fizeste 1isso a nossos deuses, Ο 

Abraäo?” 

63. Disse: “Mas o maior deles, 

(1) Los: os idolos. 
(2) Ou seja, para que os idélatras se dirigissem ao idolo restante, o maior de todos. 
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este aqui, o fez. Entäo, interrogai- 

os, se é que falam.” 

64.Entäo, cairam em si, 6 

disseram uns aos outros: “Por certo, 

5015 νόξ os injustos!” 

65. Em seguida, viraram ἃ 
I | 

cabeçal ) e disseram: “Com efeito, 

sabes que esses näo falam.” 

66. Abraño  disse:  “Entäo, 

adorais, em vez de Allah, o que em 
nada vos beneficia nem vos 
prejudica”? 

67. “Ufa a vos e ao que adorais, 25 AT rire pes τι 
em vez de Allah! Entäo, näo FR 

; ET 
razoais?” © Ds 6 av 

L ᾧ $ 2) 9. 

68. Disseram: “Queimai-o!°. e a. PERS 
| ξ Q ὦ ἊΣ δεν ν Τρ τς ξὺν 

socorrel vossos deuses, se quereis 

fazer algo por eles.” 

69. Dissemos ” ἢ «ὦ ogo! Sê na Are 

frescor e paz( ) sobre Abraäo.” 

70.E  desejaram  armar-lhe RSS CE ἰὸς de 
insidias; entäo, fizemo-los os mais se . 

perdedores. © ds 

71.E salvamo-lo e ἃ Lot, ἦν AE À- "τὰ do, À 

levando-os à terra que . ἜΝ 

abençoamos, para os mundos. Ἂν 

(1) Virar a cabeça: expressäo que, em português, também quer dizer tornar-se 

insensato, cair na insensatez. No texto, depois de reconhecerem que eram iniquos, 

voltaram à insensatez, atacando Abraâo, em defesa dos idolos. 

(2) O: Abraño. 

(3) O sujeito do verbo ὁ Deus, Que ordenou ao fogo πᾶο queimasse Abraäo. 
4) Paz: no versiculo, encerra o sentido de salvaçäo e segurança. 

(5) Ou seja, a regiäo de Ach-Chäm, representada, atualmente, pela Siria, Libano, 
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72. Ε dadivamo-lo com Isaque, 
e Jacô por acréscimo. E, ἃ todos, 
fizemo-los integros. 

73.E fizemo-los prôceres, que 
guiaram os homens, por Nossa 
ordem. E inspiramo-lhes ἃ prâtica 
das boas cousas e o cumprimento 
da oraçäo e ἃ concessäo de 

az-zakah0). E  foram  Nossos 

adoradores. 

74,E ἃ Lot, concedemo-lhe 
sabedoria e ciência, e salvamo-lo 

da cidade que praticava as 
torpezas. Por certo, eles® eram um 
povo atreito ao mal, perverso. 

75. Ε fizemo-lo entrar em Nossa 

misericordia. Por certo, ele era dos 

integros. 

76.E Noé, quando, antes, Nos 

chamou, entäo, atendemo-lo e 

salvamo-lo e a sua familia da 

formidävel angüstia®?, 

77. Ε socorremo-lo, contra o 

povo que desmentira Nossos sinais. 
Por certo, eram um povo atreito ao 

mal. Entäo, afogamo-los a todos. 

78.Ε Davi e Salomäo, quando 

julgaram  acerca do campo 

.- --. Pere ΜᾺ 

ρούς ES ME ὦ τ: 

ὦ SALES 
+ At C3 “0. PES 

» 

À Φ 

- γι 7 ΓΞ Ὶ 
“ἡ “ἡ 

PO AE ὅϊε τς Zi 
- - 

D LE LU 

ST “ir raie ΓΝ 

ἕως Las σε 3); 

5 εξ," 

Θτμ. 5 ; 
De? 

= - 
- ee He τὴς 

De 45 res SALES 
LE 2 

F - 1 nm \\ 

a en ur 

Te NÉ ? Ξ d ss a F τ La 

- '- 9 τῆ ee 

=; ca AS ES AIS? A 

Jordânia e Palestina, onde surgiram todas as religiôes monoteistas, razäo porque 

essa regiäo é abençoada. 
(1) CfII 43 n4. 
(2) Eles: os habitantes da cidade. 
(3) Formidävel angüstia: o Dilüvio. 
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(1) AC ITL ee ALU LT lavrado' ’, quando,  nele, Se 25% Fee CSJOSATE δ Ἐπεὶ 
dispersara, ἃ noite, o rebanho de 

um povo. E fomos Testemunha de 

seu julgamento. 

79. Entäo, fizemos  Salomäo 

comprendé-lo®. E a cada qual 

concedemos sabedoria 6 ciência. E 

submetemos, com  Davi as 

montanhas e os pâssaros, para Nos 

glorificarem. E fomos Nés Feitor 

disso. 

ee 3) γ΄ . re M LE πῃ 

80. Ε ensinamo-lhe!” o oficio de > 5 SE 2e 37 F2 
Le) PA IRL ALES 

fazer couraças para vôs, a fim de εὐ ΤῊΣ É ue ον 

escudar-vos contra vossa violência PAIE Bu ES 3,2 à 

— Entäo, estais agradecidos? — 

81. Ε submetemos ἃ Salomäo o er LACET 
: : “Ξ SALE δ᾽ Σ Ξ) tempestuoso vento, que Corria, por Le Ξ 

x » # “ — ᾿ Er ARE 4 2 ee 

sua ordem, à terra que RSS 31 2N\ 
abençoamos. E Nés, de todas as co Les 

cousas, somos Onisciente. 

«ἢ, 82.F. dentre os demônios st ςΣ 3 α D HiPe Σ 9 9 A 5 es 2 ὁ) submetemo-lhe os que, para ele, ως 7 D ee τ ΠΑ μὴ ὁ 
mergulhavam no mar, e he Less ENS sc oess 

(1) Referéncia à histéria dos dois homens que se dirigiram a Davi: um era dono de um 

campo lavrado e outro, de um rebanho. O primeiro reclamava ao Profeta Davi que 

o rebanho do segundo havia devastado seu campo, durante ἃ noite. Davi, entäo, 

determinou que o dono do campo se apossasse do rebanho, como indenizaçäo. A 

seguir, o dono do rebanho, passando por Salomäo, inteirou-0 do julgamento de 

Davi. Salomäo foi, entäo, ao pai, Davi, e sugeriu-lhe soluçäo mais justa, para o 

caso: Davi deveria entregar o rebanho ao dono do campo, para dele beneficiar-se; 

e o campo, ao dono do rebanho, para corrigir-lhe os estragos, até retornar ao que 

era; ἃ seguir, cada qual devolveria ao outro seu respectivo bem. Entäo, Davi 

concordou com a sentença de Salomäo e aprovou-a. 

(2) Lo: o julgamento mais adequado. 
(3) Lhe: a Davi. 
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faziam, além disso, outros afazeres. Ὄπ 

E fomos Custédio deles. 

83. Ε J6, quando chamou ἃ seu 

Senhor: “Ὁ mal tocou-me, 6 Tu és , ΠΝ Ἷ 3 4 | ἘΠῚ 
O mais Misericordiador dos miseri- RH 
cordiadores!” ὡς 

84. Entäo, atendemo-lo ὁ ALES ALES 
removemo-lhe o que tinha de mal. Le a Ce 

E concedemo-lhe, em restituiçäo, D . ds 
sua familia e, com ela, outra igual(l) Ὁ νος 
por misericordia de Nossa parte e ἀὺ € JAN 
por lembrança para os adoradores. 

85.E Ismael e Idris e Zal-Kifl°. 

Todos eram dos perseverantes, 

86. E fizemo-los entrar em Nossa 

misericordia. Por certo, eles eram 

dos integros. 

87.E Zan-Nin°”, quando se foi, 

(1) 16 recebeu de volta sua mulher e seus filhos e, ainda, teve com ela, outros tantos 

filhos mais. 

(2) Trata-se de um homem piedoso, da época dos filhos de Israel, sem maiores 
identificaçôes. 

(3) Zun Nün: companheiro da baleia, epiteto de Jonas, que, assim, era conhecido, por 
haver 5160 engolido por uma baleia (nün), conforme nos relata a tradiçäo islâmica. 

Enviado, como profeta, a uma cidade, Jonas convocou seus habitantes a adorarem 

a Deus, mas eles desobedeceram, e isto o enfadou. Impacientado com ἃ 

recalcitrância deles, Jonas saiu da cidade, imaginando encontrar, na imensidäo da 

Terra, outro lugar para sua pregaçäo, sem recear que Deus pudesse condenä-lo por 

isso. AO aproximar-se do mar e pretendendo evadir-se da cidade, entrou em um 

barco, que ἰά se encontrava, lotado de passageiros. Assim que o barco partiu, ὁ 

barqueiro, para aliviar a carga, decidiu que teria de livrar-se de um dos 

passageiros, para pôr ἃ salvo os demais. Fez um sorteio e Jonas foi o escolhido 

para ser arremessado 80 mar. Feito isso, foi ele engolido por uma baleia. Imerso na 
escuridäo das trevas da noîïte, do mar e do interior do animal, Jonas, aflito, invocou 

a Deus, exclamando: "Näo existe Deus senäo Tu! Certamente, fui dos iniquos!" 

Deus, entäo, atendeu-lhe ἃ prece e fez a baleia expeli-lo nas praias préximas da 
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irado, e pensou que näo tinhamos 

possibilidade de repessâo contra 

ele; entäo, clamou nas trevas: “Näo 

existe deus, senäo Tu! Glorificado 

sejas! Por certo, fui dos injustos.” 

88. Entäo, atendemo-lo, e 

salvamo-lo da anguüstia. E, assim, 
salvamos os crentes. 

89.E Zacarias, quando chamou 
a seu Senhor: “Senhor meu! Näo 

me deixes s6, e Tu és O Melhor 

dos herdeiros.” 

90. Entäo, atendemo-lo e dadi- 

vamo-lo com Yaliä Joio, e 
tornamos fecunda sua mulher. Por 

Ϊ “ τὴ τος “242 

certo, eles} se apressavam para as AN GS LES 
᾿ 5.3 - Σ er Pre Tee 9 Por boas cousas e Nos invocavam com LS ETES 

rogo e veneraçäo. E foram humildes 

coNosco. 

91.E aquela que escudou sua ἐπ ES =: Er 

virgindade; entäo, sopramos, nela, RE 

also de Nosso Espirito; e fizemo- | τ΄ a) δὰ 

la e a seu filho um sinal para os rer Al ες αι λ τ ἔν 
mundos. 

r 

92.Por certo, esta é vossa 
τ; ΣῪ τὸ RS Te 

το σιᾶο' ) uma religiäo ünica, e Eu 

sou vosso Senhor: entäo, adorai-Me. 

£ = 0 ee ut 

93.E, contudo, os homens he HE τς 

cortaram, entre eles, seus laços 

cidade, onde deveria haver permanecido. E, assim, Jonas foi salvo. Vide XXX VIT 

139 - 148, e Biblia, Jonas IT 1-10. 

(1) Eles: todos os profetas mencionados nesta sura. 
(2) Ou seja, a religiäo de todos os povos. 
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religiosos. Mas, todos a N6s 
estaräo retornando. 

94.E quem faz as boas obras, FM 
enquanto crente, näo haverä negaçäo 
de seu esforço; 86, por certo, ra 
estamo-lhe escrevendo as açôes. δὲ, 

3: SE | 

D AL); 

95.E πᾶο é permissivel ἃ uma 
cidade que aniquilamos que näâo 
retorne! " 

96. Até serem abertas as portas 
de Ya’jüj e Ma’jüj(”, e eles sairäo 
açodados de cada colina. 

97. a verdadeira Promessa 
aproxima-se; entäo, 615 estarrecidas 
as vistas dos que renegaram a Fé. 
Diräo: “ΑΙ de ns! Com efeito, 

estävamos em desatençäo ἃ 1isso:; 

aliâs, fomos injustos!” 

98. Por certo, vôs e o que adorais, 
além de Allah, sereis o combustivel 

da Geena; nela, ingressareis. 

99. Se estes fossem deuses, nela 

näo ingressariam. E todos, nela, 
serdo eternos. 

100. Nela, daräo suspiros e, nela, 

nada ouviräo. 

101. Pro certo, aqueles, aos quais 
foi antecipada, por Nés, a mais 

(1) A recompensa das obras se farä no Dia do Juizo, mesmo que parte dela haja sido 

feita na vida terrena. Portanto, o povo das cidades aniquiladas, em virtude de seus 

pecados, voltarä a existir, indubitavelmente, neste Dia, para o ressarcimento de sua 

recompensa total. É inadmissivel seu näo retorno. 

(2) Cf. XVIII 94 n2. 
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à Ι 
bela recompensa, esses serâo delal 
afastados. 

ω γένει 2 À 
102. Näo ouviräo seu? assobio, 

e seräo eternos no que suas almas 

apeteceram. 

103.0 grande terror®” näo os 
entristecerä. E os anjos recebê-los- 
äo, dizendo: “Este é vosso dia, que 
vos foi prometido.” 

104. Um dia, dobraremos o céu. 

como se dobra o rôlo dos livros. 

Como iniciamos a primeira criaçäo, 

repeti-la-emos. É promessa que 
Nos impende. Por certo, seremos 
Feitor disso. 

105. Ε. com efeito, escrevemos, 
4 

nos Salmos, apôs ἃ Mensagem! ) 
que a terra, herdä-la-äo Meus 
servos integros. 

106. Por certo, hä nestel) uma 

comunicaçäo para um  pPovo 

adorador de Allah. 

107.E näo te enviamos senäo 
como misericordia para os mundos. 

108. Dize, Muhammad: “Re- 

vela-se-me que, apenas, vosso 
Deus é Deus Unico. Entäo, sois 

moslimes"?” 

(1) Dela: da Geena. 
(2) Seu: do fogo da Geena. 
(3) Ou seja, o terror do Dia do Juizo. 

(4) Mensagem: a Tora. 

(5) Nesta: no Alcoräo. 

3 
δ 

Ὁ on ABLE < Ξ 

ἡ Do EE IIS 

GG D ον 
- 

3.2 3 5271 ré 

5. Ra CGR 

“2 

"ἜΣ. SI LIEN 
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109.FË, se eles voltam as costas, 

dize: “Adverti-vos, a todos vôs, 

igualmente. E näo me inteiro de 
estar proximo ou distante o que 
vos é prometido. 

110. "Por certo, Ele sabe o que 
se diz em alta voz e sabe o que 
ocultais. 

111."E näo me inteiro de ser 
δ | πὸ ᾿ 

isso(l), talvez, provaçäo para vôs e 
g0Z0, até certo tempo.” 

112.Ële disse: “Senhor meu! 
Julga-nos com a verdade! E nosso 

Senhor é O Misericordioso, Aquele 
de Quem se implora ajuda, contra 
o que alegais.” 

(1) 1550: ἃ tardança do castigo para os idélatras. 
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De ΑΙ Madinah -- 78 ΕΝ 

Em nome de Allah, O RENE 6Ὸ ὦ 
Misericordioso, O Misericordiador. 

᾿ ᾿ A Pr te Es Ge 252 3 TC A 

1.0 humanos! Temei ἃ vosso NO AN 
χ᾽ or AT Senhor. Por certo, o tremor da _ ne ES 

Hora sera cousa formidavel! 

2. Um dia, quando o virdes Mount des Le ARS 
toda nutriz distrair-se-4 de quem 3 : 

estiver amamentando 6  toda 
: , Dur à AT É σ 

mulher grävida deporäâ sua carga”. AREAS 

E tu veräs os homens ébrios, À ce en 

enquanto nâo ébrios; mas o castigo » τὸ 

de Allah sera veemente. Ὁ ΣΝ 

3. ES dentre os humanos, Πά de 6 δι à ἦ ΠΣ 

quem‘” discuta acerca de Allah, ἜΣ es 

sem ciéncia alguma, e siga todo RUES nl 8:.-) 

demônio rebelde. 

(1) AI Hajj: ἃ peregrinaçäo. Esta palavra é derivada do verbo hajja que significa 

dirigir-se ἃ. O substantivo mantém o mesmo significado do verbo, uma vez que ἃ 

peregrinaçäo consiste em dirigir-se à Casa de Deus ou Ka‘bah, para ὁ 

cumprimento dos ritos religiosos, prescritos pelo Isläo. Esta sura, assim se 

denomina pela mençäo, no versiculo 27, dessa palavra. Apesar de revelada em ΑἹ 

Madïnah, os temas predominantes säo atinentes às suras reveladas em Makkah, ἃ 

saber: a unicidade de Deus, ἃ ratificaçäo da Ressurreiçäo, as mensagens proféticas 

e as cenas do Dia do Juizo, concernentes à recompensa e a0 castigo. Α par disso, 

Πά os temas, habitualmente, revelados em Al Madïnah, tais como: a permissäo dos 

crentes de combater os descrentes, a proteçäo dos simbolos da adoraçäo de Deus, 

o compromisso de Deus de socorrer os oprimidos que revidam a agressäo dos 

inimigos. Impera, ainda, por toda ἃ sura, o tom admoestador e ἃ incitaçäâo ao temor 

e à veneraçäo ἃ Deus. 

(2) Deporä sua carga: abortarä. 

(3) Referência δος idélatras de Makkah, que asseveram serem os anjos "as filhas de 
Deus"; ser o Alcoräo fäbulas dos antepassados; e ser a Ressurreiçäo algo ficticio, 

assim como 0 Dia do Juizo. 
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4. E-lhe prescrito que, ἃ quem o| ASS 5 δ ς ce 
seguir, ele o descaminharä e o & 

guiarä ao castigo do Fogo ardente. 

5.0 homens!”! Se estais em 

düvida acerca da Ressurreiçäo, por 
certo, Nôs vos criamos de p6; em 

seguida, de gota seminal; depois. 

de uma aderência; em seguida, de 

embriäo configurado®” e  näo 
configurado, para tornar evidente, 

Ro 5 ς - 
para νόβ, Nosso poder. E fazemos PTE sr Ξ τὴ 
permanecer, nas matrizes, © que SU os 

queremos, até um termo designado. ων 
Em seguida, fazemo-vos 581 ASS res ὅς 
crlanças, para, depois, atingirdes Le 5 NN ee Ai 
vossa força plena. E hä, dentre vés, ; 

2 Hp ee us 

quem morra. E hä, dentre vos, 

quem seja levado à mais provecta 

idade, para nada mais saber, aps 
haver tido ciência. E tu vês a terra 

arida; entäo, quando fazemos 
descer, sobre ela, a 4gua, move-se e 

cresce e germina toda espécie de 
esplêéndidos casais de plantas. 

6. Isso!”?, porque Allah é a 

Verdade e porque Ele däâ vida aos 
mortos e porque Ele, sobre todas 

as cousas, é Onipotente. 

(1) Referéncia δὸς idélatras de Makkah. 

VE LB ENS ES 

ESA AN Ets 

0) ξ- εὐ ῥέπος ξεν 

22 AS 

SAN re .5 

Ὁ pr Le 

(2) Alusäo ao évulo fecundado, jà instalado na parede do ütero. Quando configurado, 
engendrarä um ser perfeito; quando πᾶο configurado, um ser defeituoso. Por essa 

razâo, esta passagem atenta para que os seres humanos näo 5ᾶο iguais, desde ὁ 
inicio de sua criaçäo. 

(3) 1550: tudo ο que foi mencionado no versiculo anterior, acerca da criaçäo do homem 

e da germinaçâo da terra. 
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à ΟΥ̓́ΘῚΣ -. rent? st re 256 
1 E porque ἃ Hora està prestes οι Ὁ. GUN 

a chegar, indubitavelmente, e porque ῶ ΠῚ Ἔν 
Allah ressuscita quem estä nos 25) ges 
sepulcros. 

8.E, dentre os homens, h4â quem ETES 

discuta acerca de Allah, sem ciência 

alguma nem orientaçäo nem livro © 

luminoso(?), 

9. Virando os flancos, para 

descaminhar os demais do caminho 
de Allah. Ηά para ele ignominia na 
vida terrena, e fà-lo-emos experi- 
mentar, no Dia da Ressurreiçäo, 0 

castigo da Queima. 

10. Dir-se-lhe-4: “Isso, pelo que 
tuas mäos anteciparam, 6. porque 
Allah näo é injusto para com os 

servos.” 

11. Ε. dentre os homens, μά quem LE RSA AN SAS 

adore a Allah, vacilante. Entäo, se M ou ἴσο γῖσς: 37 A 

o alcança um bem, tranqüiliza-se, 

e, se o alcança uma provaçäo, desvia CAE sg SEE 
sua face para voltar-se ἃ AN ΠΈΣΕ dt ὃ 
renegacäo da Fé. Perde a vida É 
terrena e ἃ Derradeira Vida. Essa é 

a evidente perdiçäo! 

12. Ele invoca, além de Allah, o 

que näo o prejudica e o que näo 0 
beneficia. Esse € ὁ profundo 

descaminho! 
. . . , ra 3% πε 2 - ἘΠ S æ 

13. Invoca aquilo cujo prejuizo re Sc: : ΤᾺ A 2 
estâ mais proximo que seu beneficio. & 

(1) Sem livro luminoso: sem revelaçäo divina. 
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Que execrâvel protetor e que 
execrâvel convivente! 

ΤΥ ; τ’ 14. Por certo, Allah, aos que sie ΑΝ "ἢ 

créem e fazem as boas obras, far4 ae raie Ἴ 
᾿ : ; : \ = ᾿ ee 2) 

entrar em Jardins, abaixo dos quais dd ne Ξ ἌΡ 
correm os r10s. Por certo., Allah faz éd à Gant Vo es 

o que deseja. 

15. Quem pensa que Allah οἷ τ 

nâo socorrer4, na vida terrena e na D scope or 
| ἢ , Al RAS EN 

Derradeira Vida, que estenda uma παρ | 
: ᾿ 3352 "Ὁ κι, D pe 

soga até o teto, em seguida se PA UBÈ EC : 

enforque; entäo, que olhe: serä O LA 
que sua insidia [διά desaparecer o 

2 que [πὸ suscita rancor!?/? 

16. Ε. assim fizemo-lo!®”” descer . 

como sinais evidentes, e, por certo, à 

Allah guia ἃ quem deseja. 

17. Por certo, os que crêem e os 

que praticam o judaismo e os 

sabeus e os cristäos e os magos € 

os que idolatram, por certo, Allah 

decidirä, entre eles, no Dia da 

Ressurreiçäo. Por certo, Allah, de 

todas as cousas, ὁ Testemunha. 

18. Näo viste que, diante de 
Allah, se prosterna quem est4 nos 

céus € quem est na terra, e o sol e 

(1) O: o Profeta Muhammad. 

(2) Quem näo se conformar com a vitéria do Profeta, respaldada pela proteçäo divina, 

nesta e na outra vida, que faça o que quiser para impedi-la, mas jamais lograrä seu 

objetivo. Poderä, até mesmo, enforcar-se, que isso em nada mudar4 os designios 

divinos. 

(3) Lo: o Alcoräo. 
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3 #2 serie, Ἔ G 

a lua e as estrelas e as montanhas e| ANS 225 7 als ENS 
as arvores 6 os seres animals € AE CHUTES, É 
muitos dos humanos? E, sobre 522. LÉ AUGE δ 2: 

muitos destes, cumpre-se o castigo. ER  . PTE 
E aquele, ἃ quem Allah avilta, näo ἔνεισι HAS νει 
ter4 quem o honre. Por certo, Allah ᾧ ἀξ 
faz o que quer. 

19. Estes säo dois adversärios!?). 

que disputam acerca de seu Senhor. 

Entäo, aos que renegam ἃ Fé, 

cortar-se-lhes-äo trajes de fogo. 

Sobre suas cabeças, entornar-se-à 

ägua ebuliente; 

20. Com ela, derreter-se-4 o que 

Πά em seus ventres. 6. também, as 

peles. 

21.F, para eles, haverä recur- 

vados fustes de ferro. 

22. Cada vez que desejarem sair τ τ CE 
(2) ét .1ος-ἃ ὡς ζει σον δ 4616“, por angüstia, fa-los ᾶο Das 

voltar a ele. Ε  dir-se-lhes-à: i 

“Experimentai Oo  castigo da 

Queima!” 

δ -.3 APR RS 23. Por certo, Allah, aos que Less 

crêem e fazem boas obras, farà ee TR  ἡ 
A CS Lee Sel | 

entrar em Jardins, abaixo dos quais PA Le ΕΣ τ 
‘ 7 καὶ Ç RE re 

correm os rios; neles, seräo re 9 270) 
enfeitados com braceletes de ouro| 2421259950 25c5 2 
e com pérolas. E, neles, suas 5 πα 

vestimentas serâäo de seda. 

(1) Referéncia a crentes e renegadores da Fé. 
(2) Dele: do Fogo infernal. 
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" . μ (1) τ - νῦν Ut ᾿Ξ 24.E seräo guiados ao dito Lis La) 353 
bondoso, e serâo guiados à senda i < ς - τά γ}} 

40 Louvavel. | (DE brel 

25. Por certo, OS 40 réneégam ἃ ἮΣ PRE Vol 

Fé e obstruem o caminho de Allah el sf Es à se, £f 
αἱ gp) e da Mesquita Sagrada — que 

estabelecemos para todos os 
homens, seja o residente nela, seja 

o nômade — experimentaräo 
doloroso castigo. E ἃ quem deseja, 
com injustiça, fazer profanaçäo nela, 
fa-lo-emos, também, experimentar 

de doloroso castigo. 
“»,2 

26. E quando indicamos ἃ Abraäo| - οι à 3) ες 5 δὲ 5 
o lugar da Casa, e ordenamo-lhe: 
“Nada associes a Mimi, e purifica ER ES 3.5 dd 
Minha Casa para os que ἃ AS F5 ol) AREA 
circundam € para os que, nela, oram Dee | 
de pé e para os que se curvam € : 
para os que 56 prosternam. 

27."E noticia aos homens ἃ Je se Ἢ UE 
peregrinaçäo. Eles te viräo a pé ou!  ., à FR 
montados em todo magro( Fos TER es (es 
camelo, vindo de cada desfiladeiro ὼ GES 
distante, Ne. 

ςς ῷ Te» 28. “Para presenciar certos Deer en ζ Lg 
beneficios seus"” e para mencionar, 

(1) Para aumentar as delicias dos crentes, no Paraiso, seräo eles inspirados a proferir 

eximias palavras de louvor a Deus. 

(2) Em virtude das grandes distâncias percorridas, nessa época, na viagem até 
Makkah, os animais ai chegavam macilentos e fracos. 

(3) Ou seja, os peregrinos ansiarâo estar presentes em Makkah, para usufruir beneficios 

espirituais e, assim também, beneficios sociais, com seus correligionärios, 

deliberando, com eles, assuntos de mütuo interesse; e beneficios materiais, por meio 

de intercâmbio comercial, efetuado entre eles. 
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em dias determinados, o nome de 

Allah, sobre o animal dos rebanhos 
que Ele Ihes deu por sustento!?. 
Entäo, deles comei(* e alimentai ὁ 
desventurado, o pobre. 

29. “Em seguida, que se asseiem, 

e que sejam fiéis a seus votos, € 

que circundem a Casa Antiga®.” 

30.Essa ὁ ἃ determinaçäo. E 

quem magnifica os  preceitos 

inviolaveis de Allah, isto lhe é 

melhor junto de seu Senhor. E säo- 

vos licitos os rebanhos como 

alimento, exceto o que é recitado!”, 

para vs. Entäo, evitai a abominaçäo 

dos idolos; e evitai o dito falso, 

31. Sendo monoteistas sinceros 

para com Allah, nada Lhe 

associando. E quem associa algo ἃ 

Allah ὁ como se caisse do céu, 

entäo, os pässaros o arrebatassem 

ou o vento o abismasse em lugar 

bem profundo. 

32. Essa é Nossa determinaçäo. 

E quem magnifica os ritos de Allah, 

por certo, isto é prova da piedade 

dos coraçôes. 

D LA 

ur 42.) pre 

EAN res 
| ca APR æ, “ς΄ 

(1) Ao término da peregrinaçäo, as oferendas devem ser imoladas, invocando-se Ο nome 
de Deus sobre elas. 

(2) Esta ordem evidencia a permissäo dos peregrinos de se alimentarem das oferendas. 

ao conträrio das proibiçôües pagäs pré-islâmicas. 

(3) Casa Antiga: ἃ Κα θῇ. 
(4) Cf. V 3. 
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33. Neles!”, μά para vs 
beneficios, até um  termo 

designado®”: em seguida, seu local 

de imolaçäo serä a Casa antiga. 

34.E, para cada comunidade, 

fizemos rito de sacrificio, para 

mencionarem o nome de Allah 

sobre os animais de rebanhos que 

Ele Îhes deu por sustento. E vosso 
Deus ὁ Deus Unico; entäo, 

islamizai-vos, para Ele. E alvissara, 

Muhammad, ἃ bem-aventurança 

aos crentes humildes, 

35. Âqueles cujos coraçôes se 

atemorizam, quando Allah é 
mencionado; e aos que têm 

paciência, com o que os alcança; 6 
aos cumpridores da oraçäo; e que 

despendem do que Ihes damos por 

sustento. 

36. E os camelos, fizemo-los para 

vôs, entre os ritos de Allah: neles, 

h4 bem para vôs. Entäo, mencionai 

o nome de Allah sobre eles, 

enquanto perfilados para serem 

imolados. E, quando abatidos e, 

caem sobre os flancos, comei deles 

e alimentai o pobre e o mendigo. 

Assim, submetemo-los a v6s, para 

serdes agradecidos. 

+ ARE 

΄σ 

>» IAA G Tom MN … SÙ- 

Des sh) as 

HN 
<AC Siret τ» : LA 

GAS GR 
2 De et NT 

ARE Ge EEE 

GE ak Na 
5 + 

LA 

(1) Neles: nos animais destinados à oferenda, apés ἃ peregrinaçäo. 

(2) Os peregrinos se beneficiaräo dos animais de oferenda, mantendo-os ou usando-0s 
para carga, até o tempo de imolä-los. 
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37.Nem sua carne nem seu 

sangue alcançam ἃ Allah, mas Ὁ 
alcança vossa piedade. Assim, Ele 
vo-los  submeteu, para que 
magnifiqueis ἃ Allah, porque Ele 
vos guiou. E alvissara ἃ bem- 
aventurança aos benfeitores. 

38. Por certo, Allah defende os 

que crêéem. Por certo, Allah näo 
ama a nenhum traidor, ingrato. 

39.É permitido!? o combate 
aos que säo combatidos, porque 
sofreram injustiça. — E, por certo, 
Allah, sobre seu socorro, 6 

Onipotente. — 

40. Esses 580 os que, sem razäo, 
foram expulsos de seus lares, 
apenas porque disseram: “Nosso 
Senhor é Allah.” E, se Allah näo 

detivesse os homens uns pelos 
outros, estariam demolidos eremi- 

térios e Iigrejas € sinagogas € 
mesquitas, em que o nome de 
Allah é amiüde mencionado. E, em 

verdade, Allah socorre a quem O 
socorre. Por certo, Allah é Forte, 

Todo-Poderoso. 

41.Esses säo os que, se os 

empossamos na terra, cumprem ἃ 
oraçäo e concedem az-zakäh®, e 
ordenam o conveniente e coibem o 

Ë » Aer 15 «ὦ A ἘΞ 

ERA ον Ὁ τς 

a > ° 9 
pe 

Fhapaoel Hoai .᾽ 

ee “ A 

SZ ὅπ “2 ὅτ] 

Εν AGE ES pi 

“τ΄ - AU τ 

ΓΞ #5 A: 

SERGE 5 me 

(1) Este ὁ o primeiro versiculo alcorânico, que concede permissäo aos moslimes de 

revidarem o combate dos renegadores da Fé, pois, em mais de 70 versiculos, 

revelados anteriormente, isso [65 fora vedado. 
(2) Cf II 43 nd. 
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conveniente e coibem o reprovävel. 
E de Allah é o fim de todas as 
determinaçôes. 

42. E, se te desmentem, Muham- 

mad, com efeito, antes deles, o 

povo de Noé e o de ‘Ad e o de 
Thamüd |ά desmentiram a seus 
Mensageiros. 

43.E o povo de Abraäo e o povo 
de Lot 

44, E os habitantes de Madian. E, 

também, Moisés foi desmentido. 

Entäo concedi prazo aos renega- 

dores da Fé; em seguida, apanhei- 

os. Como foi, pois, Minha 
reprovaçäo”? 

45. Ε quantas cidades aniquila- 
mos, enquanto injustas! Entäo, ei- 

las deitadas abaixo, sobre seus 

tetos! E que de poços inutilizados, 

e palâcios elevados, abandonados! 

46. Entäo, näo caminharam 

eles!”), na terra, para que tivessem 

coraçôes, com que razoassem, ou 

ouvidos, com que ouvissem? Pois, 
por certo, no säâo as vistas que se 

enceguecem, mas se enceguecem 
os coraçôes que estäo nos peitos. 

47.E pedem-te que apresses o 

castigo, e Allah näo faltar4 a Sua 

promessa. E, por certo, um dia, 

(1) Eles: os idôlatras. 

s 72 ee. , nc 

JE Bey κῶς 

D AE CRE hs 

3 A \ RS Cl 2 ANT A Es 

car - GS 2 ) 9 Cha Leo) s 
Helz ris Ζ- 

DÉS LI 5 Ca 

GS EE ASS LL AUKS 
SES JEAN 

pes _ Gba Ζῇ 
EIRE 

per NES. 
À 3.979 - “-- .. 3. 

“- 3 “" Tee ΄“3 - 

τ λῶν αν ΩΝ 
ΟΝ 3,3,» à 
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Te junto de teu Senhor, é como mil 
(ὦ 

anos dos que contais(?). 
΄ 

- 

48. Ε ἃ quantas cidades concedi Moda ue, 
prazo, enquanto injustas! Em à: AE ΕἾ At 
seguida, apanhei-as. E a Mim serä 

o destino. 

49. Dize, Muhammad: “O 

homens(”! Sou-vos, apenas, evidente 

admoestador. 

50. “Entäo, os que crêem e fazem 

as boas obras teräo perdäo e 

generoso sustento. 

51. “Ἑ os que se esforçam em 

negar Nossos sinais, intentando 

escapar de Nosso castigo, esses 

seräo os companheiro do Fogo.” 

52. E nâo enviamos, antes de ti, 

Mensageiro algum nem profeta, 
sem que, quando recitava uma 

Mensagem, Satà lançasse falsidade 
em sua recitaçäo, entàäo, Allah anula 

o que Satä lança; em seguida, Allah 
mantém concisos Seus versiculos — 

e Allah é Onisciente, Säbio — 

53. Para fazer do Es Satà lança DE 3 5: AU RS 
uma provaçäo àâqueles, em cujos Ἔν 

Res ee 2.299 Ut gs 
coraçôes Πά enfermidade, e àqueles, 7 

cujos coraçôes estäo endurecidos — 

(1) Aqui, o Alcoräo se antecipa à hodierna ciéncia, quando afirma que o tempo € 
relativo, e πᾶο absoluto como propagavam os antigos pensadores e filésofos da 

Antigüidade Clässica. 
(2) Homens: os habitantes de Makkah. 
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e, por certo, os injustos estäo em 

profunda discérdia -- 

54. Ε para que aqueles, aos quais 

fora concedida a ciência saibam 

que εἰε ὁ a Verdade de teu 

Senhor, entäo, nele creiam, e seus 

coraçôes se humildem a ele. E, por 

certo, Allah guia os que crêem a 

uma senda reta. 

55. E os que renegam ἃ Fé näo 
cessaräo de estar em duüvida ἃ 
respeito dele, até que Ihes chegue a 
Hora, inopinadamente, ou Jhes 

chegue o castigo de um dia 
estéril®. 

56. À soberania, nesse dia, ser ST Eur 3 Hi 
de Allah: Ele julgaré entre eles!”?. none te 

ΗΝ : \ = 9 le Η CPL, Lo 

Entäo, os que crêem e fazem as “ 

boas obras estaräo nos Jardins da 

Delicia. 

57.E os que renegam ἃ Fé e 
desmentem Nossos sinais, esses 

teräo aviltante castigo. 

58.E aos que emigram, no 
caminho de Allah, em seguida, säo 

assassinados ou morrem, certamente, 

Allah dar-lhes-4 belo sustento. E, 

por certo, Allah é O Melhor dos 
sustentadores. 

(1) Eles: o Alcoräo. 

(2) Assim se denomina, também, o Dia do Juizo, porque ser4 o ültimo dos dias, e nâo 

engendrarä, apôs ele, nenhum outro mais. 

(3) Eles: todos os homens, crentes e descrentes. 
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59. Certamente, fà-los-4 entrar 

em um lugar, de que se agradaräo. 
E, por certo, Allah é Onisciente, 
Clemente. 

60. Essa é a determinaçäo. E ἃ 

quem pune de igual modo com que 
foi punido, em seguida, é cometida 
transgressäo contra ele, Allah com 

certeza Oo socorrer4 Por certo, 

Allah é Indulgente, Perdoador. 

61.Isso, porque Allah insere a 
noite no dia 6 insere o dia na noite, 

e porque Allah € Oniouvinte, 
Onividente. 

62.Isso, porque Allah é ἃ 
Verdade, e porque o que invocam, 

além dEle, é a falsidade, e porque 
Allah é O Altissimo, O Grande. 

63. Näo viste que Allah faz 
descer do céu âgua, entäo, ἃ terra 
torna-se verdejante? Por certo, 

Allah é Sutil, Conhecedor. 

64. DEle é o que hä nos céus 6 o 
que μά na terra. E, por certo, Allah 
é O Bastante ἃ Si Mesmo, Ὁ 

Louvävel. 

65. Νᾶο viste que Allah vos 
submete o que hä na terra, e que ὁ 
barco corre no mar, por Sua ordem, 
e que Εἰς sustém o céu, para näâo 

cair sobre a terra, exceto com Sua 

permissäo? Por certo, Allah, para 
com os homens, é Compassivo, 

Misericordiador. 

Le Sig er ἀν 

Fes La “3 

SAGE LE “ἢ 
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66. Ε Ele é Quem vos deu a vida; 

em seguida, Ele vos faz morrer: 

depois, Ele vos darä a vida. Por 
certo, o ser humano é ingrato. 

67. Para cada  comunidade, 

fizemos ritos, que eles(!) observam:; 

entäo, que eles”” näo disputem 
contigo acerca da ordem”. E 

invoca a teu Senhor. Por certo, 

estâs em direçäo reta. 

68.E, se eles discutem contigo, 

dize: “Allah é bem Sabedor do que 
fazels. 

69. “Allah julgarä, entre vôs, no 

Dia da Ressurreiçäo, por aquilo de 
que discrepäveis.” 

70. Näo sabias que Allah sabe o 
que hä no céu e na terra? Por certo, 

isso est em um Livro!”. Por certo, 

1550 ὁ [401] para Allah. 

71.E eles adoram, além de 

Allah, aquilo de que Ele näo faz 

descer comprovaçäo alguma e 

aquilo de que eles πᾶο têm ciência. 

E πᾶο h4, para os injustos, 

socorredor algum. 

(1) Eles: os integrantes destas comunidades. 
(2) Eles: os idôlatras de Makkah. 

A Le ARE ω 

-:- dl at 

EAST 9 es Ζ 
mA LS 6 ὁ ee οὔ 

LAURE 
D ne SNS ἢ). EN 

JR LS 2 ct SAS 

D SET : 

(3) Trata-se da divergência acerca do animal imolado. Os idélatras πᾶο aceitavam ἃ 
prâtica da imolaçäo. Acreditavam que o animal encontrado morto valia mais. 
argumentando que, havendo sido o animal morto por Deus, era mais merecedor de 

ser comido que o morto pelo homem. 

(4) Ou seja, no Livro do Destino. 
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72.E, quando 580 recitados, para 
eles, Nossos evidentes versiculos, 

tu reconheces a reprovaçäo na face 
dos que renegam a Fé. Quase 

atacam os que recitam, para eles, 
Nossos versiculos. Dize, Muh am- 

mad: ‘“Entäo, informar-vos-ei de 
algo pior que isso? É o Fogo: D ΤΣ 
Allah prometeu-o aos que renegam ᾿ 

15 

ἃ Fé. E que execrävel destino! 
7 Ι r o ὩΣ “΄΄- ιν A1 -S, 

73.0 homens!"/! É-vos proposto ρου: οὐθιζε; 
um exemplo, entäo, ouvi-o: “Por a A D A 

: | OL DESS To Ξλνὰ 
certo, os que invocais, além de εἴ ἐπ να ουχο 

: | " Te Rs ÿ f Eire MY “ἡ 

Allah, πᾶο criaräo uma mosca SELS AE 
: . τ ἀρ, AR τιν 

sequer, ainda que, para 1550, se EL OL rem er 
juntem. E, se a mosca Îhes tirar παν τς 5 ὅς ὦ EN ͵ a Dre 
algo, näo poderäo OUR τὸς Ο ΠΝ Ὁ 

ΜῈ 5 ve - 

procurador 6 ὁ procurado(” 580 ῷ Dbal\s 

fracos.” 

74. Eles näo estimam a Allah 

como se deve estimar a Ele. Por 

certo, Allah é Forte, Todo-Poderoso. 

75. Allah escolhe Mensageiros, 
entre os anjos e os homens. Por certo, 
Allah ὁ Oniouvinte, Onividente. 

76. Ele sabe o que estä adiante 

deles e o que estä deträs deles. E ἃ 

Allah sâo retornadas as deter- 

minaçôes. 

77.0 vos que credes! Curvai- 

vos e prosternai-vos e adorai ἃ vosso 
Ἐς ἀξ AT 

(1) O versiculo se dirige aos idélatras de Makkah. 
(2) Isto é, o idélatra e o idolo invocado. 
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. La >) z Dr τ Senhor, e fazei o bem, na esperança Qt ταῦ; 
de serdes bem-aventurados. 

78. Ε lutai por Allah, como se 

deve lutar por Ele. Ele vos elegeu. “τε 
Ε näo vos fez constrangimento| ,. 
algum, na religiäo: ἃ crença de EE ἜΝ Fr 
vosso pai Abraäo. Ele vos nomeou ἀβορδνλ δῖ és 

l (D) moslimes, antes e, agora, neste‘”, à Le 
. Σ » 7 Q 

para que o Mensageiro seja KE gi JS sas 25 
£ «(τξ ee 

testemunha de νόβ, e vés sejais Lise REX $ 
testemunhas da humanidade. Entäo, 5 ai mi 234 

cumpri ἃ oraçäo e concedei az- 2354 if: τ... Αϊ, 
zakäh®, e agarrai-vos ἃ Allah. Εἰς 
6 vosso Protetor. Entäo, que 

Excelente Protetor e que Excelente 
Socorredor! 

(E) Neste: no Alcoräo. 

(2) Cf II 43 nd. 
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Em nome de Allah, O PA Ὁ 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Com efeito, bem-aventurados eo τα ξϑι 

Os crentes, 

2. Que säo humildes em suas 

oraçoôes, 

3.E que däo de ombros à 

frivolidade, 

4, E que concedem az-zakäh®. 

5.Ε que säo custodios de seu 

sexo®”, 

6. - Exceto com suas mulheres, 

ou com as escravas que possuem; 

entäo, por certo, näo serdo 

censurados. 

(1) Ak-Mu’minün: plural de mu min, crente, participio presente de ‘ämana, crer. 

Assim se denomina a sura, pela mençäo dessa palavra em seu primeiro versiculo. 

Aqui, o tema bâsico säo os crentes € sua Crença. Partindo da caracteristica inicial 

destes, a sura passa pelos fatos que induzem à crença, dentro do Universo e do 

préprio ser humano. Em seguida, trata da esséncia da crença, tal como os 

mensageiros de Deus demonstraram, a partir de Noé, até Muhammad, expondo os 

falsos argumentos dos desmentidores, suas objeçôes e suas atitudes detratoras € 

hostis para com os enviados divinos, e o fim de cada uma das partes: ἃ vitéria dos 

profetas e o aniquilamento dos desmentidores. Esta sura aponta. outrossim., as 

divergências entre grande parcela das geraçôes, acerca da crença em Deus. apés ἃ 

vinda dos profetas; a desatençäo a ela e o empenho pela vida mundana, enquanto 

os verdadeiros crentes näo se desprendem jamais da adoraçäo de Deus, receando ἃ 

desobediéncia a Ele. À sura termina com cenas do Dia do Juizo, quando 580 

recompensados os bem-aventurados e castigados os mal-aventurados. 

(2) Cf II 43 nd. 
(3) Ou seja, que se abstém de relaçôes sexuais ilegitimas. 
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is ΄ 1 CT - 
7. quem busca algo, além ARS 36 ENS ENS CA 

disso, esses 580 os transgressores — o Φυ a] 

8.Ε que respeitam fielmente PUS za AS τῷ FA F 
seus depôsitos, a eles confiados, e ὦ on 
honram seus pactos, 237 

9. E que custédiam suas oraçôes. 4) 6 ÉZ Ν LE; BC CA 
- - 2 

10. Esses säo os herdeiros, Ὁ ὧς 5, ES, 

11. Que herdaräo Al-Firdaus!"” 

Nele, seräo eternos. 

ὩΣ ἀρτ ον ϑ Dons TE. ae xt 

Gas ns Dir CAN 
o GA 

12. Ε. com efeito, criamos o ser ë ΠΥ ἩΡῊΝΡ rer 

humano da quintessência de barro, 

13. Em seguida, fizemo-lo? gota 
seminal, em lugar®” estävel, seguro. 

14. Depois, criamos, da gota LES LL AE À 

AT ESS AA 12e -- 5 

seminal, uma aderência; e criamos, Lise 22 LAC SE D 

da aderência, embriäo; e criamos, MO νωαι 

do embriäo, ossos; e revestimos os 45 SU JA 

ossos de carne; em seguida, fizemo- draniE Relier 

lo surgir em criatura outra. — à - sd 

Entäo, Bendito seja Allah, Ὁ 

Melhor dos criadores! — 

5 μ “ À UT “2 Ζ τι 22 15. Em seguida, por certo, depois ONU ἡγε 
disso, sereis mortos. 

, > ΄ ἜΤ νι: 2 re ne τς, “ 2 16. ΕΠῚ seguida, por certo, no Dia ii ἍΣ ΝΣ δ: 

da Ressurreiçäo, sereis ressuscitados. 

17. E, com efeito, criamos, acima re 5 KE 46 4 

de vs, sete céus: e πᾶο estamos εἴζῃ 

desatentos à criaçäo. Ὁ τὰ EE 5. 

(1) Cf. XVIII 107 nl. 
(2) Lo: o ser humano. 

(3) Ou seja, no ütero. 
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΄ 55 nt ee se T-< ΠΡ ἘΠ Θ᾽ 

18.Ε fizemos descer do céu SC GC Vs 
âgua, na justa medida; e fizemo-la eos EE SAT 
remanescer, na terra — e, por certo, à , ΓΕ 

somos Poderoso , para fazé-la a 

desaparecer — 

19. Entäo, com ela, produzimos, Lu Er 2 τῇ τῆς 
: re JU 

para vos, jardins de tamareiras 6 ἐδ: fi τ 
| | À ; 5 “: ε ΄-» ὁ ἡ Ἢ - 

videiras; neles h4, para vés, AS IS AGEN δου 
δ LÉ 7 À ξ, 

abundantes frutas e delas comeis; of 155 

ζ 9321. rs 9. 29:2 or ς 20.Ε uma ἄγνογθ, que brota do CASE 5 bye 2 32 

Monte Sinai: ela produz azeite, e À κᾷ;: 5 SA 

tempero para quem come. AR ee 

21.F, por certo, h4 nos 

rebanhos, liçäo para νόβ. Damo- 

vos de beber do que h4 em seus 

ventres 6, neles, h4 abundantes 

beneficios para vés, e deles comeis. 

22.E, sobre eles e sobre os 

barcos, sois carregados. 

23.F, com efeito, enviamos Noé 

a seu ρονο; e disse: “Ὁ meu povo! 
Adorai ἃ Allah. Näo tendes outro 

deus que näo seja Ele; entäo, näo 
temeis a Allah?” 

24. Entäo, os dignitärios de seu ab GA 
povo, que renegaram ἃ  Fé, Line 4 nn 
disseram: “Este nâo é senäo um ser 0. 

, Μ « Ce Eat A 3“. τι 

humano como vés; ele deseja ter Ki αν 
preferêéncia sobre vés, 6, se Allah ας 

quisesse, haveria feito descer anjos, | Æx 
por Mensageiros. Näo ouvimos 

falar disso, entre nossos pais 
antepassados. 
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25. “Ele näo é senäo um homem: 

nele, häâ loucura; entäo, aguardai-o, 

com paciéncia, até certo tempo.” 

26.Fle disse: “Senhor meu! 

Socorre-me, porque me desmentem.” 

27. Entäo, inspiramo-Îlhe: “Fab- 
rica Ο barco, diante de Nossos 

olhos e com Nossa inspiraçäo. E, 
quando Nossa ordem chegar e as 
fontes da terra Jorrarem, faze 
entrar, nele, de cada espécie um 

casal, e tua familia, exceto aquele, 

dentre eles, contra quem o Dito, a 

sentença, se antecipou. E näo Me 
fales mais dos que säo injustos. 
Por certo, eles seräo afogados. 

28.“F, quando te instalares no 
barco, tu e os que estäo contigo, 

dize: ‘Louvor a Allah que nos 

salvou do povo injusto!” 

29.“E dize: ‘Senhor meu! Faze- 

me desembarcar de um desembarque 
bendito, e Tu és O Melhor em 

fazer desembarque.” ” 

30. Por certo, ἢά nisso sinais. e, 

por certo, estâvamo-los provando. 

31. Em seguida, criamos, depois 
deles, outra geraçäo. 

32. Entäo, enviamo-lhes!}” um 

Mensageiro vindo deles, que disse: 

“Adorai a Allah! Näo tendes outro 

(1) Lhes: aos homens dessa geraçäo. 

VAs 5: 

D 2 3 — 

ἀρ ENS ge 

GA dE PAPAS 

furent 
οὐ 

Lt 
Ca 
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deus que näo seja Ele; entäo, näo 
temeis ἃ Allah?” 

33. E os dignitärios de seu povo, 
que renegaram a Fé e desmentiram 
o encontro da Derradeira Vida, 6 

aos quais opulentäramos, na vida 
terrena, disseram: “Este näo é 

senäo um ser humano como vés: 
ele come do que comeis e bebe do 
que bebeis; 

34."E, em verdade, se obedeceis 

a um homem como vés, por certo, 

serels, nesse caso, perdedores. 

35. “Ele vos promete que, quando 
morrerdes e fordes p6 e ossos, vos 
faräo sair dos sepulcros? 

36. “Longe, bem longe, estä ὁ 
que vos é prometido! 

37.“Näo h4â senäo nossa vida 

terrena; morremos e vivemos, 6 

nàäo seremos ressuscitados. 

38. ‘“Ele näo é senäo um homem 

que forja mentiras acerca de Allah, 
e näo estamos crendo nele.” 

39.Ele disse: “Senhor meu! 

Socorre-me, porque me desmentem.” 

40. Allah disse: “Dentro em 
pouco, estaräo arrependidos.” 

41.E o Οτίτο ἡ apanhou-os, com 
a justiça, e fizemo-los escéria. Entäo, 

(1) Cf XI 67 n1. 

As! ΥΥ Ogse slt 5, quo 

-" 3 a Ἄν 178 ζ > COS CN ECS GI ς - 

ss ie “-ἴ Fine Ts52<-€ 
Fées LS) DIE 

ΓΟ La c rh it A > se Ce 3 (δ) Gal a ὰ ee 
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que se suma para sempre O povo 
injusto! 

. + . 5 3 da “ξ PAL 

42. Em seguida, criamos, depois Lorsznn mil ss 

deles, outras geraçôes. En 

43. Nenhuma comunidade ante- 

cipa seu termo nem Ο atrasa. 
; . ΓΈ ἢ «ἰ τ: ΤΕ £ 5 

44. Em seguida, enviamos, con- AA LE CA "λό τὰ 
secutivamente, Nossos Mensageiros. dar) pe ; | 5 — ere 56 
Cada vez que um Mensageiro ἀρ ρει προς ὑμνῶν δε. 

. πρὶ 9. eg, “σ΄ ΠΣ; A > 

chegava ἃ sua comunidade, eles o NE Las Lin 
desmentiam. E fizemo-las seguir, 

umas apôs outras, no aniquila- 

mento, e fizemos delas temas de 

conversa. Entäo, que se suma para 

sempre um povo que nâo crê! 

. » + ΄ Poe 2. Ji € | PAT: 

45, Em seguida, enviamos Moisés CE ira SAUCE 

e seu irmäo Aaräo, com Nossos À ὁ χ1.. 
: ἣ 7 JA ω 

51η815 6 evidente comprovaçào, τ: -Ξ 
4 . .r + Lt 9-7 Le ὃ Tec mm τ 

46. À Faraô e seus dignitärios: AAC ΠΟΥ 
entäo, ensoberbeceram-se e foram ὧ . LS 

um povo altivo. 

47.E disseram: “Creremos em 22255 A LE ὮΝ ̓  dr JE 
dois homens iguais a n6s, enquanto τ Ἵ 
seu povo nos 6514 escravo?” 

48.Ε desmentiram-nos; entäo, 

foram dos aniquilados. 

49.E, com efeito, concedemos a 234 - ae At ζῷ; 
A ἢ ᾧ ] 5 -- 

Moisés o Livro! k para que eles (5 A: 

se gulassem. 

(1) O Livro: a Tora. 
(2) Eles: o povo de Moisés, ou seja, os filhos de Israel. 
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-- ΄ + θόντες, ἘΣΤΟΝ 

50. Ε fizemos do filho de Maria| 23.3.19 Ge US 
e de sua mâäe um sinal. Εὶ 

abrigamo-los em um outeiro!'?, de 
solo estâvel e com âgua corrente. 

ON ee Ta # Ta < 

ὦ ὁ 535 

51.0 Mensageiros! Comei das 
cousas benignas 6 fazei o bem. Por 
certo, do que fazeis, sou Onisciente. 

52.F, por certo, esta é vossa 

religiäo, uma religiäo ünica. E sou 
vosso Senhor; entäo, temei-Me. 

:. 2 ».. ἄς 53. Mas. os homens. entre eles, οὖΞ (ose AA Lx 

cortaram, em pedaços, os laços AS 23 Sc 

que os uniam. Cada partido estä De 
jubiloso com o que tem. 

54. Entäo, deixa-os°), Muham- 
mad, mergulhados em sua 
confusäo, até certo tempo. 

55. Supôem eles que, com o que 

Nés Îlhes outorgamos, em riquezas 
e filhos. 

56. Estamo-lhes apressando as 
boas cousas? Näo. Mas eles näo 

percebem. 

57. Por certo, os que, pelo receio 
de seu Senhor, estäo amedrontados. 

58.E os que nos sinais de seu 
Senhor crêéem, 

59.E os que nada associam ἃ 
seu Senhor, 

(1) Ha vârias opinides acerca da localizaçäo exata desse lugar: seria em Jerusalém, ou 

Damasco, ou Palestina, ou Egito. 

(2) Os: os idélatras de Makkah. 
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» Δ > AIS AUT-< Le Se 60.E os que concedem o quel il ie ARRET OI r 
concedem, enquanto seus coraçôes ! 
estäo atemorizados, porque teräo QI PL) 
de retornar a seu Senhor, 

61.Esses se apressam para as BUTTON 

boas cousas, e destas säo precursores. 
ξ 

62. Ε näo impomos ἃ nenhuma si CN 
alma senäo Oo que é de sual à, το» ÿ 2 At ES 

capacidade. E, junto de Nôs,häâ um! * SENS RACE 

Livro, que fala a verdade. E eles!”? 
nâo sofreräo injustiça. 

63.Mas seus” coraçôes estäo 

mergulhados em confusäo ἃ 

respeito destel”), e eles têm obras 

nefandas, além disso, que estäo 

praticando, 

64. Até que, quando apanharmos 
seus homens opulentos com 

castigo, ei-los que rogaräo. 

65. Dir-se-lhe-4: “Näo rogueis, 

hoje. Por certo, näo sereis, por 

Nôs, socorridos. 

66.‘“Com efeito, recitavam-se, 

para νόβ, Meus versiculos, entäo, 

recuäveis, virando os calcanhares, 

67. “Ensoberbecendo-vos. e 

conversando, à noite, vés ol” 

difamäveis.” 

(1) Eles: os seres humanos. 

(2) Seus: dos idélatras de Makkah. 
(3) Deste: do Alcoräo. 
(4) O: o Alcoräo. 
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68.E πᾶο ponderam eles o 
Dito(/? Ou Ihes chegou Ο que näo 
chegara ἃ seus pais antepassados(* } 

“ 
TER, 5 À, »91 ᾿ς 69. Ou eles nâo reconhecem seu 2 55, x A 

Mensageiro, 6 o estäo negando”? 

70. Ou dizem: “Hä loucura nele?” PR Axed 0 τ A 
Näo. Mas ele Ihes chegou com ἃ ΠΩ κα 

verdade, e ἃ maioria deles odeia ἃ DE SEhrre 

verdade. 

71.E, se a verdade seguisse| ES eus AAA) 

suas paixôes, os céus 6 a terra 6 
. Σ σ TT - 3 F7 -Ξ ce S 1 

quem neles existe haver-se-iam DS nas dE 

corrompido. Ao conträrio, chegamo- Are P Due QD) Obs κα λϑοῦ ἐῷ 
[Ιπῃ65 com sua Mensagem, e estäo 

dando de ombros a sua Mensagem. 

1 9 ee τ, ns γι m5 Hu ΞΖ 12: Ou Îhes pedes um tributo De SES 5 Ε 

Mas o tributo de teu Senhor é Ἃ ος 

ἐπδιπὸρ Εἰ Ele Ὅς Με ποτ υδε D VER 
sustentadores. 

73. Ε΄. por certo, tu os convocas eo 8 RIT ον; 

a uma senda reta. 

« -» τς ie 5 <a es . 

14. E, por certo, os que πο EST CNE 
crêem na Derradeira Vida estäo σα" 

| D) DNA LED) 
desviados desta senda. = FAT 

cz “5232. > 7 

75.E, se tivéssemos misericordia Fohrehl NS À # 
ara com eles, e removêssemos Ὁ D ee 4 τ 

que h4â de mal com eles, 
persistiriam em sua transgressäo, 
caminhando às cegas. 

(1) A Mensagem Divina: o Alcoräo. 
(2) O versiculo alude a que, se os habitantes de Makkah ponderassem melhor, 

perceberiam que ἃ Mensagem de Deus para a Humanidade nâo é estranha, mas tâo 

antiga quanto a dos primeiros profetas, enviados às geraçôes de seus antepassados. 
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76. E, com efeito, apanhamo-los 

com O castigo; mas, näo se 

sujeitaram ἃ seu Senhor, e nâo se 
humildam, 

77. Até que, quando abrirmos, 
sobre eles, uma porta de veemente 

castigo, ei-los mudos de desespero. 

78.E Ele é Quem vos criou ὁ 

ouvido 6 as vistas e os coraçôes. 

Quäo pouco agradeceis! 

79. Ε Ele é Quem vos multiplicou 
na terra, e ἃ Ele sereis reunidos. 

80. E Ele é Quem dä a vida e dâ 

a morte, e dEle é a alternância da 

noite e do dia. Entäo, näo razoais”? 

81. Mas dizem o mesmo que os 
antepassados disseram. 

82. Dizem: “Quando morrermos 

e formos pô 6. ossos, seremos 
ressuscitados”? 

83. “Com efeito, foi-nos prome- 
tido 1550. ἃ nÔs 6. antes, ἃ nossos 

pais; 550 näo säo senäo fabulas 
dos antepassados!” 

84. Dize, Muhammad: “De 
quem ἔ a terra e quem nela existe, 
se sabeis?” 

85. Diräo: “De Allah.” 

“Entäo, πᾶο meditais?” 

86. Dize: “Quem é O Senhor dos 
sete céus e O Senhor do magnifico 
Trono?” 

Dize: 

A si ΥΥ ὁ ge jh δ), 

ες δ sait 

D LENS 40 

Me, DC CEE LÉ 

\ 
AS se ZUNE 

SE ἕ ur 2 

Ê LES EE 
“-- 

Le 

ὡβελουλἐ ἐξῇ AE 

ASE ALES A 
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87. Diräo: “AI ]ah.” Dize: “Entäo. 

nâo temeis ἃ Allah?” 

88. Dize: ‘“Quem tem em Suas 

mäos o reino de todas as cousas, e 

Quem a todos protege e näo precisa 

de ser protegido, se sabeis?” 

89. Diräo: “Allah.” Dize: “Entäo, 
como vos deixais enfeitiçar?”? 

90. Mas chegamo-lhes com ἃ 
verdade, e, por certo, 580 mentirosos. 

Ed 

91. Allah näo tomou para Si SG ds SE 
filho algum, e näo häâ com Εἰς deus 4° 
algum; nesse caso, cada deus 
haver-se-1a 1d0 com Ο que criara, e 

alguns deles se haveriam sublimado 
em  arrogância, sobre  outros. 
Glorificado seja Allah, acima do 
que alegam, 

92. Ele é O Sabedor do invisivel 
e do visivel; entäo, Sublimado seja 

Ele, acima do que idolatram! 

93. Dize, Muhammad: “Senhor 

meu! Se me fazes ver o que lhes é 
prometido, 

94. “Senhor meu., entäo, näo me 

faças estar entre o povo injusto.” 

95.E, por certo, somos Poderoso 

para fazer-te ver o que JÎhes 
prometemos. 

96. Revida o mal com o que € 
melhor. Νός somos bem Sabedor 

do que alegam. 
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97.E dize: ‘“Senhor meu! 
Refugio-me em Ti, contra as 
incitaçôes dos demônios, 

98. “E refugio-me em Ti, Senhor 
meu, para que eles me näo sejam 
presentes.” 

99.E os renegadores da Fé 

permaneceräo descrentes, αἱέ 

que, quando ἃ morte chegar ἃ um 
deles, dirä: “Senhor meu! Fazei(l)- 
me voltar à terra. 

100. “Na esperança de eu fazer 

o bem, no que tange ao que 
negligenciei.” Em absoluto, näo ὁ 
farei. Por certo, ser4 uma palavra” 
γᾶ, que estar4 dizendo. E, adiante 
deles, haverä uma barreira), até 

um dia, em que eles ressuscitaräo. 

101.E, quando se soprar na 
Trombeta, nâo haver4 parentesco 
entre eles, nesse dia, nem se 
interrogaräo. 

102. Entäo, aqueles, cujos pesos 

em boas obras forem pesados, 
esses seräo os bem-aventurados. 

103.F aqueles, cujos pesos 
forem leves, esses se perderäo a si 
mesmos, serâo eternos na Geena. 

As; ΥΥ Opel 5, 

LS » ΙΝ ἢ “ἐς ρα λα 
| -ον ᾿Ξ 2 ΠΣ 

boss QUE UE Li] 

ΘΝ ΨΎΝ ΩΝ 
\° 

(1) Ocorre, aqui, pela primeira e ünica vez no Alcoräo, o uso da segunda pessoa do 

plural, do Modo Imperativo, dirigindo-se a Deus. 

(2) Palavra: tudo o que o descrente proferir, quando rogar a Deus que o faça retornar 

à terra, para corrigir O mal que praticou. 

(3) Barreira traduz barzakh, que, além do sentido préprio, significa a barreira entre a 

morte e a Ressurreiçäo. 
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104.0 Fogo queimar-lhes-â as 
faces 6. nele, ficaräo tenebrosos. 

105. Dir-se-lhes-4: “Meus ver- 

siculos nâo se recitavam para νόϑ 6 
vs os desmentie1s?” 

106. Diräo: ‘“Senhor  nosso! 

Nossa infelicidade dominou-nos, e 

fomos um povo descaminhado. 

107.“Senhor nosso! Faze-nos 
: I se 

sair delet). e se reincidirmos. 

seremos injustos.” 

108.Ele dira: “Sede nelel? 
repelidos, e näo Me faleis mais! 

109.‘“Por certo, houve um 

grupo de Meus servos que dizia: 

‘Senhor nosso! Cremos: entäo, 

perdoa-nos e tem misericordia de 

nos, e Tu és O Melhor dos 

misericordiadores!” 

110.“ vos tomaste-los por 
objeto de escärnio, até que vos 
fizeram esquecer Minha Mensagem, 
e deles vos riels. 

111.“Por certo, recompensei- 

os, hoje — porque pacientaram — 
com serem eles os triunfadores.” 

112.Ele dira “Quantos anos 

vôs permanecestes na terra?” 

113. Dirâäo: ‘“Permanecemos um 

(1) Dele: do Fogo infernal. 
(2) Nele: no Fogo infernal. 

As! 

is εἴρετο Gé ce Ék 

“ἢ 
+ FREE SE) 

OMIS 
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dia ou parte de um dia; entäo, 

pergunta aos enumeradores.” 

114.Ele dirä, “Näo permane- 

cestes senâo por pouco tempo. Se 

soubésseis! 

115."E supusestes que vos | L 4 νοΝ Liz 2 
Criamos, ΟΙ Vao, € que nao Seriels 

| N 977 Ἷ 2 
retornados a N6s?” ἊΨ DÉS 63 

116.Entäo, Sublimado  seja DEA 113 
Allah, O Κι. O Verdadeiro! Näo PA Ἶ τ 2.: 

existe deus senäo Ele. Ele 60 — A κα 

Senhor do nobre Trono! 

117.E quem invoca, com Allah, TSEN Le wi εν 2 ΤῊΣ 

΄“- 
outro deus, do qual πᾶο tem - νι,  . 
provança alguma, seu ajuste de "δ πο Xe RL ἐλ À 
contas serä, apenas, junto de seu ἂν 
Senhor. Por certo, os renegadores 
da Fé näo seräo bem-aventurados. 

Co Li 

- 

5 à ce 2e RC UE 118.E dize: “Senhor meu! LACOSTE 
Perdoa e tem misericérdia, e Tu és Ps 

O Melhor dos misericordiadores!” 

3 
17 
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De AI Madinah -- 64 versiculos. 

Em nome de Allah, O RENAN: 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Esta έ uma Sura: fizemo-la RE NE 
descer e preceituamo-la, e, nela, ῶς BE «ὦ 

fizemos descer evidentes versiculos, 

para meditardes. 
À Le Le 2 PSE A" . 2 1 . PTE ae 2. À adultera e ao adultero!”, Les Ph IN 

oitai ἃ cada AA PR € A açoit cada um deles com cem hope Kiss Le 
açoites. Ε que näâo vos tome SR RE 
compaixäo alguma por eles, no LA ESC ALS LS AS 
cumprimento do juizo de Allah, À LANGUE 
se credes em Allah e no Derradeiro | 
Dia. E que um grupo de crentes 

testemunhe o castigo de ambos. 

3. O adültero näo esposarä senäo re FE REA LS ot 

uma aduültera ou uma idélatra. E ἃ ΕΝ : OR 
adültera, nâo a esposarä senäo um ὧν τὰ ὦ LYNESN 
adültero ou um idélatra. E isso(”? ὁ RAA 

(1) An-Nür: etimologicamente, quer dizer a luz. No Alcoräo, esta palavra apresenta, 

segundo o contexto, vârias acepçôes, entre as quais, salientam-se: o conhecimento 

verdadeiro através da Fé, que ab-roga ἃ düvida; o Livro Divino; o Profeta. Ela é 

mencionada nos versiculos 35 e 40, daï a denominaçäâo da presente sura, cujo tema 

principal é a educaçäo individual e social, que preserva a sociedade de condutas 

perniciosas, tais como o adultério, a propagaçäo da corrupçäo e obscenidade em 

atos e palavras. É ἃ legislaçäo de severos castigos para quem viola os cédigos de 

honra e, além disso, aponta os principios éticos que devem nortear o convivio 

familiar e o ingresso em casa alheia; conclama, ainda, à pureza moral e faz atentar 

que Deus ὁ fonte constante de Îuz, nos céus e na terra. Assim sendo, bem- 

aventurado, na terra, é aquele a quem Deus confere a luz da orientaçäo. E, por fim, 

a sura configura o perfil dos verdadeiros crentes. 

(2) Trata-se do adultério cometido entre pessoas πᾶο comprometidas pelo casamento, 

jà que, ο adultério cometido aps este, é punido com apedrejamento. 

3) Isso: o casamento com adülteros. 
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proibido aos crentes. 
r + ne si De 

4. E aos que acusam de adultério 5 À Ἰώ Ne \s 

as castas mulheres, em seguida, De is Li 71. LA 
à . Ce $ 7O ik ὦ à mp 

näo fazem vir quatro testemunhas, Ὡ : ἐπὶ Re 
açoitai-os com oitenta açoites, 6, D sg SNS QE 
. : ἡ τ τ “2. -τῇρ α«,.; τῷ, jamais, [Π65 acelteis testemunho DE MUR 2 dis 

algum; e esses säo os perversos, 

5. Exceto os que, depois disso, se Ste 
voltam arrependidos e se emendam; À D πῆ Δ: 3 13} 

me ἢ Su, at C entäo, por certo, Allah é Perdoador, ΞΡ AN VE 

Misericordiador. 

6. E aos que acusam de adultério Eu LR Tr ὩΣ si ὭΣ: ie 

2 à Ξ Hs σας LE Ts suas mulheres, € näo Πά para eles ad ANA 

testemunhas senäo eles mesmos, était 
5. To 4% ὑφ τὶ w “αὖ. à 

entäo, o testemunho de um deles, ῷ Ex οὶ a Stones 

jurando por Allah, quatro vezes, 
que é dos veridicos, 

7. Ε, na quinta vez, que ἃ NA NESE tr 

maldiçäo de Allah seja sobre ele, 

se é dos mentirosos, afast4-lo-a do © dé 

castigo. 

0 (1) RE AC CE CA: 7 \ ANT E D des 8. Ε afastä-la ‘-4 do castigo o a ONGLES 

testemunhar ela, quatro vezes, tr TA Los 

jurando por Allah: “Por certo, ele é e A AE 2 

dos mentirosos”’, 

9. Ε, na quinta vez, que a 1ra de 

Allah seja sobre ela, se ele é dos 
veridicos. 

10.E näo fora o favor de Allah 

para COnvosco, e sua misericordia, 

(1) Ou seja, a mulher, sobre quem recai a acusaçäo de adultério, näo serä punida, se 

testemunhar conforme o versiculo. 
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e que Allah é Remissério, Säbio, 

haveria apressado 0 castigo para 
vs, nesta vida. 

11. Por certo, os que chegaram 
com a calünia!'”” säo um grupo coeso 
de vés. Näo suponhais que ela” 
vos seja um mal. Mas vos é um 
bem. Para cada um deles, haverä o 

ar ; .-5 - SES RES ESCES 
E, +2 cfa, ““υϑ 

à Ta 27 La 

AVEC gs a 

(1) Alusäo à falsa acusaçäo de adultério lançada sobre CAicha, mulher do Profeta. Isso 

ocorreu, segundo o relato dela, quando, no quinto ano da Hégira, acompanhando 

seu marido à uma expediçäo militar e havendo descido da tenda (na época, as 

mulheres eram transportadas por camelos, em tendas fechadas), para suas 

necessidades, distanciou-se, um pouco, do acampamento. Nesse interim, ὁ 

exército, dando por terminada ἃ expediçäo militar, preparou-se para retornar ἃ Al 

Madïnah. Quando regressava ao acampamento, fAicha deu por falta de um colar, 

que, acreditara, havia perdido no caminho. Voltou, novamente, ao lugar 6, apôs 

certo tempo de busca, acabou por enconträ-lo. Mas, os homens, encarregados de 

cuidar de seu camelo, ignorando que sua tenda estivesse vazia, sem “Aicha dentro, 

recolocaram-na em cima do animal, para partir. Como justificativa Aicha, em 

seus relatos, por essa época, as mulheres eram muito magras, e, se jovens ainda, 

como era οἷα prôpria, tornava-se mesmo dificil perceber sua ausência, quando 

erguida ἃ tenda pertencente ἃ ela. Assim, todos partiram, inclusive o camelo de 

*Aicha. Esta, ao chegar ao local do acampamento, näâo encontrou ninguém e se 

assustou. Julgou melhor nâo distanciar-se de 14, uma vez que, ao darem por sua 

ausência, deveriam retornar para apanhä-la. Durante ἃ longa espera, esgotada, 

acabou por adormecer. Entretanto, um dos combatentes do Profeta, de nome 

Safwän as-Salmi, também permanecera adormecido, nas imediaçües €, 80 

despertar, saiu imediatamente, rumo ao lugar do acampamento. Passando por 

tAicha, adormecida, reconheceu-a como mulher do Profeta e lamentou, em voz 

alta, que tal fato houvesse ocorrido, ficando ambos os dois distantes da expediçäo. 

Ao ouvi-lo, ‘Aicha despertou e, vendo Safwän, cobriu-se toda, sem dizer-lhe uma 

palavra, nem ele ἃ ela. Safwän tratou de fazer seu camelo ajoelhar-se e apontou-0 

a “Aicha para que o montasse. E, assim, conduziu-a, até encontrar-se, depois, com 

a distante expediçäo. Ao vê-los, começaram ἃ fazer juizo temerärio de ambos. Ε ὁ 

hipécrita Abdullah Ibn Salül disseminou ἃ calünia de que fAicha e Safwän haviam 

cometido adultério, apesar das firmes objeçôes destes. Chegando ὁ boato aos 

ouvidos do Profeta, tanto se perturbou ele que mal soube como chegar à verdade 

dos fatos. Quanto à Aicha, adoeceu de desgosto, sem condiçôes de provar sua 

inocéncia. Apôs longo tempo de afliçües, foram revelados estes versiculos, que 
vieram comprovar ἃ veracidade de seu relato e de sua idoneidade moral. 

(2) Ela: a calünia. A coletividade islâmica πᾶο deve considerä-la um mal, pois ela farä 

distinguir os hipécritas dos crente. 
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que cometeu de pecado. E aquele 
que, dentre eles, se empenhou em 
ampliä-la, ter formidävel castigo. 

12. Que, täo logo a ouvistes, os 

crentes e as crentes houvessem 

pensado bem deles como de si 
mesmos, e houvessem dito: “Esta é 

uma evidente infâmia!” 

13. Que houvessem chegado com 
quatro testemunhas disso! Entäo, se 
näo chegaram com as testemunhas, 
esses säo, perante Allah, os 
mentirosos. 

14.E näo fora o favor de Allah 

para convosco 6 Sua misericordia, 
na vida terrena e na Derradeira 

Vida, haver-vos-ia tocado um 

formidävel castigo por aquilo que 
vos empenhastes em propalar, 

15. Quando o difundistes com 

as linguas e dissestes com as bocas 
aquilo de que näo tinheis ciência, e 
supünheis simples, enquanto, 
perante Allah, era formidävel. 

16.E que, täo logo a ouvistes, 
houvésseis dito: “Näo nos é 

admissivel falarmos disso. Glori- 

ficado sejas! Isto é formidävel 
infâmia!” 

17. Allah exorta-vos a jamais 
reincidirdes em algo igual ἃ 1550, 
se 5015 crentes. 

18.E Allah torna evidentes, 

τε 65e 

“ es rs > > 2 %e 

οὐ rs ES CAS 

in δῦ ee 13 53% ΠΕΣ ἢ 

ASE ren 

στὸν secs. ΣΙ ΔΖ CAS LAS οὐ CSN ds 

ee “.,.ὁ 

LIKE À ΕἼ τον 

CES Res SIC 

D PEN LS 

idea dre ἜΝΙ 

ANS 2 Los 

ὦ Abs 

2 [ ὃ € “2 5 : 

οὐ a SE TRES 
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para vôs, os versiculos. E Allah é 
Onisciente, Säbio. 

19. Por certo, os que amam que 

a obscenidade se dissemine, entre 

os que crêem, teräo doloroso castigo 

na vida terrena e na Derradeira 

Vida. E Allah sabe, e vos näo sabeis. 

20. Ε näo fora o favor de Allah 

para convosco, e Sua misericordia, 

e que Allah é Compassivo, Miseri- 

cordiador, haveria apressado 0 

castigo, para vs. 

21.0 vos que credes! Νᾷο sigais 

os passos de Satä. E quem segue os 

passos de Satä, por certo, ele ordena 

a obscenidade e o reprovävel. E, 
näo fora o favor de Allah para 

convosco, 6 Sua misericordia, Ele 

jamais dignificaria ἃ nenhum de vés, 

mas Allah dignifica a quem quer. 

E Allah é Oniouvinte, Onisciente. 

22.E que os dotados!'), dentre 

vos, do favor e da prosperidade, 

näo prestem juramento de nada 

conceder aos parentes 6 aos 

necessitados e aos emigrantes no 

caminho de Allah. E que eles os 

indultem e os tolerem. Näo amarieis 

que Allah vos perdoasse? E Allah 

é Perdoador, Misericordiador. 

+ ZX 
. ς:- τὰ 

AA χῦ- : \ 

ÿ 
πὶ 
πιὸ 

ASS En e a Le 3, 

CR JE ν GA 

ES CSS DE 
EC tr 52 IS ̓ 

(1) Alusäo ἃ Abü Bakr, pai de ‘Aicha e sogro do Profeta, o qual jurou nâo mais 

sustentar seu primo Mistah, um necessitado, por haver participado da divulgaçäo 

do boato contra a mulher do Profeta. 
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23. Por certo, os que acusam de 
adultério as mulheres  castas, 

inocentes, crentes, säo amaldi- 

coados na vida terrena e na 

Derradeira Vida; 6, para eles, 

haverä formidävel castigo, 

24. Um dia, em que suas linguas 
e suas mäos e seus pés testemun- 

harem contra eles, pelo que 

faziam(?. 

25. Nesse dia, Allah compensä- 

los-4 com sua verdadeira retribuiçäo, 

e saberäo que Allah é a evidente 
Verdade. 

26. As malignas mulheres para 

os malignos homens, e os malignos 

homens para as malignas mulheres. 

E as benignas mulheres para os 

benignos homens, e os benignos 

homens para as benignas mulheres. 

Esses®” estäo inocentes do que 

dizem aqueles”. Haverä, para 

eles, perdäo e generoso sustento. 

27.0 vés que credes! Näo 

entreis em casas outras que as 

vossas, até que peçais permissäo e 

cumprimenteis!” seus habitantes. 

τε 511 5)5 \A s | 

22 

A δ το SEEN 

es ne (ide 

EVENTS 

- - 

SANS 
RSR 3 Ξ. 

ᾧ rar Gels 

ET 

LS τς AAA » ας es 

PS" 7 

ne τ LE À 
Déad\s « CEA 

- 

ΠΝ 

Le ΄- LS - LD - 

DEA Eee na” ' 

5 > -# 25 τ πῶ; Ἂς ᾿ Cine EUR 

né Gas 

με “e ΠΕΣ 
2 - 9/4 ΡΣ Ἐπ τα τῶι, 

(1) ΑἸυξᾶο a que os pecadores näâo poderäo esconder suas faltas, pois suas prôprias 

linguas, que falam o que näo devem, as mäos, que furtam o que nào € direito, os 

pés que descaminham, seräo suas prôprias testemunhas. 

(2) Esses: todos os que säo bons, inclusive ‘Aicha e Safwän. 

(3) Aqueles: os caluniadores. 
(4) O cumprimento consiste na saudaçäo islâmica as-salämu ‘alaikum: "que ἃ paz 

seja sobre vôs". 
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Isso vos é melhor, e Allah assim É SES 
determinou, para meditardes. 

319 »r τ“ 28.E, se ninguém encontrais| (τὰς 558 οἵφι ᾿ 133 οὗ 
nelas, nâo entreis nelas, até que νο- 9 9 Fe ee ΨΚ 

| ΠΝ ΗΟ ἐξὼ | RES Ë 
lo seja permitido. E, se vos é dito: πες Jos 2 

“Retornai”, retornai. Isso vos € abs mur: 

mais digno. E Allah, do que fazeis, 

é Onisciente. 
τω LA , £ Ν 3 es 

29. Νᾶο Πά culpa sobre vos, em que οξεε ες ἧ 

entrardes em casas näo " AR » pe nee 
ρα RE residenciais(}), em que h4 proveito, 

para vos. E Allah sabe ὁ que < δ ASS U DIIÉGAS 
mostrais e o que ocultais. 

ΓΞ ἡ TL Δ. se Le 

A) de 

30. Dize aos crentes, Muham- 
0 PEER EAN 

mad, que baixem suas vistas”” e RCE το DAT Ve 

custodiem seu sexo(”. Isso lhes é si Sas rss bugs 

mais digno. Por certo, Allah é (51 jte) Le 

Conhecedor do que fazem. 

31.F dize ἂς crentes que baixem as es AA τ 

suas vistas e custodiem seu sexo € 552 512 = 

näo mostrem seus ornamentos!” -- CE ἐξ TR 22 
exceto οὐ que deles aparece — ὃ PACE DE 
que estendam seus cendais sobre Fe AV € pe 5 À Ps + 

seus decotes. E nâo mostrem seus 

ornamentos senâo a seus maridos 
Ἐπ HE ns 

(1) Estas casas corresponderiam a lojas, albergues, edificios püblicos, etc., que 
ofereceriam aos homens conforto: o resguardo do calor, do frio, proteçäo à 

mercadoria. 

(2) Isto é, que sejam recatados, πᾶο desejando a mulher do préximo. 
G) Cf. XXII 5 n2. 
(4) Quer dizer, nâo exibir as regiôes corporais que, usualmente, recebem ornamentos: 

0 pescoço, o colo, os braços, os tornozelos. Hä, implicita, a idéia de ornamentos 

naturais (0 corpo) 6 artificiais. 
(5) Ou seja, o rosto, as mäos € Os pés. 
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OU ἃ seus pais Où 8038 pais de seus 
maridos ou a seus filhos ou aos 

filhos de seus maridos ou ἃ seus 

irmäos ou aos filhos de seus 

irmäos ou aos filhos de suas irmäs 

ou a suas mulheres\” ou aos 

escravos que elas possuem ou aos 
domésticos, dentre os homens, 

privados®” de desejo carnal, ou às 
crianças que näo descobriram, ainda, 

as partes pudendas das mulheres. E 

que elas näo batam, com os pés, no 

châo, para que se conheça o que 

escondem de seus ornamentos. E 

voltai-vos, todos, arrependidos, 
para Allah, 6 crentes, na esperança 
de serdes bem-aventurados! 

32.E casai os solteiros, dentre 

vos, e os integros, dentre vossos 

servos 6 vVossas servas. Se sâo 

pobres, Allah enriquecé-los-4 de 
Seu favor. E Allah é Munificente, 

Onisciente. 

33. E que os que näo encontram 
melos para Oo casamento se 

abstenham de adultério, até que 

Allah os enriqueça de Seu favor. E 
àaqueles de vossos escravos, que 

buscam a  alforria,  mediante 
pagamento de uma soma, entäo, 
ajudai-os, se reconheceis neles 
algum bem. E concedei-lhes das 

(1) Trata-se das crentes. parentas ou amigas. 

“δ 5" w Ÿ > Η ἐπε 1 Ep 
A À »91< x: 

DATA AN Fe 
cts GT ᾿ 

ANR δ INES 

DER 
ΡΞ en ist 
RS ds ice 

ΦῸΣ 8. 7 39. es 

a Sea cela gs 

(2) Alusäo aos homens que, pela idade ou pela enfermidade, säo impotentes. 
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riquezas de Allah, que Ele vos 
concedeu. E näo deveis compelir 
vossas escravas à prostituiçäo — se 
elas desejam a castidade — para 
buscardes os efêmeros bens da vida 
terrena. Ε quem as compele, por 

certo, Allah, apôs sua compulsäo, é 

Perdoador., Misericordiador. 

34. E, com efeito, fizemos descer, 

para vos, evidentes versiculos e um 
exemplo dos que passaram antes de 
vos e uma exortaçäo para os 

piedosos. 

35. Allah é a luz dos céus e da 
terra. Ὁ exemplo de Sua luz é como 
o de um nicho, em que Πά uma 
lâmpada. A lâmpada est em um 
cristal. O cristal ë como se fora 
astro brilhante. E aceso pelo éleo 
de uma bendita ärvore olivea, nem 

de leste nem de oeste!l: seu 6le0 

quase se ilumina, ainda que o näo 
toque fogo algum. É luz sobre luz. 
Allah guia a Sua luz a quem quer. 
FE Allah propôe, para os homens, 
os exemplos. E Allah, de todas as 
cousas, é Onisciente. 

36. Em casas, que Allah permitiu 
fossem erguidas e em que fosse | 
celebrado ὅθι Nome,  nelas, 

glorificam-nO, ao amanhecer e ao 
entardecer, 

Parte 18 | 570 

4 2-2 € S 

co)» Ke ὌΝ Boon à 

Ai φρορεος 

SR CN ἃς 

LES GIE 165 EN 
ET χῦ ΒΕ 

per dE au 1::312; 

ESS IIS λυ θα 

ΟΣ LE εἰ 2 AA 

ΖΦ °S ἘΞ { 

TN νου, Lio 
site 55,9 3 5 Ste 
», og, ἴτας Gpas ΡΣ 

(1) Alusäo ἃ que ἃ oliveira 56 atinge sua exuberância em regiôes temperadas, onde ἃ luz 
do sol é difusamente distribuida, ao conträrio das regiôes levantinas, onde Πά mais 

50] na parte da manhä e das regiôes ocidentais, onde é mais intenso na parte da tarde. 
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37. Homens, a quem πο 
entretém nem comércio nem venda 

da lembrança de Allah e do 

cumprimento da oraçäo e da 
concessäo de az-zakäht? — eles 

temem um dia, em que os coraçôes 
e as vistas seräo transtornados. — 

38. Para que Allah os recompense 
com algo melhor que aquilo que 
fizeram, e lhes acrescente algo de 

Seu favor. E Allah ἀά sustento, 

sem Cconta, a quem quer. 

39. Ε os que renegam a Fé, suas 
obras säo como miragem em uma 
planicie, a qual o sedento supôe 

ägua, até que, quando chega ἃ 
ela®?, nada encontra. E, encontra a 

Allah Jjunto dela; entäo, Ele 

compensä-lo-â com ajuste de 
contas. Ε Allah é Destro no ajuste 
de contas. 

40. Ou säo como trevas em um 

mar profundo: encobrem-no ondas, 

por cima das quais, h4 outras 
ondas; por cima destas, μά nuvens; 

trevas, umas por cima das outras. 

Quando alguém faz sair sua mâo 
quase nâo ἃ νᾶ. Ε aquele, a quem 
Allah näo faz luz jamais ter luz. 

41. Näo viste que a Allah glorifica 
quem està nos céus e na terra, e os 

(1) Cf II 43 n4. 
(2) A ela: ἃ miragem. 

“τ ns el “7. » ? 19 CA RAGE CELA Lz 
2 

3.5 ee re ι TT 

30 ÀCS 13555 A XL. 7 

. Do 9, 
32 9 ce 

Te w A . .-- 3 > 

TS LES ΞΔ ζῇ 
LS ζ΄ É % “΄.-- de ᾿ ce por 

« PTS 2483 - “2, 

SA “7277 .«ῳ 
ΒΒ... ΟΣ ΩΣ 

ὃ» MAS ο Φ 5 153 

Ὁ so AC 
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Es RCE 22 RS ANG 
ἀφ ἃ. à 

Εν 3 AE ren 5 ES 

pässaros, enquanto pairam no ar? 
Cada um, com efeito, sabe sua 

oraçäo 6 sua glorificaçäo. E Allah, 

do que fazem, é Onisciente. 

42, Ε de Allah é a soberania dos 

céus e da terra. E a Allah ser4 o 

destino. 

43. Näo viste que Allah impulsa| x: D SEL GS A - ARS Ξ ἢ 
as nuvens;, em seguida, junta-as; 

depois, f4-las um aglomerado? BE ESS EAU AE 
Entäo, tu vês a chuva sair de dentro He Ἴ ἢ ads. 5 

delas. E do céu, de montanhas!”, Ἢ 27 mer Er Aa ἀϊο 

nele formadas de nuvens, Ele faz es ᾿: 
descer granizo, 6, com este alcança ot Chloe AE 
a quem quer e o desvia de quem 
quer. O fulgor de seu relâmpago 
quase se vai com as vistas. | 

(255 

44, Allah faz alternar o dia e ἃ 

noite”. Por certo, h4 nisso liçäo 

para os dotados de visäo. 

45.E Allah criou todo ser RIT MC 
Ε Ν (9) ΡᾺ Mage s Sr SES 

animal de äâgua . Entäo, dentre | 
eles, hâ quem ande sobre o ventre,| 

. ΄ 9 9315.“ «12 77, % 35. σ 

e, dentre eles; hâ quem ande sobre τὰ HAN Le 4.39 
. r ΄ ΄“΄».υ ΄-. 527: us dois pés, e dentre eles, h4 quem ἘΞ αν 

ande sobre quatro. Allah cria o que 

(1) Estas montanhas säo as massas de nuvens formadas nas alturas, e que chegam ἃ 

atingir de 15 a 20 quilômetros de altitude. Somente, agora, com a aviaçäo, 

podemos dar-nos conta dessa imagem, jâ que, da terra, nâo temos condiçôes de 

vislumbrä-las. 

(2) Os periodos diurnos e noturnos näo 580 inalteräveis, ou seja, da mesma extensäo e 

com as mesmas Caracteristicas: hä-os mais curtos e mais longos, e mais quentes e 

mais frios, de acordo com a estaçäo em que ocorrem. 

(3) Cf. XXI 30 n3. Alguns exegetas, entretanto, acreditam que esta âgua seja o liquido 
seminal. 
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quer. Por certo, Allah sobre todas 
as cousas, é Onipotente. 

46. Com efeito, fizemos descer ὡ ρος DOTE A GET 
evidentes versiculos. E Allah guia 

a quem quer ἃ uma senda reta. © 

47.E eles(” dizem: “Cremos em à LACS QE CS ΤΣ 
Allah e no Mensageiro, 6 

obedecemos.” Em seguida, depois 
disso, um grupo deles volta as 
costas. E esses näo 580 os crentes. 

48.E, quando convocados ἃ 
Allah e ἃ Seu Mensageiro, para 
que este julgue, entre eles, eis um 
grupo deles que lhe dé de ombros. 

49. ΒΕ, se tivessem o direito, 

chegariam a ele(? resignados. 

΄ ω LATE το 8 322. 2 50. Ηά enfermidade, em seus ΡΟ ΤΆ 
coraçôes? Ou eles duvidam? Ou 

temem que Allah e Seu Mensageiro 
sejam iniquos com eles? Näo! 
Mas, estes säo os injustos. 

S1.0 dito dos crentes, quando 
convocados a Allah e a Seu 
Mensageiro, para que este julgue, 

entre eles, 6, apenas, dizerem: 
“Ouvimos 6 obedecemos.” E esses 

säo os bem-aventurados. 

52. Ε quem obedece ἃ Allahe a} ,25---5f τὸς 5 2τ:: 
Seu Mensageiro e receia a Allah e a 
Ele teme, esses säo os triunfadores. 

(1) Eles: os hipécritas de Makkah. 
(2) À Ele: ao Profeta. 
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53.E elest!? juram, por Allah, 
com todos seus mais solenes 
juramentos, que, se tu os ordenares 
a combater, sairäo ἃ combate. 

Dize: “Näo jureis.” vossa obediência 
é conhecida. Por certo, Allah, do 

que fazeis, é Conhecedor. 

54. Dize: “Obedecei ἃ Allah e 
obedecei ao Mensageiro.” E, se 
voltais as costas, impende a ele, 
apenas, o de que foi encarregado, e 
impende a vos o de que fostes 
encarregados. E, se Ihe obedeceis, 

guiar-vos-eis. E näo impende ao 
Mensageiro senäo a evidente 
transmissäo da Mensagem. 

55. Allah promete aos que, 
dentre vos, crêem e fazem as boas 

obras que os farä suceder, na terra, 

como fez suceder aos que foram 
antes deles, e que lhes fortalecerä a 
religiäo, de que Se agrada, no 
tocante a eles, e que Îlhes trocarä 
segurança, apôés seu medo. Eles 
Me adoraräo, nada Me associaräo. 

E quem renega a Fé, depois disso, 
esses 580 os perversos. 

56. E cumpri a oraçäo e concedei 
az-zakäh®”, a ajuda caridosa, e 
obedecei ao Mensageiro, na 
esperança de obterdes misericordia. 

57. Näo suponhas que os que 
renegam a Fé sejam capazes de 

(1) Ou seja, "juram os hipôcritas". 
(2) Cf ἢ 43 nd. 

AU 

πες 
6) En Ὁ dE 

Ê . 2 
se TA 

LNIC G eee - LEE 
οὐ» LEA A eh \ 

> se τ %e “15. or Ace Où ANNE 
Go ee a - 

* 3.35 9 ως » 

DISONS Or 

ASE 4 Δ 9 9.. Φ) (9125) 
οὐ ὮΝ . 332 À Je 
09, HN SIA Len 

ξ 
ART “5 ei T 

Sie ere Ὁ 
À, “ἴον ἡ «1 

) + 5 $ “δὶ. 

A ὦ pda) | À ΓΞ “Ὁ 
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escapar do castigo de Allah, na 
terra. Εἰ sua morada ser o Fogo. E, 
em verdade, que execravel destino! 

He. UT ue IA AE 58.0 vos que credes! Que vos KE τὸ ρας LAN 
peçam permissäo, por três vezes, 1-1 ARS PAC si 

vossos escravos e aqueles, dentre ᾿ 
΄ . de ὡς er IE 9 

vôs, que, ainda, näo chegaram à ολρυϑολοῦο Ki 
puberdade, para estar em vossa nice TASSE) pal 
presença: antes da oraçäo da aurora ; ἐπ τῆς ee HE 5; Ë 1 
e quando puserdes de lado vossos τ 
trajes, ao meio-dia!””, e depois da CES ES 
ültima oraçäo da noite. Säo três ES ΔΩ λάβρον Are 

tempos de vossa intimidade. Näo 12 Sue _— 
hä culpa sobre νόβ nem sobre eles, Ja 
depois destes tempos, em circular, 
sem permissäo, uns de vôs com os 
outros. Assim, Allah  torna 

evidentes, para vés, os versiculos. 

E Allah ὁ Onisciente, Säbio. 

S9.E, quando as crianças, 
dentre νόβ, atingirem a puberdade, 
que peçam permissäo para estar 

em vossa presença, como pediram 

permissäo os que foram antes delas. 

Assim, Allah torna evidentes, para 
vos, Seus versiculos. E Allah 

Onisciente, Säbio. 

60. E as mulheres que atingirem 2e Jade ro“ F 

a menopausa, € que nädo MAIS +6, > + or 
esperam casamento, näo häâ culpa Gao Ce Hs ss 

sobre elas, em porem de lado algo! οἰ 
de seus trajes, sem se exibirem 

(1) De acordo com os costumes orientais, a sesta ὁ feita na hora mais quente do dia, o 
que obriga, muitas vezes, ao desnudamento. 
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com ornamentos. E absterem-se 

disso é-lhes melhor. E Allah 

Oniouvinte, Onisciente. 

61. Näo h4 falta sobre o cego € 

nâäo Πά falta sobre o coxo 6 näo Πά 

falta sobre o enfermo nem sobre 

vos mesmos, em comerdes em 

vVossas casas, ou nas casas de 

VOSSOS pais, ou nas casas de vossas 

mâes, ou nas casas de vossos 

irmäos, ou nas casas de vossas 

irmäs, ou nas casas de vossos [105 

paternos, ou nas casas de vossas 

tias paternas, ou nas casas de 
vossos tios maternos, ou nas casas 

de vossas tias maternas, ou em 

casas, cujas chaves possuis, ou nas 

de vossos amigos(}”. Näo h4 culpa 
sobre vos, em comerdes reunidos 

ou separados. E, quando entrardes 

em Casas, cumprimentai-vos mutua- 

mente, com saudaçäo vinda de 

Allah, bendita e cordial. Assim, 

Allah torna evidentes, para vés, os 

versiculos, para razoardes. 

62.0s auténticos crentes säo, 

apenas, os que crêem em Allah e em 

Seu Mensageiro, 6, quando estäo 
com ele, em assunto de interesse 

LAS Tr 

; SIA SE ἐρῶ, 
a ὁ RES 

"ἡ 

ζῷ s 
Sin 

Ÿ νὰ \ δ 

sl 

NS ἴω 

Vo 

A AA 

Ÿ 
τὰ 

{ ὡς ἰ C ἃ: 
\ 

Ÿ Vo 

Δ 

Ÿ τὰ 

{: Ÿ- Lo Les 
Υ ἊΣ 

ἽΝ 
τ 

\ 

He Pas 

LES AT 
Ve À Vo ἡ \ \ 

(1) Ao ser revelado o versiculo 188, da sura II que diz: "E näo devoreis, ilicitamente, 

vOssas riquezas, entre νόϑ" . muitos dos crentes abstiveram-se de comer em casa de 

parentes, por entenderem que, ao fazé-lo, estariam violando o mandamento, uma 

vez que cada qual deve alimentar-se com Ὁ esforço do préprio trabalho. Aquïi, 

neste versiculo 61, a determinaçäo de Deus é de que é facultado aos deficientes e, 

até mesmo, 805 demais homens, alimentarem-se em casa de familiares ou amigos. 
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comum, näo se väo, até que lhe Lis ON LÉ ES A LD AP OA 7 9 
peçam permissäo. Por certo, os que 

te pedem permissäo, esses säo os 

que crêem em Allah e em Seu 
Mensageiro. Entäo, quando te 
pedirem permissäo para algum de 
seus assuntos, ἀά permissäo ἃ 
quem, deles, quiseres, e implora a 

Allah perdäo para eles. Por certo, 
Allah é Perdoador, Misericordiador. 

63.Näo façais, entre vés, a ὅς J ANA ΠΕΙ͂Ν 
convocaçäo do Mensageiro, como rue 
a convocaçäo de um de vôs para 

outros. E näo vos retireis de sua 

companhia, sem sua permissäo. LIL ON LS 
Com efeito, Allah sabe dos que, 
dentre vs, se retiram sorrateira- 

mente. Entäo, que os que discrepam 
de sua ordem se precatem de que 
näo os alcance provaçäo ou näo os 

alcance doloroso castigo. 

64. Ora, por certo, de Allah é o SN 
que Πά nos céus e na terra. Com D ee 

. 
4, » - . 5 JO 

efeito, Ele sabe aquilo em que vos OX 6) ΩΝ ἂν ἀν 
2 

1 Ὰ ΣΝ "2 AT - 223. .,,Ὁ] ac 

fundamentais!{!): e, um dia, quando πα ΚΕΝ SET] 

pt $ 

ETES EE AU 

GS \C: 
TA 
\ τὰ 

"À 

4% Go 

À \ 

\ 

\ ᾿Ξ 

ς, 
Po 

a Εἰς forem retornados. entäo, 

informä-los-â do que fizeram. E 
Allah, de todas as cousas, ό 

Onisciente. 

(1) Deus conhece os profundos escaninhos da mente humana: seus objetivos, intençôes, 

suas crenças 6 descrenças. 
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De Makkah -- 77 versiculos. 

Em nome de Allah, O ENS » 

Misericordioso, O Misericordiador. 
. ἘΝ re ΄ 217 175 3e. re 

1. Bendito Aquele Que fez descer EL ΟΞ 3.2 
o Critério sobre Seu Servo, para és pire Tri 

» re \ : - 

que seja admoestador dos mundos, La δυσὶ δ τ 
4 . Ζ 72 Los 297 3e 2: Aquele de Quem é a soberania SGA AC 

dos céus e da terra, e Que näo ee ΓΕ er rie 
4 à ᾿ “ὶ. δος 7 

tomou filho algum, e para Quem SE ὦ να PHESCSEr 
δι r . . σ΄ re 3% {1 $ FAT > 97 

näo hä parceiro, na soberania, e RSS EPA λές δ EN] 
Que criou todas as cousas e | e PE 
determinou-as na justa medida! 

- 

- 93.575 Ὁ 
A “᾿ 

Γ 
3.E eles”” tomam, além dEle, SAN Nez soit 

(1) AI Furqän: infinitivo substantivado do verbo faraqa, separar ou distinguir. No 

Alcoräo, essa palavra engloba vârias acepçôes, tais como: o critério de distinçäo 

entre o bem ὃ o mal, a vitéria e o Livro divino (a Tora ou o Evangelho ou ὁ 

Alcoräo), uma vez que estes constituem um critério de distinçäo entre o bemeo 

mal, entre ἃ verdade e ἃ falsidade (cf. II 53 n39). Esta sura deve seu nome à 

mençäo da palavra furqän, no primeiro versiculo. Ela é, basicamente, uma 

apologia do Alcoräo, ἃ qual exalça ἃ Mensagem de Deus, ἃ Quem pertencem os 

céus € a terra 6 Que näo tem semelhante algum. Näo obstante isso, os idélatras 
apegam-se a idolos, desmentem o Alcoräo e negam a veracidade da mensagem do 

Profeta, mediante o argumento de que Muhammad é homem igual a todos e se 

alimenta € vive como os demais, sem qualquer caracteristica que o aproxime dos 

anjos. Objetam, ainda, que o Alcoräo näo foi revelado de uma sé vez, e sim por 

partes. Mas respostas ἃ todas estas objeçôes väo surgindo, por meio de histérias 

dos primitivos profetas e seus seguidores, pondo em realce que os idélatras 

seguem seus caprichos e, com sua maneira de pensar e agir, tornam-se tais quais 

rebanhos irracionais, ou pior ainda. Por essa razäo, no Dia do Juizo, receberäo ἃ 

severa ὃ merecida recompensa. À seguir, nesta sura, os sinais do Universo 

apresentam-se para dimensionar o poder divino. Finalmente, μά alusäo aos crentes, 

que receberäo as melhores recompensas. Por tudo isso, e pelas alvissaras, esta sura 

velo a representar um bälsamo para o Profeta, quando de sua defrontaçäo com os 

Quraich, arrogantes, descrentes, agressivos e infensos à religiäo que pregava. Em 
momento algum, ὁ Profeta, diante de tamanha hostilidade, esmoreceu sua 

pregaçäo ou negligenciou as verdades da revelaçäo divina. 
(2) Alusäo aos descrentes de Makkah, que praticavam a idolatria. 
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outros deuses, que nada criam, BEN AG κἀν 3 
enquanto eles mesmos 580 criados, k ANS ÉS δὶ 
e näo possuem, para si mesmos, Ro 
prejuizo nem beneficio, e näo © τ Ge 
possuem ὁ dom de morte nem de 
vida nem de ressuscitar. 

4. E os que renegam a Fé dizem: | ff Jus 8 < dés 
E (1) ΄ - + ς "5 Ξ Éd 

ste ‘” no € 56η80 mentira, que D pe Ua PAU a et 
᾿ (2) ose 39 ak Fr ἀν λϑὶ ele forjou, 6, nisso, outras pessoas τον δε ιν στα 

Ἢ “ . qe SAR 393... Τὰ 

ajudaram.” Entäo, com efeito, ῷ Ὁ UD y 

cometeram injustiça e falsidade. 

S.E dizem; “Säo fâbulas dos 

antepassados, que ele pediu fossem 

escritas; e elas lhe säo ditadas, ao 

amanhecer e ao entardecer.” 

6. Dize, Muhammad: ‘“Fé-lo SE Ι λυ ἐξ HE 

descer Aquele Que sabe os segredos = 

nos céus e na terra. Por certo, Ele é | 

Perdoador, Misericordiador.” ῷ Les 

. ᾿ δὲ 5 32 ἢ, ΣΙ te  ἌΥ2. 7: dizem: Por que razäo este της 

Mensageiro come Ὁ  mesmo Ter 

alimento e anda pelos mercados, LA T1 sa 
Σ 3.“ 5“ 5 “2 3. - Δ À. 

como nés? Que se fizesse descer| AO 42}. " À 
-- 

\ \ τὰ 
Ξι 

\o 
\ \ 

LA 
---ὐ 

um 8Δη]0, para ele, e, com ele, fosse o ne 

admoestador! 

ςς Ts δ. Ζ 9... Nas. 8. “Ou que se Îhe lançasse um ASS a 5 
tesouro, ou que houvesse, para ele, ΟΕ Ὁ 

pt HA ge LA um Jardim, de que pudesse comer 

(1) Este: o Alcoräo. 
(2) Alusäo aos cristäos e Judeus, contemporâneos do Profeta, em cujas fontes e tradiçôes 

os 1d6latras asseveram haver-se Muhammad abeberado. 
(3) Os renegadores da Fé näo podiam aceitar que Muhammad fosse um homem comum. 

Segundo sua concepçäo de mensageiro, este deveria ser um anjo ou um homem 
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E os injustos dizem: “Vés πᾶο seguis 
17 senäo um homem enfeitiçado! 

9. Olha como engendram semel- 
hantes a t1, e se descaminham! Entäo, 

näo poderäo encontrar caminho 
algum. 

10. Bendito Aquele Que, se 
quiser, te far4 algo melhor que 
tudo 1550: jardins, abaixo dos quais 
correm os ri0s,; 6 te far4 paläcios! 

11. Mas eles desmentem a Hora; 

e preparamos, para os que desmen- 
tem a Hora, um Fogo ardente. 

12. Quando este os vir, de 
longinquo lugar, [4 eles Ihe ouviräo 
Ο furor 6 Ο rumor. 

13. Ε, quando lançados nele, em 
angusto lugar, as mâos amarradas 
atras do pescoco, ἰά suplicaräo uma 
aniquilaçäo. 

14. Dir-se-lhes-4: “Νᾶο supli- 
queis, hoje, uma s6 aniquilaçäo e 
suplicai muitas( aniquilaçôes!” 

15. Dize: “1550 é melhor ou ὁ 
Paraiso da eternidade, que é 
prometido aos piedosos? Ser-lhes- 
à recompensa e destino. 

16. “Teräo, nele, o que quiserem, 

Pen 

Ÿ 

ξὶ δὶ \ \ δ ᾿ ν ει 
Fa à \ 2 

dt mr 

τὰ 

νυ τ ἀϊ: 

ii 

τ πα δώ 

ΕΣΩ Re 3. EN 

CITE 

ξ ὃ τ. ΡΞ Ἴ 

DNS SABLES 

acompanhado de um anjo; ou que, pelo menos, fosse dotado de tesouros e pomares 
espléndidos, para maior prestigio perante os homens, diante dos quais iria pregar. 

(1) À perpetuidade da desgraça infernal implica näo 56 um tipo de castigo, mas um 

infinito corolärio deles, o que levarä o réprobo ἃ suplicar que o aniquile ἃ 

destruiçäo em definitivo. 
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. 74] ἘΣ -- she ue sendo eternos. Isso impende a ἴσ 1: NES 5 3. LE 
Senhor, como promessa exigivel. 

17. Ur -lhes de que, ἐπ CA ASE MESESTT 
dia, os'” reuniremos. eles e aos ee” À a LE a. 

΄ κω υἷν À à 

que adoram, além de Allah; entäo, AALe ΤΟΥΣ 
δον μ τ > 93 Ἢ κΊ --- Ele αἰτά: ‘“Descaminhastes estes LL SE se 

Meus servos, ou eles mesmos se Ô EL 

descaminharam do caminho”?” 

oÿ 18.Eles”” diräo: “Glorificado| ff st τος 21 jé 
sejas! Näo nos é concebivel πᾳ Σὰ 
tomarmos, além de Ti, protetores, Si ιν 95." 7 
mas Tu os fizeste gozar e a seus pais, “δύ, ee 5 RES 
até que esqueceram a Mensagemt* a (ss AS es | 
e foram um povo extraviado.” 

- 
25) “ 19. Dir-se-ä 805 idélatras: “E,| 14 on #5 = Nés 

com efeito, eles®”? vos desmentem 
NEC 22 ὦ 3 τη 59 

no que dizeis; entäo, näo podereis "a 7 1: 
obter nem isençäo do castigo nem ROSE 
socorro.” E a quem de vs ό Oo 
injusto, fa-lo-emos experimentar 
grande castigo. 

20. E πᾶο enviamos, antes de ti, lotte τ; 
Mensageiros, sem que, por certo ee ete ee 

8 5 q ? Ρ 2 ἃ - | O | si »2 Δ} 

comessem Ο mesmo alimento e ᾿ Lun ἀμ ἃ, 
Tr Fe lo % ré . 9 »". 5 andassem  pelos mercados. E SÉEN ἃ DÉS 

fazemos de uns de vés provaçäo para Lys AE 3 A Sn 
os outros. Entäo, vôs pacientais? E PR δ ὡλδιοον, τὰ ὦ Ke Sas teu Senhor é Onividente. 

(1) Os: os idélatras de Makkah. 
(2) Aos: os anjos, adorados como filhas de Deus: € Jesus, adorado como filho de 

Deus, ὁ “Uzair, adorado pelos judeus, como Filho de Deus, etc. 
(3) Eles: os seres adorados como deuses. 
(4) À Mensagem: o Alcoräo. 

(5) Eles: os seres adorados, além de Deus: os idolos. 
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21.E os que πᾶο esperam Nosso 

encontro dizem: “Que se faça 

descer os anjos sobre n6s, ou que 
vejamos ἃ nosso Senhor!” Com 
efeito, eles se ensoberbecem, em 

seu Âmago, e cometem, desmesura- 

damente, grande arrogância. 

22. Um dia, quando eles virem 
os anjos, nesse dia, näo haverd 

alvissaras para os criminosos, € os 

anjos diräo: “É, terminantemente, 

vedado(” ir para o Paraiso.” 

23.E referir-nos-emos às 
2 ; 

obras®) que fizeram, e fä-las-emos 

particulas dispersas no ar. 

- FD -. 

Citer 
232. “4 

24. Os companheiros do Paraiso, 
nesse dia, seräo os melhores em 

residência, e estaräo em mais belo 

lugar de repouso. 
k Ε , 32 “7.03. NT ET ss ee 

25.E um dia, o céu se fenderä, SANT AAA ΤΣ 

com as nuvens, 6 se far4 descer os An 

anjos, com descida de realidade. δ 
PJ 

26.Nesse dia, a verdadeira DES NP ssh 
soberania ser dO Misericordioso. A / 

E sera um dia dificil para os 

renegadores da Fé. 

᾿Ξ 

(1) É terminantemente vedado: traduz a expressäo ärabe hijran mahjüran. que os 

ârabes repetiam, quando um deles se encontrava com temido inimigo. durante os 

meses sagrados. Sendo assim, o inimigo ficava impossibilitado de fazer-lhe mal. ΠῚ 

que era vedada ἃ vingança, nessa época. No Dia do Juizo, os anjos responsäveis 

pelo castigo repetiram estas palavras para fazer saber aos renegadores da Fé a 

impossibilidade de se salvar do castigo. 

(2) Obras: as boas obras, realizadas pelos réprobos, e que de nada Ihes adiantaram, no 

Dia do Juizo. 
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- 
᾿ - ο ’ AS »“. Te ta 27. E um dia, O InJusto morderà JA RENE 2 285 

as mäos, dizendo: “Quem dera (= Στ! 
| OL JA SIA AE houvesse eu tomado caminho com ur 

o Mensageiro! 

28. “ΑἹ de mim! Quem dera nâo| ( NUE ESS 7 A GS 
houvesse eu tomado fulano por ἥ 
amigo! 

S | ἌΡ." 29. Com efeito, ele me RENE SIT 
descaminhou da Mensagem, apés UC CE RE 
ela haver-me chegado. E Satà é 
pérfido para com o ser humano!” 

30.E o Mensageiro dira: “Ὁ 

Senhor meu! Por certo, meu povo 
tomou este Alcoräo por objeto de 
abandono!” 

31.Ὲ, assim, lizemos, para cada Des L ISL AE 

profeta, um inimigo dentre os Er veut ἃ 7,0 
᾿ À Fi Tu .ζ 55 » 3 “υ 

criminosos. Ε basta teu Senhor por Us 92 5 C8, 

Guia e Socorredor. O 5 
3... 21 A 1.2 A 5 AE | 32.E os que renegam a Fe DEN at SENS NES 

dizem: “Que houvesse descido ζ 
sobre ele o Alcoräo, de uma 5ό δ βι 

᾿ 2 “7ῶ“--΄Ρ «é 

vez!”  Fragmentamo-lo, assim, ere SEEN 
para, com ele, te tornarmos firme o 

coraçäo. E fizemo-lo ser recitado 
paulatinamente. 

33.E eles πᾶο te chegam com 

exemplo(l algum, sem que 

cheguemos a ti com a verdade e a 
melhor interpretaçäo. 

34. Os que forem reunidos, sendo res 32: “( 

(1) Exemplo: argumento contrério à Mensagem do Profeta. 
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arrastados sobre as faces à Geena, 

esses seräo na pior situaçäo e os mais 

descaminhados do caminho certo. 

35.E, com efeito, concedemos ἃ 

Moisés o Livro(l). e fizemos de seu 

irmäo Aarâo, vizir, assistente, Junto 

dele. 

36.E dissemos: “Ide ambos ao! κ᾽ 2 AA CANULS 
povo que desmentiu Nossos sinais.” | ἃ Ἶ 

Entäo, destruimo-lo totalmente. 

37.E ao povo de Noé, quando tofs μἵ 2-2 

desmentiu os Mensageiros, : ἐπτττηξ 

| A ASS ÈS À 
afogamo-lo e fizemo-lo um sinal 
para os humanos. E preparamos 
para os injustos doloroso castigo. 

MEAS V9 

38.E menciona ὁ povo de ‘Ad 
e Thamüd e os companheiros de 
AI-Rass® e muitas geraçôes entre 

|_esses. 
“ tee 

39. Ε, para cada um deles, 25 ai 

propomos os exemplos, e a cada 
um esmagamos, rudemente. Hoi 

3) ΠΡ 7 ee 40. E. com efeito, eles®” passaram Sat AS EG 

pela cidade, sobre a qual se fez ni cts 

chover ἃ chuva do mal”. Entäo, RER 

näo a viram? Mas eles πᾶο ; OLÉLANE Ke 

(1) O Livro: a Tora. 
(2) Ar-Rass: o poço, a escavaçäo, o sepultamento. Esta palavra admite inümeras acepçôes, 

entre as quais ἃ de uma aldeia de nome Yamämah, cujos habitantes desmentiram 

seu profeta e o enterraram vivo, num poço, até que morreu. Outra acepçäo se liga à 

trincheira, citada no capitulo LXXXV do Alcoräo. Uma terceira prende-se à regiä0 

que vai desde Najrän, na Peninsula Aräbica, até o Hadramaut, no Yêmen. 

(3) Eles: os idélatras de Makkah. 
(4) Trata-se da chuva de pedras igneas, caida sobre Sodoma e Gomorra. 
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esperam Ressurreiçäo alguma. 

41.E, quando te vêem, ηᾶο te| ΤΑ EN) East 5 À 
tomam senâo por objeto de PRE 3e πο δ κ τς, ONE si zombaria, e dizem: “E este quem 7 re 
Allah enviou por Mensageiro? 

66 
EE ᾿» 42. Por certo, ele quase nos égrket Ἶ δι τ: ol 

descaminhara de nossos deuses, ΣΙ 

ηᾶο houvéssemos 5140 perseverantes FC JS 
29 com o culto deles.”’ E saberäo, Le SG 5 LE 

quando virem o castigo, quem estä , 
mais descaminhado: 

43. Viste aquele que toma por 
deus sua paixäo? Entäo, és tu, 
sobre ele, patrono”? 

44. Ou tu supôes que ἃ maioria 
deles ouve ou razoa? Eles näo säo ΕΣ AIR je "ὦ 
senäo como os rebanhos, aliäs, ἘΩ͂ Bo ἘΣ 

mais descaminhados, em caminho. ( 
“(ἢ 

45, Νᾶο viste teu Senhor, como 

estende a sombra? E, se quisesse, 
fä-la-1a imôvel. Em seguida, Nés 
fazemos do sol um indicador dela: 

46.Em seguida, recolhemo-la, 
suavemente, para junto de Nôs. 

47. E Ele é Quem vos faz da noite {713 nel ὉΠ Ξ NX a 
vestimenta, e do sono, descanso, e LR AA ete 3 

: RL ? EH OR 
faz do dia volta à vida ativa. 

- ΄ . “», dé τσ AT al ti. 9. 48.E Ele έ Quem envia Ο vento, HN AN ES GA 542 
como alvissareiro, adiante de Sua 
misericérdia!!. E do céu fazemos LT 
descer äâgua pura. ὦ Here 

Vu “πῇ . ΚΡ Σ᾽ ας --“ Κ κπη. » et 

AN Glass τὰς 

(D Cf VII 57 n2. 
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49. Para, com ela, vivificar uma 42 7 3 

plaga morta, e darmos de beber, 
dentre o que criamos, ἃ muitos 
rebanhos e humanos. 

S0.E, com efeito, repartimo- 
Ια), entre eles, para meditarem(®? ̓  
entäo, ἃ maioria dos homens ἃ 

tudo recusou, exceto à ingratidäo. 

S1.E, se quiséssemos, haveria- 
mos enviado a cada cidade um 

admoestador. 

- © 3 -- 

52. Επίᾶο, nâo obedeças 805 Slaret À UGS Vas 
renegadores ἢ Εέ, Muhammad, 
Θ. com ele®”. luta contra eles, 

vigorosamente. 

4 > ὧν ons 53.Ὲ NN Quem desenleou os US ὦ res) EG: EST 
dois mares ”: este é doce, sâpido, 6 ἐπὶ \< ΕἸ 2 (4 ΠΝ 
aquele é salso, , amargo. E fez, entre ΤΣ don és 
ambos, uma barreira®” e terminante RE ρ 
proibiçäo de sua mescla. 

; . ΄ (6) COL SR Le ΚΝ 
54. Ε Ele é Quem cria da ἄριιᾶ ἈΞ Δ δ οὶ as 

um ser humano e faz dele parentes ὃς ξ 
sangüineos e parentes afins. Ε teu 

Senhor é Onipotente. 

(1) La: ἃ chuva. 

(2) Ou 5618, para os homens meditarem. 

(3) Ele: o Alcoräo. 
(4) Os dois mares: ὁ traduçäo de al bahrain, dual de ai bahr que, etimologicamente, 

significa âgua abundante, seja salgada, seja doce, embora de uso mais freqüente 

na designaçäo, apenas, de mar. À ocorrência do dual no versiculo serve para 

exprimir, 80 mesmo tempo, tanto a âgua de rios quanto ἃ de mares. 
(5) Trata-se de imiscibilidade da äâgua salgada com a doce, quando de seu encontro. 

Isso constitui enorme graça divina para o ser humano que. do conträrio, teria suas 

fontes 6 rios invadidos pela ägua do mar. 

(6) Cf. XXI 30 n3. 
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55.Ε eles adoram. além de 

Allah, o que nâo os beneficia nem 
os prejudica. E o renegador da Fé é 
coadjutor de Satä contra seu Senhor. 

56. E näo te enviamos senäo por 
alvissareiro e admoestador. 

57. Dize: “Näo vos peço prêmio 
algum por ele”, ἃ näo ser ἃ 
crença de quem quer tomar 
caminho para seu Senhor.” 

58.E confia nO Vivente, Que 
jamais morrerä, e glorifica-O, com 

Jouvor. E basta Ele por Conhecedor 
dos pecados de Seus servos. 

59. Ele é Quem criou os céus e 
a terra e o que hé entre ambos, em 
5615 dias®: em seguida, 

estabeleceu-Se no Trono. Εἰς é O 

Misericordioso; entäo, pergunta, 

acerca dEle, a um conhecedor. 

60.E, quando se lhes”” diz: 
“Prosternai-vos diante dO 
Misericordioso”, dizem: “O que € 
O Misericordioso? Prosternar-nos- 

emos diante do que nos ordenas?” 
E 1550 Îhes acrescenta repulsa. 

61. Bendito Quem fez constela- 
᾿ ; (À 

çôes, no céu, e, nele, fez um luzeiro” 

e uma lua luminosa! 

(1) Ele: o Isläo. 
(2)Cf. VII 54 nl. 
(3) Lhes: aos idélatras de Makkah. 
(4) Luzeiro: o sol radioso. 

SENS SA 

LL NE GN SE 
+ SOLE er .κ. et ct 

o Us SC ss 
_ 
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62. E Ele é Quem fez a noiteeo τ NL ci 585 
dia alternados, para quem deseja à £ 
meditar ou deseja agradecer ἃ 
Allah. 

> ? E Tr 3 pr 4e la --- pla 08 Servos dO pd 5) DÉS ON SENS 
cordioso säo os que andam στο 

4 3 τς \ | 5 À ᾿ τ Ἂν ἷ 

mansamente, sobre a terra, 6. ct: ant 

quando os ignorantes se dirigem ἃ ᾧ ὧϊ2) 
eles, dizem: “salam!” “Paz!”; 

64.E os que passam ἃ noite 
prosternando-se, diante de seu 
Senhor, e orando de pé; 

65.E os que dizem: “Senhor 20,256 
nosso! Desvia de nÔs o castigo de LÉ 
Geena. Por certo, seu castigo é | 
perpétuo. 

66. “Por certo, que vil residência o ἴχ- 752: 2 ΣΆ LG) 

e lugar de permanecer é ela!”; | 

67. E os que, quando despendem es “ 
seus bens, näo os esbanjam nem ETES 

restringem, mas seu dispêndio AE 
està entre 1550, ajustado; 

68. E os que näo invocam, junto OPA EN 5 
de Allah, outro deus, e näo matam τίς ἢ πὰ RES 
a alma que Allah proibiu matar, As οἱ ΣᾺ Ἰνδόν ὁ 
exceto se com justa razäo, e näo RÉ LES) 
adulteram; e quem faz [550 à Et A 
encontrarä puniçäo; 

69.0 castigo duplicar-se-lhe-à, 
no Dia da Ressurreiçäo, e, nele, 

permanecerà, eternamente, aviltado. 

+ 

I D 

Ἔτι ποι. 

) Less AS 

70.Exceto quem se voltal Liz ME LES AS CES 
arrependido e crê e faz o bem: ἢ 
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entäo, a esses , Allah trocar-lhes-â 
as mäs obras em boas obras. E ον ταν, , UE ΟΣ οὐ Mes Allah é Perdoador, Misericordiador. + ") 

71. Ε quem se volta arrependido DELL ass LS 
e faz o bem, por certo, ele se volta 
para Allah, arrependido, perfeita- 
mente. 

72.E os que nâo prestam falso 

testemunho e, quando passam junto 
da frivolidade, passam nobremente; 

73.E os que, quando säo 
lembrados dos versiculos de seu 

Senhor, nâo permanecem desatentos 

a eles, como surdos, cegos: 

74.Ὲ os que dizem: “Senhor 

nosso! Dadiva-nos, da parte de 
nossas mulheres e de nossa 

descendéncia, com alegre frescor 

nos olhos e faze-nos guia para os 
piedosos.” 

75. Esses seräo recompensados Fret EAOEE 5 à ΚΗ 
com ἃ câmara etérea, porque|l 4 δ rs 

| | lhe-à ARLES CHE pacientaram; €, nele, ser-lhe-âo 

conferidas saudaçôes e paz. 

76. Lä, seräo eternos. Que bela RE" 
ee ut 

residência e lugar de permanecer! Ὥ AZ 

" . ἐς = 4: 22 es 77. Dize, Muhammad: Meu| τὸ CNT & ÿ; 2 PS lc ῃ 

Senhor nâo se importaria convosco, 
näo fora vossa suüplica. E, com © 

efeito, desmentistes o Mensageiro; 

entäo, ser-vos-à imposto o castigo.” 

3 Lu 
+ 
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Em nome de Allah, O RES, ὁ 
Misericordioso, O Misericordiador. 

ER οἵ) 
1. Ta, Sin, Mim, eo ἘΠῚ; 

2.Esses sâo os versiculos do Ô À KES 
(3) ΣΙΩΝ explicito Livro ””. 

3. Talvez te consume de pesar, ok Len Fe Ses 
x 4 

Muhammad, por näâo serem eles(?) 
crentes. 

4. Se quiséssemos, haver-lhes- σα er FE 

iämos feito descer, do céu, um ποτ 

51η8]; entäo, as cervizes permanecer- ὦ es ASS 
lhes-iam rendidas. 

5.E näo lhes chega nenhuma 

Mensagem renovada dO Miseri- 

cordioso, sem que Îlhe déem de 

ombros. 

(1) Ach-Chufarä' ὁ plural de chäfir, poeta. Assim se denomina ἃ sura, pela mençäo 

dessa palavra no versiculo 224. Seu tema principal é o mesmo de todas as 

reveladas em Makkah: ἃ unicidade de Deus, ἃ Revelaçäo e ἃ Mensagem, ἃ 

Ressurreiçäo e a Recompensa. A particularidade desta sura € conter vârias 

histérias de mensageiros, histérias estas que ocupam 180 dos versiculos, 

reveladas, certamente, para tranqüilizar o Profeta Muhammad, ἃ quem o povo 

desmentia, reiterando-lhe que outros povos, antes dele, igualmente, desmentiram 

seus mensageiros. Primeiro, hâ o confronto de Moisés e Aarâo com Faraé, ὃ ὁ 

desdém deste pela Mensagem. Em seguida, a historia de Abraäo, Noé, Hüd, Sälih, 

Lot ὁ Chu‘aib. Percebe-se, nas histrias destes profetas, que ἃ base da pregaçäo é ἃ 

mesma, e o modo de desmentir dos descrentes. idêntico. Finalmente, ἃ sura mostra 

o sublime valor do Alcoräo e torna bem evidente que o Profeta Muhammad näâo 

pode ser poeta, nem, tampouco, o Alcoräo poesia. 

(2) Cf. II 1 n3. 
(3) Livro: o Alcoräo. 

(4) Eles: os idélatras de Makkah. 
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6.E, com efeito, desmentem- PH ed 
na; entào, chegar-lhes-äo informes ἜΣ τατος 

δ ἐκ daquilo!"” de que zombavam. 
τ : > “39 és τᾷ “ | ΖΞ D “- -““.Δ. TE πᾶο viram eles ἃ terra, ES SAGE ANA 

quanto fazemos germinar, nela, todos τ 

os casais de plantas preciosas? Ξ 
- 3 

y , . 2. τ τς CR IC Cat Ur 
8. Por certo. hâ nisso um sinal. BAE=» OK CS EN EN ES) 

Mas ἃ maioria deles nâo é crente. Ὁ Ἴ- 

9. Ε, por certo, teu Senhor 6 O AE 
Todo-Poderoso, O Misericordiador. 

#79 νυν τ - RS στὰς 10.E lembra-lhes de quando SA At AOL ET 
teu Senhor chamou a Moisés: “Vai Ὁ AE 
80 povo injusto, 

ςς A Le 4 - 26 TEE ao, 270 11.“O povo de Faraé. Näo é) ENG 
temem eles a Allah?” 

12. Disse: “Senhor meu, por é 2 ACL TÉ 
certo, temo que me desmintam. 

. ἜΞΞ 2 LÉ 4 » 3 , ΠΣ 

13."E meu peito constrange-se ἘΣ ΠΕ 
e minha lingua näo se solta. Entäo, HEURE 
envia ἃ Aaräo, para que este me Ι 
secunde. 

“ < 14."E cles têm, contra mim, a δε SES: 

acusaçäo de um delito; entäo, 
temo que me matem.” 

15. Allah disse: “Em absoluto, ἶ 
nâ0 te mataräo. Entäo, ide ambos 
com Nossos sinais. Por certo, 

estaremos COnvosco, ouvindo. 

16."E chegai a Faraô e dizei: sue NE EC 

(1) Daquilo: da Mensagem. 
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‘Por certo, somos Mensageiros 40 o End 
Senhor dos mundos. 

17.“ ‘Envia conosco os filhos 

de Israel’ .” 

(1 5 “ | Co A ue 18. Εαγαό( ) disse: “Näo te ρώλληαλσε οζ ον 
cuidamos. jiunto de n6s. enquanto ἥ de υρῖς ἀρύις 

Ἶ, Hot QD Ces Es eras bem  criança, e πᾶο Ξ 

permaneceste, junto de n6s, alguns 
anos de tua vida? 

19.“E fizeste teu feito®”, que 

fizeste, e tu és dos ingratos.” 

20. Moisés disse!: “Fi-lo, entäo, 

enquanto eu era dos descaminhados. 

21.“Ἑ fugi de vos, quando vos 

temi; entäo, meu Senhor dadivou- 

me com sabedoria e fez-me dos 

Mensageiros. 

22. “Ἑ esta é uma graça — que 

me cobras — o haveres escravizado 

os filhos de Israel(*?” 

23. Faraô disse: “E o que 60 
Senhor dos mundos?” 

> 
€ ΣΕ 24 PA -“ 

24. Moisés disse: “O Senhor dos! Ext Aloe 
céus e da terra e do que Πά entre OA | 

: s . . Ko? ῳ “9, “ὡς ς 

ambos, se estais®? convictos disso.” ee 

(1) Faraé disse a Moises. 
(2) Referência à morte de um egipcio, perpetrada por Moisés. 
(3) Moisés explica que seu feito era antes de ser ele Mensageiro. 

(4) Moisés recusa-se a aceitar como graça os cuidados dispensados a ele, pela corte 

faraônica, quando criança, uma vez que foi vitima dos atos execräveis de Fara6, 

que impôs aos filhos de Israel ἃ escravidäo e a morte aos primogênitos varües. 

(5) Moisés se dirige a Fara6 e a seus dignitärios. 
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25.Fara6)  disse 805 que 

estavam a seu redor: “Näo ouvis Ὁ 

que ele diz?” 

26. Moisés disse: “Vosso Senhor 

6 Ὁ Senhor de vossos pais antepas- 
sados!” | 

27.Faraô disse: “Por certo, 

vosso mensagelro, que vos foi 
᾿ μπ 7 

enviado, é louco!”)!” 

28. Moisés disse: “O Senhor do 

Levante e do Poente e do que Πά 
entre ambos, se razoais.” 

29. Faraé disse: “Em verdade, 
se tomas deus outro que nâo seja 

eu, far-te-e1 dos prisioneiros.” 

30. Moisés disse: “E ainda que 
eu te chegue com algo evidente?” 

31.Faraô disse: “Faze-o vir. 

pois, se és dos veridicos.” 

32. Entäo, Moisés lançou sua 

vara, € e1-la evidente serpente. 

(3). 33.E tirou sua mâo e e1-la 

alva( para os olhadores. 

34. Faraô disse aos dignitärios 
a seu redor: “Por certo, este ὁ um 

mâgico sapiente, 

(1) Fara6, estranhando a fala de Moisés.… 

Lé 
= «te - Cents ie Te 

( ̓ 

(2) Ραγδό se dirige a seu povo, para denunciar loucura naquele mensageiro, que é 
Moisés. 

(3) Cf. VII 108 n1. 
(4) Cf. VII 108 n2. 
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35.“Que deseja fazer-vos 581 
de vossa terra, com sua magia. 
Entäo, que ordenais?” 

36. Disseram: “Pretere-o e ἃ seu 

irmäo, ὁ envia congregantes às 

cidades; 

37.“Eles far-te-âo vir todo 
mägico sapiente.” 

38. Entäo, os mâgicos foram 
juntados em um tempo marcado de 
dia determinado. 

39.E foi dito aos homens!! 

“Estareis juntos, 

40.“Para que sigamos os 
mâgicos, se forem os vencedores ?” 

41.E, quando os mägicos 
chegaram, disseram ἃ  Farao: 
‘“Teremos prêmio, se formos os 
vencedores?” 

42. Ele disse: “Sim, e, por certo, 

sereis, nesse caso, dos mais 

achegados.” 

43. Moisés disse-lhes: “lançai o 
que tendes para lançar.” 

44, Entäo, lançaram suas cordas 

e suas varas e disseram: ‘“Pelo 

poder de Fara6, seremos, por certo, 
os vencedores.” 

45. Ε Moisés lançou sua vara; e 

ei-la que engoliu o que forjaram. 

ΑΞ εχ ς ἡ Ὁ 

ὦ SAS LE 

(1) Aos homens: ao povo, que foi incitado a comparecer ao desafio dos mäâgicos. 
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46. Entäo, os mägicos cairam, 

prosternando-se. 

47. Disseram: ‘Cremos no Senhor “λον RTE ΛΟ 

dos mundos, 
ὃ 

. ΄ 
- et w - 48.“O Senhor de Moisés e Ὁ 

Aarào.” 
| 

Æs - - Pr ΄ . τς BOAT LUTTE Str9 1 ΤΩ 49.Faraé disse: “Credes nele, ASS τῷ A) 
antes de eu vo-lo permitir? Por sa 1. sr ES 
certo, ele é vosso mestre, que vos / 
ensinou ἃ magia. Entäo, logo À ἦν Ki ἐν ἂν 
sabereis! Em verdade, cortar-vos- d ALAN 
el as mâos e as pernas, de lados 
opostos, e crucificar-vos-ei a todos.” 

“πὰ 
\ 

\ τὰ σι 
+ 

J ̓  

50. Disseram: “Mal algum! Por 

certo, tornaremos a nosso Senhor. 

S1. "Por certo, aspiramos a que 

nosso Senhor nos perdoe os erros, 

porque somos os primeiros dos 
crentes.” 

S2.E inspirramos ἃ Moisés: Re Arc 
“Parte, durante a noite, com Meus 

Servos; por certo, sereis perse- 
guidos.” 

53. Entäo, Fara6 enviou congre- 
gantes às cidades, 

54. Que diziam: ‘Por certo, 

esses 580 um bando pouco numeroso, 

55.“E, por certo, eles nos pôem 

rancorosos, 

56.“E, por certo, deles, todos 

nos precatamos.” 
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57. Entäo, Nôs os fizemos 581 
de jardins e fontes, 

SS.E os fizemos abandonar 

tesouros e nobre lugar de per- 

manência. 

59. Assim foi. E fizemos que os 

filhos de Israel os herdassem. 

60.E, ao nascer do sol, eles À 8,25 À SG 
. Ϊ Ξ 

perseguiram!"/-n0s. 

61.E, quando se depararam as) τῶ 2 AAA 

duas multidôes, os companheiros οὐ τ 

de Moisés disseram: “Por certo, | 

seremos atingidos.” 

62. Ele disse: “Em absoluto nâo ᾧ ἐς τς SNS 

o seremos! Por certo, meu Senhor SIN : 

é comigo; Ele me guiarà.” 
Ê , . σ᾽, ἀς κι κι “Κ ἢ 9 RE 

63. E inspiramos ἃ None Bate| ἢ el ISA 75. 3Ὁ 

no mar com tua vara.” Entäo, este 
NE 7, ὧν, 2: “:..ξ - AT 

se fendeu; e cada divisäo se tornou 2 3 ST 

como a formidävel montanha. ὃ Ει:} 

64. Ε. là, fizemos aproximar os e Ρ Ah 

outros? ee 

65.E salvamos ἃ Moisés e ἃ 

quem estava com ele, a todos. 

66.Em seguida, afogamos os οὐ τ: 
ouiros. 

67. Por certo, h4 nisso um sinal. PRE) DEAN ENS) 

Mas a maioria deles nâo é crente. ῶ ἥ 

(1) Εαγδό e seu exército perseguiram os filhos de Israel. 
(2) Os outros: Faraé e seu exército. 
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68.E, por certo, teu Senhor é Ὁ 
Todo-Poderoso, O Misericordiador. 

69. E recita, para eles, o informe 
de Abraäo, 

70. Quando disse a seu paie a 
seu povo: “Que adorais?” 

71. Disseram: “Adoramos idolos; 

entäo, ἃ eles permanecemos 

cultuando.” 

72. Disse: ‘“eles ouvem-vos, 

quando os invocais”? 

73. “Οἷιι vos beneficiam ou vos 

prejudicam”?” 

74. Disseram: “Näâo! Mas encon- 

tramos nossos pais fazendo assim.” 

75. Disse: “E vistes o que adorais. 

76." V6s e vossos antigos pais? 

77."Entäo, por certo, säo de 

mim inimigos, exceto O Senhor 
dos mundos, 

78."Quem me criou; e é Εἰς 
Quem me guia; 

79. “Ἑ Quem me alimenta e me 
dä de beber; 

80. “Ἑ, quando adoeço, é Ele 
Quem me cura; 

81. “Ἑ Quem me darä ἃ morte, 
em seguida, me dard a vida, 

82. “Ἑ ἃ Quem aspiro me perdoe 
o erro, no Dia do Juizo. 

ὌΝ Heb, 9 à ja 65] 
΄,..» 
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83.“Senhor meu! Dadiva-me 
com sabedoria e ajunta-me aos 

integros; 

84. “E faze-me mençäo veridica, 

na posteridade: 

85. “E faze-me dos herdeiros do 

Jardim da Delicia; 

86.“E perdoa a meu pal: por 
certo, ele é dos descaminhados; 

87.“E näo me ignominies, um 

dia, quando forem ressuscitados(", 

88. “Um dia, quando ἃ ninguém 
beneficiarem nem riquezas nem 

filhos, 

89.“Exceto a quem chegar a 
Allah, com coraçäo imaculado.” 

90.E se fizer aproximar-se ὁ 

Paraiso aos piedosos, 

91.E se fizer expor-se o Inferno 
aos desviados, 

92. E se lhes disser: “Onde estäo 

os que νός adoräveis, 

93.‘Além de Allah? Socorrem- 

Vos ou Se socorreim a si mesmos?” 

94. Entäo, seräo nele®? 

empuxados: eles e os desviados, 

95.E os partidärios de Satä, 

todos. 

(1) Ou seja, no Dia da Ressurreiçäo de todos os homens. 
(2) Nele: no Inferno. 
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96. Diräo, enquanto, nele, dis- ΤΩΣ he, , 

putarem: 

ςς ΄ £a 5 es 4 22). 

97.‘“Por Allah! Estävamos, por οὐ αὐ OP 

certo, em evidente descaminho, 

98. “Quando vos igualavamos 
ao Senhor dos mundos. 

99."“E πᾶο nos descaminharam 

senäo OS Criminosos. 

100.‘“Entäo, näo temos inter- 

cessores. 

101. "Nem amigo intimo algum. 

102."E, se tivéssemos retorno à 

vida, seriamos dos crentes!” 

103. Por certo, hä nisso um sinal. 

Mas a maioria deles nâo é crente. 

104. Ε. por certo, teu Senhor é O 

Todo-Poderoso, O Misericordiador. 

105.0 povo de Noé desmentiu 

aos Mensageiros, 

106. Quando seu irmäo Noé 

Ihes disse: “ΝΟ temeis a Allah? 

107."“Por certo, sou-vos leal 

Mensageiro: 

108. “Επίᾶο. temei a Allah e 

obedecei-me. 

109."E näo vos peço prêmio 

algum por isso(}). Meu prêémio näo 
impende senäo aO Senhor dos 
mundos. 

(1) Por isso: pelo ato de crer. 
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110.“Entäo, temei a Allah € 

obedecei-me”. 

111. Disseram: “Creremos em ti, 

enquanto somente os mais 1gnôbels te 

seguem?” 
. 2 

O δα ρος οἱοῦφοῦ 112. Disse: “E que 561 eu acerca 

do que faziam”? 

113.‘Seu aquste de contas näo 

impende senäo ἃ meu Senhor, se 

percebeis. 

114.“E näo vou repulsar os 

crentes. 

115.“Näo sou senäo evidente 

admoestador.” 

116. Disseram: “O Noé! Se näâo 

te abstiveres disso, em verdade, 

seräs dos apedrejados!” 

117. 1556: ‘“Senhor meu! Por 

certo, meu povo desmentiu-me. 

118. “Entäo, sentencia entre mim 

e ele, claramente, e salva-me 6 ἃ 

quem, dos crentes, està comigo.” 
- 

119. Entäo, salvamo-lo e ἃ quem 

estava com ele, no barco repleto. 

» 70 751 . 95.5.2 Le serait 

DFE TEE 

120.Em seguida, depois disso, 

afogamos os remanescentes. 

121. Por certo, μά nisso um sinal. 

Mas a maioria deles näâo é crente. 

122. Ε, por certo, teu Senhor € O 

Todo-Poderoso, O Misericordiador. 
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123.0 povo de ‘Âd desmentiu 
805 Mensageiros. 

124. Quando seu irmäo Hüd 
Ihes disse: “Νᾶο temeis a Allah”? 

125.“Por certo, sou-vos leal 

Mensageiro. 

126. “Entäo, temei a Allah e 

obedecei-me. 

127."E näo vos peço prêmio 
algum por isso!”. Meu prêmio näo 
impende senäo aO Senhor dos 
mundos. 

128. “Edificais, em cada lugar 
alto, um  monumento!”?, para 
frivolidade”? 

129. “Ἑ ergueis fortificaçôes, na 
esperança de serdes eternos? 

130. "E, quando desferis golpes, 
vOs os fazeis como tiranos. 

131."“Entäo, temei a Allah e 

obedecei-me. 

132."E temei ἃ Quem vos 
concedeu o que sabeis, 

133. “Concedeu-vos rebanhos e 

filhos, 

134. "E jardins e fontes. 

135. “Por certo, temo, por vés, o 

(1) Por isso: pelo ato de οἵου. 

- 
3,.2 9 ἥκασι. À “25. < 3 > -- , 8 . 

ER ES a À) OPA 9 

(2) Ou seja, edificaçäo, de certo porte, onde se reuniam as pessoas para se divertirem. 

Esta edificaçäo servia, também, de sinal ou referência. 
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castigo de um terrivel dia”. 

136. Disseram: “E-nos igual que 

nos exortes ou que näo sejas dos 

exortadores. 

137.‘Ïsto näo ἔ senäâo costume 

dos antepassados, 

138. “E näo seremos castigados.” 

139.E desmentiram-no; entäo, 

aniquilamo-los. Por certo, hà nisso 

um sinal. Mas ἃ maioria deles näo 

é crente. 

140.E, por certo, teu Senhor é Ὁ 

Todo-Poderoso, O Misericordiador. 

141.0 povo de Thamüd des- 

mentiu aos Mensageiros. 

142. Quando seu irmäo 5811 
lhes disse: “Νᾷο temeis a Allah”? 

143. Por certo, sou-vos leal 

Mensageiro: 

144.‘Entäo, temei a Allah e 

obedecei-me. 

145.“E näo vos peço prêmio 

algum por isso. Meu prêmio nào 
impende senäo aO Senhor dos 

mundos. | 

146. “Julgais que sereis deixados 

seguros, no que hä aqui? 

147. “Entre jardins e fontes, 

148.“E searas e tamareiras de 

espatas com frutos maduros”? 

(D ÉAEMAAE 2 FE 

Υὰ οἰ καθ δ). 

- 
À - “ “2 [99,1 2° 

PT Sy Ca 

3% 

5\ 
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149.“Ἑ escavando, habilidosos, 

Casas nas montanhas”? 

150. “Entäo, temei a Allah e 

obedecei-me. 

151. “Ἑ näo obedecçais às ordens 

dos entregues a excessos, 

152.“Os que semeam ἃ ANGLE EN 
COrTUpÇçâo na terra, e näo a x 

reformam”. 

153. Disseram: “Tu és, apenas, 
dos enfeitiçados. 

154."Tu nâo és senäo um ser SCC ξα ς 
humano como ns. Entäo, faze vir 

um sinal() se és dos veridicos.” 

155. Disse: “Este é um camelo 

fêmea: haverä, para ele, uma 

porçäo de bebida; e haverä, para 
vôs, uma porçäo de bebida em dia 
determinado. 

156.“E näo o toqueis com mal 
algum; pois, apanhar-vos-ia o 

castigo de um terrivel dia.” 

157.Mas abateram-no e tor- 

naram-se arrependidos! 

y 2 ET + β “τῷ rs 158. Entäo, o castigo apanhou- O\MNIENIMIE SE 
os. Por certo, ἢά nisso um sinal. 

Mas ἃ maioria deles nâo é crente. 

159.E, por certo, teu Senhor é O 

Todo-Poderoso, O Misericordiador. 

(1) Cf. VII 73 P.250 n1. 
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160.0 povo de Lot desmentiu 
aos Mensageiros. 

161. Quando seu irmäo Lot Îhes 
disse: “Näo temeis a Allah”? 

162.‘“Por certo, sou-vos leal 

Mensageiro. 

163. Entäo, temei a Allah 6 

obedecei-me. 

164.“E näo vos peço prêmio 

algum por isso. Meu prêmio näo 
impende senäo aO Senhor dos 
mundos. 

165.“V6s vos achegais aos 

vardes deste mundo”? 

166. “E deixais vossas mulheres, 

que vosso Senhor criou para vos? 
Mas, sois um povo agressor”. 

167. Disseram: “Em verdade, se 9 

näo te abstiveres disso, 6 Lot, 

seräs dos expulsos.” 

168. Disse: “Por certo, sou dos 

adversos de vossos atos. 

169. “Senhor meu! Salva-me e a 
minha familia do que fazem.” 

170. Entäo, salvamo-lo e ἃ sua 

familia, a todos, 

171.Exceto uma anciä, dentre 
, (Il 

os que ficaram para τάς". 

172. Em seguida, aniquilamos os 

outros; 

(1) Cf. VII 83 n1. 

Es 
Le : £ pes Ἵ“1:..5. 5 τς 
Ne NE EC Ὁ 3).59 
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173.E fizemos cair, sobre eles, 

chuva: entäo, que vil a chuva dos 
que foram admoestados! 

174. Por certo, häâ nisso um 

sinal. Mas ἃ maioria deles nâo é 

crente. 

175.E, por certo, teu Senhor é O 
Todo-Poderoso, O Misericordiador. 

176. Os habitantes de Al-’Aikah!" 
desmentiram aos Mensageiros. 

177. Quando Chu'aib lhes disse: 
“Nâo temeis a Allah”? 

178. ῬΟΓ certo, sou-vos leal 

Mensageiro: 

179."Entäo, temei a Allah e 

obedecei-me. 

180."E πᾶο vos peço prêmio 
algum por isso. Meu prêmio näo 
impende senäo aO Senhor dos 
mundos. 

181. "Completai ἃ medida, e 
näo sejas dos fraudadores. 

182."E pesai tudo, com total 
eqüidade. 

183. Ἑ πᾶο subtraiais dos 
homens suas cousas e näo semeeis a 
maldade na terra, sendo corruptores. 

184. “E temeis a Quem vos criou, 

vôs e as geraçôes antepassadas”. 

(D CF XV 78 n6. 

48 s »». Υὰ “ ,κ2 ὁ} δ) 

- En di À 

BCD ρον; +19 
- 
+1” 

“ 
Ent 

ES 
FRS 
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185. Disseram: “Tu és, apenas, 

dos enfeitiçados; 

186. “E tu näo és senäo um ser 

humano como nos, e, por certo, 

pensamos que és dos mentirosos. 

187. “Entäo., faze cair sobre nôs 

pedaços do céu, se és dos 
153 

veridicos! 

188. Disse: ‘“Meu Senhor é bem 

Sabedor do que fazeis.” 

189. E desmentiram-no; entäo, o 

castigo do dia do dossel( 
apanhou-os. Por certo, foi castigo 
de um terrivel dia. 

190. Por certo, hâ nisso um 

sinal, mas ἃ maioria deles nâo é 

crente. 

191.E, por certo, teu Senhor é O 
Todo-Poderoso, O Misericordiador. 

192.E, por certo, ele? ἐ ἃ 

revelaçäo descida dO Senhor dos 
mundos, | 

193. Com a qual o leal Espirito®” 
desceu 

194. Sobre teu coraçäo, Muh am- 
mad, para que sejas dos 
admoestadores, 

€ = 3,2 ee Le 

MMS AGE RE "ς΄" 

(1) Como o povo de Chu‘aib continuasse a desacreditä-lo, Deus enviou sobre eles 
calor intenso, que os levou a fugir, mas foram impedidos pelo aparecimento de 

nuvens, que os toldaram, como um dossel, e os aniquilaram com chuva de fogo. 

(2) Ele: o Alcoräo. 

(3) Ou seja, o anjo Gabriel. 
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195. Em lingua ärabe, castiça e 
clara. 

196.E, por certo, ele!? esta 
mencionado nos Livros dos 
antepassados. 

197.E näo Ihes!”? é um sinal que 
os säbios dos filhos de Israel ὁ 
conheçam"”? 

1 ἧς 2 ETC 2 125 ΔἌ711.. 198.E, se houvéssemos Afsito EN 28 ANT 
descer sobre um dos forâneos”’, 

199. Ε ele μος ΠΟΌνΟΡΩΒ lido, τ aires δ ae À CS 
nâo estariam crendo nele‘””’. 

200. Assim, também. Nés o 

introduzimos nos coraçôes dos 
criminosos!°”: 

201.Eles nâo creräo nele, até DNS Een Lo daD 
verem o doloroso castigo, à _É 

> 
Γά La 

“- 3.9. Ὁ, ds + 

PR RS λϑα ges 
- 

202. Chegar-lhes-4, pois, inopi- 
nadamente, enquanto näâo percebam; 

\ 

203.Entäo, diräo: ‘Ser-nos-à 

concedida dilaçäo"?” 

204.E querem eles apressar 
Nosso castigo? 

205. Entäo, viste? Se os fizermos 

gozar, durante anos, 

(1) Ele: o Alcoräo. 
(2) Lhes: para os érabes. 
(3) Isto é, a um estrangeiro nâo ärabe. 
(4) Ou seja, "se houvesse lido para os ârabes”. 
(5) Nele: no Alcoräo. 

(6) Por criminosos entendam-se os idélatras de Makkah. Cf XV 12 n3. 
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206. Επὶ seguida, chegar-lhes o 

que Îlhes foi prometido, 

207. Näo lhes valerä em nada o 

que gozavam. 

208.E nâo aniquilamos cidade 

alguma, sem que ela houvesse tido 

admoestadores, 

209. À guisa de lembrança. E 

nunca somos inJusto. 

210.E πᾶο säâo os demônios que 

0! trouxeram: 

211.E 1550 πᾶο Îlhes caberia, 6 

jamais poderiam fazé-lo. 

212.Por  certo, eles estäo 

apartados do ouvir o que se fala 

no céu. 

213. Entäo, näo invoques, junto 

de Allah, outro deus: pois, serias 

dos castigados. 

214. Ε admoesta teus familiares, 

OS MAIS Proximos. 

215.E baixa tua 58 a0s que te 

seguirem, entre os crentes. 

216. Ε. se εἷος te desobedecem, 

dize: “Por certo, estou em rom- 

pimento com o que fazeis.” 

217. confia nO Todo-Poderoso, 

nO Misericordiador, 

(1) O: o Alcoräo. 
(2)Cf XV 88 p.418 nl. 
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218.Que te vê quando te 
levantas, para orar, 

219.E vê tuas gesticulaçôes 
entire OS que se prosternam. 

220. Por certo, Ele ὁ O Oniou- 

vinte, O Onisciente. 

221.Informar-vos-ei  daquele 
sobre quem os demônios descem”? 

222.Fles descem sobre todo 

impostor, pecador. 

223. Däo outiva aos demônios. 

e sua maioria é mentirosa. 

224. aos poetas, seguem-nos 
os desviados. 

225.— Νᾶο viste que eles 
vagueiam por todos os vales(l), 

226.E que dizem o que näo 

fazem”? — 

227.Exceto os que créem e Da! S\hesis AK € cp NY) 
fazem as boas obras e se lembram. [522 i ζς- 

amiüde, de Allah e se defendem, | ARE LÉ ñ SAS, 

apôs haverem sofrido injustiça. E LEE ssl 
os que 580 injustos saberäo qual 

tornada a que tornaräo! Fe 

(1) A expressäo “vaguear por todos os vales”, no sentido figurado, significa tratar, 

superficialmente, vârios temas. 
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De Makkah — 93 versiculos. 

Em nome de Allah, O ,μὔϑ.. 6 ὦ 
Misericordioso, O Misericordiador. 

A ταί ἊΝ 
2 2 

1. Ta, Sin). Esses säo os Less ἘΠ Ἐπ 

versiculos do Alcoräo e explicito κὠ 

Livro, ZE 

2. E orientaçäo e alvissaras para eo SAINTE 

OS crentes, 

3. Que cumprem ES oraçäo € opel is Si δ 

concedem  az-zakah®”, e se ὌΝ À: { ἀπε : τ 
, ὦ δ dE 

convencemda Detradcira Vida. EURE 

4, Por certo, aos que näo crêem Ὡς SE LENE NE ta 

na Derradeira Vida, aformoseamo- : mA 

lhes as obras; entäo, caminham às DER | 

cegas. 
“Ὅν, “ Be - 2 

5. Esses säo os que terdo © plor HAN NAN; 

(1) An-Namil: plural de an-namlah, ἃ formiga. A sura, assim, se denomina pela 

mençäo dessa palavra no versiculo 18. Aqui, o tema é idêntico a todas as reveladas 

em Makkah: ἃ crença no Deus Unico, na vida eterna, nas recompensas do bem € 

nos castigos do mal, na Revelaçäo e na Mensagem Divina. Além disso, ἃ sura 

encerra värias histérias reiterativas destes temas, com o fito de patentear o destino 

dos bons e dos maus. À histéria mosaica encabeça a sura, à qual segue alusäo à 

graça de Deus para com Davi e Salomäo. Depois, μά os episédios de Salomäo com 

a formiga, com o pässaro poupa e com ἃ Rainha de Sab4. À seguir, novamente, ἃ 

histéria da Sälih com o seu povo Thamud. Finalmente, a histéria de Lot e seu 

povo. Terminadas as histérias, a sura passa a exaltar ὁ Universo e os sinais nele 

existentes, comprobatérios da magnitude do Criador. Hä referência ἃ um ser 

animal, que surgirä da terra, no fim dos tempos, € que se dirigirä aos homens. 

Aqui, encontra-se, também, alusäo ao terror de todas as criaturas da terra, quando 

soar a trombeta para a Ressurreiçäo. À sura finda com a descriçäo da terra e de 

suas montanhas, que, apesar de iméveis, aparentemente, se movem, ligeiras, como 

as nuvens. 
(2) ΓΕ I 1 n3. 
G) Cf I1 43 nd. 
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castigo, e seräo os mais perdedores 
na Derradeira Vida. 

Parte 19 | 611 | 

6. E, por certo, a ti, Muhammad, é 6 ES ee SAS ls 
é conferido o Alcoräo, da parte de 

Um Säbio, Onisciente. 

7. Lembra-lhes de, quando 

Moisés disse ἃ sua familia: “Por 

certo, entrevejo um fogo; far-vos- 

e1 vir dele noticia ou vos farei vir 

um tiçäo, para vos aquecerdes.” 

8. E, quando ele ἰῇ chegou, 

chamaram-no: “Bendito quem estä 

no fogo e quem esté a seu redor!l)! 

E Glorificado seja Allah, O Senhor 

dos mundos! 

9. “Ὁ Moisés! Por certo, Eu, Eu 
sou Allah, O Todo-Poderoso, O 

Säbi1o. 

10.“E lança tua vara.”’ Entäo, 

quando ἃ viu mover-se como se 

fora cobra, voltou as costas, fugindo, 

e näo volveu aträs. Allah disse: “Ὁ 

Moisés! Näo te atemorizes. Por 

certo, junto de Mim, os Men- 

sageiros Πᾶο se atemorizam. 

11. “Mas para quem é injusto, em 

seguida, troca em bem o mal, por 

certo sou Perdoador, Miseri- 

cordiador. 

ENS: ΟΝ οὐκ 

ΜΒ τ... ΡΣ cd 

Bas EAN) 

(1) Segundo os exegetas, trata-se näo do fogo fisico, propriamente dito, mas da gléria 

dos anjos, que refletem a gléria reverberante de Deus. Assim, säo abençoados os 

anjos, e Moisés, que estä a seu redor. 
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12.“E faze entrar tua πιᾶο na 
abertura de teu peitilho, ela sair4 

alva, sem mal algum. Isto esta 

entre os nove sinais para Fara6 6 

seu povo. Por certo, säo um povo 

perverso.” 

13. Entäo, quando Nossos claros 

sinais Îhes chegaram, disseram: 

“Isto é evidente magia!” 

14.E negaram-nos, injusta 6 

soberbamente, enquanto suas almas 
se convenciam deles. Entäo, olha 

como foi o fim dos corruptores! 

15.E, com efeito, concedemos 

ciência ἃ Davi e ἃ Salomäo. Ε 

disseram ambos: “Louvor a Allah. 

Que nos preferiu a muitos de Seus 
servos crentes.” 

16.E Salomäo foi herdeiro de 

Davi. E disse: “Ὁ humanos! Foi- 

nos ensinada a linguagem dos 
pässaros 6 foi-nos concedido algo 
de todas as cousas. Por certo, este 

é o evidente favor.” 

17.E reuniu-se ἃ Salomäo seu 

exército de Jinns 6 de humanos 6 

de pässaros, e coordenaram-se, 

18. Até que, ao chegarem ao 

vale das formigas, uma formiga 
disse: “O formigas! Entrai em 

vossos formigueiros, ἃ fim de que 
vos nâo esmaguem Salomäo e seu 
exército, enquanto πᾶο percebam.” 

4 s >| ΥΝ Jet 639 

JE ἘΌΝ, KES 

EST AN) Arr 

D GS US ES 

LEA 12e «1 93 

Ἶ REGIS 5.5.9 

τόσου ISA “ΠῚ 
το ds 

ἡ Ὁ" δῦ Be 

EN nr ANT 
΄- 

» ζς 

δ Des ie ““ AS EL EEE 
CARRE : 
ΕΝ \ 2 2 ὁ LE LEN 
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19. Entäo, Salomäo  sorriu, 

prazeroso, admirado de seu dito, e 
disse: “Senhor meu! Induze-me a 

agradecer-Te ἃ graça, com que me 

agraciaste e a meus pais, 6 ἃ fazer 
o bem que Te agrade, e faz-me 
entrar, com Τὰ misericordia, para 

junto de Teus servos integros.” 

20.E passou em revista os 

pässaros. Entäo, disse: “Por que 
razäo näo vejo a poupa? Ou serà 

ela dos ausentes ? 

21.“Em verdade, f4-la-e1 sofrer 

veemente castigo ou ἃ degolarei, ἃ 

menos que me faça vir evidente 
(1 

comprovaçäo “ré 

22. Mas ela näo tardou muito, € 

disse: “Abarquei aquilo que näo 
abarcaste, e chego a ti, de Saba”? 
com informe certo. 

23.‘“Por certo, encontrei uma 

mulher!” reinando sobre eles!”, e a 

ela foi concedido algo de todas as 

cousas e tem magnifico trono. 

(1) Ou seja, a poupa deverä justificar-lhe ἃ ausência. 

Parte 19 TV Jedi 555 

55 nn CA A 
Ce Kaas KA d “3 

΄ ais Έ RARES 

14 ς | 

ον 

(2) Sab4: um dos reinos do sul da Peninsula Aräbica. chamado, antigamente, de 

Aräbia Feliz. Hoje, Yêmen. Foi regiäo prôspera ὁ portadora de avançada 

civilizaçäo, pela fertilidade da terra e moderaçäo de seu clima. Foi destruida pelo 

rompimento da represa Märab, cujas âguas arruinaram toda a regiào; vide XX XIV 

15-21. O reino de Sabä estava no auge de sua prosperidade, à época do Profeta 

Salomäo, aproximadamente, século X a.C.. 
(3) Os historiadores divergem do nome desta mulher. Os ârabes chamam-na Bilqis 

bint Chrahïl. Dizem que o povo que ela governou era pagäo, de adoradores do sol 

e da lua, suas divindades mäâximas. 

(4) Eles: os habitantes do reino de Sabä. 
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. - - «Ν .ἑ “΄ - 24. “Encontrei-a e ἃ seu povo SANT ΤῈΣ ter 
prosternando-se diante do sol em A: TES oh 

2 7 1 AS A À δ) “) ς, βεὶ 

vez de Allah. E ϑαϊᾷ aformoseou-| #4 δε ns 
FT 52771797 πῇ, 2- : Ihes as obras 6 afastou-os do| Ge LUN ER 

caminho reto; entäo, nâo se guiam. 

25.“Afastou-os, para que se NE Lis LAS 
näo prosternassem diante de Allah, rc Ἄς σῇ 

| AR SPAS Un | 
Quem faz sair o recônditol! nos! “τ A A 
céus e na terra, e sabe o que , 
escondeis e o que manifestais. 

26. “Allah, näo existe deus senäo 

Ele, Ὁ Senhor do magnifico Trono!” 

27. Salomäo® disse: “Olharemos 

se disseste a verdade ou se és dos 

mentirosos. 

28. “Vai com esta minha missiva, 

e lança-lhas; em seguida, volta- 

lhes as costas, e olha o que faräo 
retornar.” 

29. A rainha® disse: Ὁ 
dignitärios! Por certo, uma nobre 
missiva foi-me lançada. 

30. “Por certo, é de Salomäo. E, 

por certo, assim é: ‘Em nome de 
Allah, O Misericordioso, O Miseri- 
cordiador, 

31.“ ‘Näo vos sublimeis em 

arrogância, sobre mim, e vinde a 
mim, como moslimes.” ” 

(1) Tudo o que existe nos céus € na terra: os astros, os planetas, a chuva, o vento, os 
plantas, etc. 

(2) Salomäo, ao ouvir a poupa, começou a pensar no que deveria fazer. 
(3) A rainha : Bilqïs, de Sabä. 
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32.Ela disse: “Ὁ dignitérios! 
Instrui-me a respeito de meu assunto. 
Jamais decidi a respeito de assunto 
algum sem que Ο testemunhässeis.” 

33. Disseram: “Somos dotados 
de força e dotados de veemente 

füria, mas de ti é a ordem. Entäo, 

olha o que ordenas.” 

34, Ela disse: “Por certo, os reis, 

quando entram em uma cidade, 
corrompem-na, e fazem aviltados 

os mais poderosos de seus 
habitantes. E, assim, fazem. 

35.“E, por certo, estou-lhes!!? 

enviando um presente e olharei 
com que os emissärios retornaräo.” 

36.E, quando a delegaçäo 
chegou a Salomäo, ele disse: 
“Quereis conceder-me riquezas”? 
Ao passo que οἷ que Allah me 
concedeu ὁ melhor que aquilo que 
Ele vos concedeu. Mas vés jubilais 
com vosso presente. 

37.‘“Retorna a eles. E, em 

verdade, chegar-lhes-emos com 

exército, que näo poderäo enfrentar, 
e os faremos sair delal ) aviltados, 

e humilhados.” 

38.Ele disse”: “Ὁ dignitärios! 

(1) Lhes: a Salomäo e seus dignitärios. 
(2) O: a sabedoria, a profecia e o poder. 
(3) Dela: da terra de Sabä. 

- ἤ ὙΌΣ Doi. KE CS 

(4) Ele: Salomäo, que se dirige, agora, a 565 dignitärios. 
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Quem de vôs me far vir seu trono. 

antes que me cheguem como 
moslimes submissos”?” 

39.Um ifrit() dos jinns disse: 
“Eu to farei vir, antes que te 
levantes de teu lugar. E, por certo, 

para 1550, sou forte, leal.” 

40. Aquele” que tinha ciéncia 
do Livro disse: “Eu to farei vir. 

num piscar de olhos®.” E, quando 
ele® οἱ viu estabelecido, junto de 
si, disse: “1550 é algo do favor de 
meu Senhor, para que me ponha à 

prova se Lhe agradeco ou sou 
ingrato. E quem Lhe agradece, 

apenas agradece em beneficio de si 
mesmo. Εἰ quem é ingrato, por 

certo, Allah é Bastante ἃ Si 

mesmo, Ele é Generoso.” 

41. Ele disse ainda: “Desfigurai- 

lhe o trono: olharemos se ela se 
guia, ou é dos que πᾶο se guiamt°/,” 

42.F, quando ela chegou, 

disseram-lhe: “Assim é teu trono?” 

Ela disse: “É como se o fora.” 

Salomäo disse: “E, ἃ nés, foi-nos 

(1) Cfrit: categoria mais poderosa de jinns. 

Parte 19 | 616 145; 

σοι @i\ 

τὰ 

ς. 

τς Ἐπ Ἐπ᾿ τα; οἱ 

AS ass JS 

ae ΡΣ RETAITE 

OS S 

(2) De acordo com alguns exegetas, o anjo Gabriel, que conhece os segredos do Livro 

do Destino. 

(3) "Num piscar de olhos", traduz a idéia de breve lapso de tempo e corresponde à 
frase: antes que volte teu olhar para ti. 

(4) Ele: Salomäo. 
(5) O: ο trono. 
(6) O objetivo de Salomäo era experimentar ἃ inteligéncia da rainha Bilqïs. 
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concedida ἃ ciência, antes dela, e 

somos moslimes.” 

43. Ε o que ela adorava em vez 
de Allah afastou-a do caminho 

reto. Por certo, ela era de um 

povo renegador da Fé. 

44, Disseram-lhe: “Entra no ne ἡ ES 

paläcio.” E, quando ela οἷ" VIU, Pie 

supô-lo um manto d’âgua; ergueu, 

entäo, as vestes, e descobriu LABO LI 28 LE 37e 
ambas as canelas de suas pernas. tue ὥ As LE 

Salomäo disse: “E um paläcio ᾿ à: LA 

revestido de cristal.” Ela disse: Eu 

“Senhor meu! Por certo, fui 

injusta®” com mim mesma, 6 
islamizo-me, com Salomäo, para 

Allah. O Senhor dos mundos.” 

45.Ë, com efeito, enviamos ao 

povo de Thamüd seu irmäo Sälih. 
Ele disse: “Adorai a Allah.” Entäo, 

ei-los divididos em dois grupos, 
que disputavam. 

΄- 
.᾿ 

46. Disse: “Ὁ meu povo! Por que JA AE Near) BYE 
» 

EG apressais o mal antes do bem? Que 
imploreis o perdäo a Allah, para 

« . A . ATX $ — .2 -2 - 

obter misericérdia!” DES ea 
° . 3 - ξζ,..» De AUS TAC 92.2 

47. Disseram: “Pressentimos mau Ἄν AS As ALALI SG 
agouro por causa de ti e de quem A cn Ν . æ Ἴ 

està contigo.” Disse: “Vosso agouro BIS PRE 

(1) O: o piso do saguäo de entrada, que era de cristal transparente, embaixo do qual, 

na âgua limpida, nadavam peixes. 

(2) Bilaïs julgou, erradamente, que Salomäo pretendia afogä-la naquelas âguas. E 
considerou-se iniqua, por isso. Ao mesmo tempo, reconheceu a grandiosidade 

dele, ἃ qual, sem düvida, advinha de Deus, ἃ Quem passou ἃ adorar. 
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é junto de Allah. Mas, sois um 
povo que estä sendo provado.” 

48.E havia, na cidade, um 

agrupamento de nove homens, que 
semeavam ἃ Corrupçäo na terra, € 

nào a reformavam. 

49, Disseram: “Jurai, por Allah, 
que, à noite, de sobressalto, o 

mataremos e ἃ sua familia; em 
seguida, diremos a seu herdeiro: 
‘Näo assistimos ao aniquilamento 
de sua familia e, por certo, somos 
veridicos.”” 

50. E usaram de estratagemas, e 

Nôs usamos de estratagemas. E 
eles nâo perceberam. 

51. Entäo, olha como foi o fim 

de seus estratagemas! Aniquilamo- 
los, e ἃ seu povo, a todos. 

52.F essas suas casas estäo 

desertas, porque eles foram injustos. 
Por certo, ἢά nisso um sinal para 
um povo que sabe. | 

53.E salvamos os que creram 6 

foram piedosos. 

54.E lembra-lhes de Lot, 

quando disse a seu povo: “Vos vos 
achegais à obscenidade, enquanto 
a enxergais claramente”? 

55. ‘Por certo, vos vos achegais 

aos homens, por lascivia, em vez 

de ἂς mulheres! Aliäs, sois um 

povo ignorante.” 
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56. E ἃ resposta de seu povo näo 
foi senäo dizer: “Fazei sair, de vossa 

cidade, ἃ familia de Lot. Por certo, 

580 pessoas que se pretendem puras.” 

57. Entäo, salvamo-lo e a sua 

familia, exceto sua mulher. Deter- 

minamos que ela serla dos que 
ficariam para trâst!/. 

58.E fizemos cair, sobre eles, 

chuva; entäo, que vil a chuva dos 

que foram admoestados! 

59. Dize: “Louvor a Allah, e 

que ἃ paz seja sobre Seus servos, 
que Ele escolheu! Οὐδ] é Melhor: 
Allah ou o que eles idolatram”? 

60. “Näo é Εἰς. Quem criou os 
céus e a terra e vos fez descer do 
céu âgua, e, com ela, fazemos brotar 
pomares, plenos de viço, cujas 
arvores nâo vos é possivel fazerdes 
brotar? Ηά outro deus junto de 
Allah? Näo. Mas eles säo um povo 
que equipara outros ἃ Allah. 

61.“Näo é Εἰς Quem fez da 
terra um lugar de morar, e fez, 
através dela, rios, 6  fez-lhe 

assentes montanhas, e fez barreira 

entre os dois mares(?? H4 outro 
deus junto de Allah? Näo. Mas a 
maioria deles näo sabe. 

62. “Νᾶο é Ele Quem atende o 
infortunado, quando este O invoca, e 

(1) Cf. VII 83 nl. 
(2) Cf XXV 53 nd. 
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remove o mal e vos faz sucessores, 

na terra? Ηά outro deus junto de 
Allah? Quäo pouco meditais! 

63. “Νᾶο é Ele Quem vos guia 
nas trevas da terra e do mar, e Quem 
envia o vento, como alvissareiro, 

adiante de Sua misericordia? Ηά 
outro deus Jjunto de Allah”? 
Sublimado seja Allah, acima do 
que 1dolatram. 

64.“Näo é Ele Quem inicia ἃ 
criaçäo, em seguida, a repete? E 
Quem vos dà4 sustento do céu e da 
terra? Ηά outro deus junto de 
Allah?” Dize: ‘“Trazei vossas 
provanças se sois veridicos.” 

65. Dize: “Ninguém daqueles 
que estäo nos céus 6 na terra 
conhece ao Invisivel, exceto Allah.” 

E elest” πᾷο percebem quando 
seräo ressuscitados. 

66. Mas sua ciéncia acerca da 
Derradeira Vida  incorporou-se. 
Aliäs, οἷος. estäo em duvida, ἃ 

respeito dela. Ou antes, a respeito 
dela, estäo cegos. 

67.E os que renegam a Fé 
dizem: “Serä que quando formos 
pô, seremos ressuscitados, ηός 6 
ΠΟ5505 pais ? 

68.‘“Com efeito, isso nos fol 

prometido, a n6s e, antes, a nossos 

(1) Eles: os idélatras de Makkah. 

PS Pc et 2% γχτο ἄρτι, ες 
Fabio ER es 
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pais. Isso näo säo senäo fäâbulas 
dos antepassados.” 

69. Dize: “Caminhai na terra, 6 

olhai como foi ὦ fim dos 

criminosos!” 

70. Ε πᾶο te entristeças por eles, 

e näo tenhas constrangimento, pelo 
estratagema de que usam. 

JT1.E dizem: “quando ser4 ὁ 
cumprimento desta promessa, se 

sois veridicos?” 

72. Dize: “Quiçä algo do que 
. (1 : 

apressais! se vos aproxime.” 

73. Ε, por certo, teu Senhor € 

Obsequioso para com os homens, 
mas ἃ maioria deles nâo agradece. 

74.Ë, por certo, teu Senhor sabe 

Ο que seus peitos ocultam, e o que 
manifestam. 

75.E nada ῃἢά de recôndito, no 

céu e na terra, que πᾶο esteja no 
evidente Livro. 

76. Por certo, este Alcoräo narra 

aos filhos de Israel ἃ maioria 

daquilo de que discrepam. 

77.E, por certo, é orientaçäo 6 
misericôrdia para os crentes. 

78. Por 

arbitrarä, 

certo. teu  senhor 

entre eles, com Seu 

Parte 20 

2 . LAURE Ke 22 ΗΕ 1. 
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τ οὐ ξεν τ 

» Sr AU er rrr À Be 
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a? SAPIN δ 

(1) Referéncia ao castigo, que os idélatras, sempre, quiseram apressar, para comprovar 

a veracidade da fala do Profeta. 
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julgamento. Ε Εἰς é O Todo- 
Poderoso, O Onisciente. 

79. Éntäo, confia em Allah. Por 

certo, tu estäs fundado sobre ἃ 

evidente Verdade. 

80. Por certo, näo podes fazer 
ouvir aos mortos nem podes fazer 

ouvir aos surdos ἃ convocaçäo, 
quando voltam as costas, fugindo. 

81.E nâo podes guiar os cegos, 
desviando-os de seu descaminho. 
Näo podes fazer ouvir senäo ἃ 
quem οἵ em Nossos sinais, pois 
säo moslimes. 

82. E, quando o Dito se cumprir 
sobre eles, far-lhes-emos sair uma 

besta da terra, que lhes falarä que 
0$S humanos näo se convenciam de 

Nossos sinals. 

83.E um dia, reuniremos. de 

cada comunidade, uma turbal? dos 

que desmentem Nossos sinais, e 
coordenar-se-ä0. 

84. Até que, quando eles 
chegarem ao Ajuste de Contas, 
Allah dirä: “Desmentistes Meus 
sinais, enquanto näo os abarcastés, 
em ciência? Ou, que fazieis?” 

85.E o Dito cumprir-se-4 sobre 
eles, porque foram injustos; entäo, 
nada pronunciaräo. 

7 A FRAME OUTRE 

ASS τὶ gi ἽΖ ὁ PE sa 

ἜΣΣΩ 

D ANGES ΤΡ El 
À 

ES Δ Ace 225$; 

A) VOOR 

(1) Alusäo aos lideres rebeldes que se fazem seguir pelas multidôes. 
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86.Näo viram que fizemos 
escura à noite, para, nela, 

repousarem, 6. claro, o dia? Por 

certo, hâ nisso sinais para um povo 

que crêé. 

87.E um dia, se soprar4 na 
Trombeta; entäo, aterrorizar-se-à 

quem estiver nos céus e quem 
estiver na terra, exceto aquele a 
quem Allah quiser. E todos ἃ Ele 
chegaräo, humildes. 

88. Ε tu vês as montanhas: tu as 

supôes imOveis, enquanto passam 
do mesmo modo que as nuvens. É 
a obra de Allah, Quem aperfeiçoou 

todas as cousas. Por certo, Ele é 

Conhecedor do que fazeis. 

89. Quem chega com a boa açäo 

ter algo melhor que esta Ε 
estaräo em segurança contra O 

terror desse dia. 

90.E quem chega com ἃ πιά 

açäo, suas faces seräo empuxadas 
no Fogo. E dir-se-lhes-4: “Näo 

sois recompensados senäo pelo que 
fazieis?” 

91. Dize:  ‘“Apenas,  foi-me 
ordenado adorar ao Senhor desta 

Cidade”, que Ele santificou; e 
dEle säo todas as cousas. E foi-me 

ordenado ser dos moslimes. 

(DCE X+67 2. 
(2) Ou seja, a cidade de Makkah. 

τος #5 ἷ . 

ë 
et 
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92.“E recitar o Alcoräo.” Entäo, 

quem se gula, 56 gularä, apenas, 
em beneficio de si mesmo. Ε ἃ 
quem se descaminha, dize: “Eu näo 

sou que um dos admoestadores.” 

93.E dize: “Louvor a Allah! 

Far-vos-4 ver Seus sinais, e vos 

reconhecé-los-eis.” E teu Senhor 

nâo est desatento ao que fazeis. 
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. 

De Makkah 88 versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS ὁ 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Ta, Sin, Mim”. | mire 

2.Esses säâo os versiculos do Ὁ AA ὡς πῶς 

explicito Livro. 
8 9 pu 

3. Recitamos, para ti, com a DES Sp DÉS 
verdade, algo da historia de ee 

Moisés e Fara6, para beneficiar OL AE 

um povo que crê. 
et ft 

4, Por certo, Farao sublimou-se Je 2 ST GN LES 

em arrogância, na terra, € fez seus ἈΞ ὁ τὲ 2 .23 Li 

habitantes divididos em seitas, LIT 

subjugando uma facçäo deles, ASS AIRES 
degolando seus filhos e deixando © Sail Ga 06,45) 

(1) ΑἹ Qassas: ἃ narrativa. Esta palavra ὁ mencionada no versiculo 25 e, por isso, 
denomina a sura, que, como as demais reveladas em Makkah, reitera os mesmos 

temas da unicidade de Deus, da Revelaçäo e da Mensagem. A Sura, revelada 

quando os moslimes eram, ainda, fraca minoria e os descrentes, ἃ forte maioria 

dominante, teve por finalidade estabelecer os verdadeiros critérios de força e de 
valor, onde ἃ força suprema do Universo é ἃ de Deus, seu Criador. e o ünico valor, 

na vida, é o da crença. E, para ressaltar estes tépicos. insere suas histôrias bem 

marcantes: a de Fara6 com Moisés e ἃ de Qärün com seu povo. A sura é minuciosa 

na narrativa de Moisés e de seu nascimento, durante o reinado de Faraé, que 

ordenou ἃ matança dos varôes dos filhos de Israel, com receio de que surgisse 

algum profeta que pusesse fim a seu despôtico reinado. A seguir, relata ἃ educaçäo 

de Moisés, na casa de Fara6, até sua fuga do Egito à Madian, na Siria, e seu 

casamento com a filha de Chufaib. Seguem-se o coléquio de Moisés com Deus, 

sua escolha profética, o desafio de Moisés aos mâgicos de Faraé, o afogamento do 

exército faraônico, no Mar Vermelho e a salvaçäo dos filhos de Israel. Finalmente. 

a sura apresenta ἃ histéria de Qärün, homem abastado e pertencente ao povo de 

Moisés, e que, pela excessiva presunçäo e arrogância, foi engolido vivo, pela terra, 
com todos seus bens. Pela riqueza de pormenores narrativos, esta sura, muito 

justificadamente, tem o titulo de a narrativa. 

(2) Cf. I 1 n3. 
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vivas suas mulheres. Por certo, ele 

era dos corruptores. 

5. E Nos desejamos fazer mercê 
para os que foram subjugados, na 
terra, e fazé-los prôceres e fazé-los 
os herdeiros do reino de Fara6, 

6.E empossä-los, na terra, e 
nl 

fazer ver a Faraé e a Hämän‘/e a 
dvi 10 

seus exércitos aquilo® de que se 
22“ 7 IS? ur σ Ter er T° me 

pts noie ms TE, 
ἈΠ Vu οὐ 

precatavam, acerca deles. ῷ Lee 
-" - 3 - 

5 Ω x Pt 3 st > “ τ ἡ 1 CZ Ts 7.Ε  inspiramos à mäe de Aa) OT ESS 
Moisés: “Amamenta-0. E, quando Hurt. Lt Cr ere 

εν VEN Ga abat is GE temeres por ele, lança-o na onda, e ἀπο κνε 
x x Ms 27 3). τ Safe TE 

näo temas, e näo te entristeças. Por Ἐν ΠΕΡ. 
LA τ» 2 a certo, devolver-to-emos e fä-lo- οτος; 

emos dos Mensageiros.” 

8. Entäo, ἃ familia de Fara6 re -} DE 

recolheu-o, para que lhes fosse μὸν» Arte ὦ 
inimigo e tristeza. Por certo, Εαγαό Sa DOI D 
e Hämän e seus exércitos estavam ΠΟΎΣ ΟὟ] 
errados. 

9.E ἃ mulher de Fara disse: 
“Ele é, para mim e para ti, alegre 
frescor dos olhos. Näo ο mateis. 
Quiçä nos beneficie, ou o tomemos 
por flho.” E näo percebam ὁ que 
iria oOCorrer. 

10.E o coraçäo da πᾶς de 

Moisés amanheceu vazio®”. Por 

(1) Hämän: o ministro de Faraé. 
(2) Aquilo: o nascimento de um varäo, que, segundo as profecias dos filhos de Israel, 

iria exterminar a escravidäo imposta por Faraé sobre eles. 
(3) Ao tomar conhecimento de que seu filho Moisés caira em mäos de Fara6, seu 

coraçäo esvaziou-se de tudo, menos da lembrança de seu filho. 
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certo, quase o haveria mostrado("”, 
näo lhe houvéssemos revigorado o 
coraçäo, para que fosse dos crentes. 

11.E ela disse à irmä dele: 
“Encalça-o.”  Entäo, esta 0 

enxergava, de longe, enquanto näo 

percebiam. 

12. Ε, antes, po -Jhe as 

amas-de-leite; entäo, ela®? disse: 

“Quereis vos indique uma familia de 
uma casa, ἃ qual cuidarä dele, para 
vôs, e com ele serä cautelosa?” 

13. Assim, devolvemo-lo ἃ sua 

mäâe, para que se Îhe refrescassem 
os olhos de alegria e para que ela 
nâo se entristecesse 6 soubesse que 

a promessa de Allah é verdadeira; 
mas a maioria deles näo sabe. 

14. E, quando ele atingiu sua força 
plena, e amadureceu, concedemo- 

Ihe sabedoria e ciência. E, assim, 

recompensamos os benfeitores. 

15.E entrou na cidade, em 

momento(®” de desatençäo de seus 

habitantes, e, nela, encontrou dois 
homens que se combatiam: este, de 
sua seita, e aquele, de seus inimigos. 

Entäo, aquele de sua seita pediu- 
Ihe socorrimento contra aquele de 
seus inimigos; e Moisés esmurrou- 

(1) Ou seja, quase revelou que Moisés era seu filho. 
(2) Ela: a irmä de Moisés. 

Joepeia a τ: 

ἜΝ es LE ΄.- Ἐν» À 

+ F + \ Φ 3 

Ge ae ee ας 29 
CT Le 

οι QU 
ASE 2:1: τ RENTE TE 

ef ER si 

(3) Tudo leva a crer que fosse durante a sesta destes habitantes. 
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o, 6 pôs-lhe termo à vida. Moisés 
disse: “[sto é da açäo de Satà. Por 
certo, εἷς ὁ inimigo declarado, 

desencaminhador.” 

16. Ele disse: “Senhor meu! Por 
certo, fui injusto com mim mesmo; 
entäo, perdoa-me.” E Ele ὁ 
perdoou. Por certo, Εἰς é Ὁ 
Perdoador, O Misericordiador. 

17. Ele disse: “Senhor meu! Por 
aquilo com que me agraciaste, nâo 

serei coadjutor dos criminosos.” 

18. Ε ele amanheceu, na cidade, 

temeroso, ficando à espreita, e eis 
aquele que, na véspera, lIhe pedira 
O SOCOrro, gritou, para que Jhe 
valesse. Moisés disse-lhe: “Por 
certo. és evidente sedutor!” 

19.E quando desejou desferir 
golpes contra o que era inimigo de 
ambos, este disse: “Ὁ Moisés! 

Desejas matar-me, como mataste, 
ontem uma pessoa? Näo desejas 
senäo ser tirano na terra, e näo 

desejas ser dos reformadores.” 

20.E um homem chegou, do 
extremo da cidade, correndo. Ele 

disse: “Ὁ Moisés! Por certo, 0S 

dignitärios deliberam sobre ti, para 
matar-te; entäo, sai da cidade. Por 

certo, sou-te dos conselheiros.” 

21. Entäo, ele saiu dela, temeroso, 

ficando à espreita. Ele disse: “Senhor 
meu! Salva-me do povo injusto.” 

# see γα δ, ἜΜ 

D Lee AE 

SÉRIE EE ς 
- 
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22.E, quando.se dirigiu rumo a a παῖ ὑπ 2: 
Madian, disse: “Quiçä, meu Senhor à LME a 
me guie ao caminho direito.” ΜΝ Mas 

23.F, quando chegou ao poço MAÉ 51: 

de ἄριια de Madian, encontrou, junto SET ον ES Ass À 

dele, uma multidäo de homens, τ me ss ᾿ 
que abeberava os rebanhos, e GS is SK ὁ Ales ot 

encontrou, um pouco distante CESSE ÉLÉCES 
€ ἐξ 

deles, duas mulheres, que retinham sr Ds Gi Ac 52 ,5 

os seus. Εἰς disse: “Qual é vosso QE ES Ab AU 

intuito?” Ambas disseram: “Näo 

abeberaremos nossos rebanhos, 

até que os pastores partam com os 
seus, € nosso pal é bastante 1dos0.” 

24.Entäo, ele abeberou os ἀπ enr 
rebanhos, para elas; em seguida, ᾿ 

retirou-se à sombra, e disse: “Senhor 

meu! Por certo, estou necessitado 

do que fizeste descer de bom, para 
mim.” 

25.Em seguida, uma das duas| {is δὶ LE Ste 

mulheres  chegou-lhe  andando ΓΝ ANT. © 
: 

ee | % en >" 4 

com recato. Disse: “Por certo, meu| 7 ξὼ5. 95 ᾿ 

pai te convoca, para recompensar- a SAS LEURS 
te com o prêmio de haveres AN <a RE. 
abeberado os rebanhos, por n6s.” 
FE, quando chegou a ele e Jhe 
narrou a narratival}), aquele disse: 

“Nada temas! Salvaste)-te do 

povo injusto.” 

(1) Moisés narrou ao pai das moças tanto o homicidio que cometera, quanto ἃ intençäo 

que tiveram de matä-lo os dignitärios de Faraé, o que motivou sua fuga à Madian. 
(2) A terra de Madian näo se encontrava no dominio de Fara6 e, sendo assim, là 

Moisés estava a salvo de seus perseguidores. 
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26. Uma das duas disse: “Ὁ meu 
pai! Emprega-o. Por certo, o melhor 
dos que empregares é o forte, o 
leal(P ” 

27. Ele disse: “Por certo, desejo 
esposar-te com uma destas minhas 

duas filhas, com a condiçäo de me 
servires por oito anos. E se 
completares dez, sé-lo-4 por tua 
conta. E nada desejo dificultar-te. 
Se Allah quiser, encontrar-me-4s 
dos integros.” 

28. Moiïisés disse: “Isso fica 
entre mim e ti. Seja qual for dos 
dois termos que eu cumprir, nada de 

transgressäo, contra mim. E Allah, 

sobre o que dizemos, é Patrono.” 

29. Entäo,  quando  Moisés 
encerrou Ο termo 6 partiu Com sua 

familia, entreviu um fogo do lado 
do Monte. Ele disse ἃ sua familia: 
“Permanecei, aqui — por certo, 

entreve]o um fogo — na esperança 
de fazer-vos vir dele uma noticia, 

ou um lenho aceso, para vos 
aquecerdes.” 

30.F, quando chegou a ele, 

chamaram-no, do lado direito do 

vale, na regiäo bendita da ärvore: 

«Ὁ. Moisés! Por certo, Eu, Eu sou 

» 

> 

δ 4 ἊΣ UC 

HAUTE USE EF 

ὐφ SRE ARE | 

-. 

“ “55. 

n\ 
Ÿ 

> 
+ ̓ 

$ \ 
rt, 

(1) À força e ἃ lealdade se revelaram em Moisés, quando ele, ao dar de beber aos 

rebanhos, removeu, sozinho, de um poço, a tampa de pedra, que exigia a força de 
dez homens, e, quando pediu ἃ οἷα andasse δίγάς dele, ao se dirigirem à casa, para 

nâo entrever-lhe partes do corpo, que o vento punha a descoberto. 
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Allah, O Senhor dos mundos, 

31."E lança tua vara.” E, quando 

a viu mover-se, como se fora cobra, 

voltou as costas, fugindo, e näo 

volveu αἰτάβ. Ele disse: “Ὁ Moisés! 

Vem. 6 nâo te atemorizes. Por certo. 

tu és dos que estäo em segurança. 

_32.“Introduze tua mäo na 
abertura de teu peitilho, ela sairàâ 

alva, sem mal algum, e junta ἃ ti 
tua mäo, para te guardares do 
medo(l}). Entäo, estas säo duas 

provanças de teu Senhor para 

Fara6 e seus dignitärios. Por certo, 

eles säo um povo perverso.” 

33. Moisés disse: “Senhor meu! 

Por certo matei um homem deles: 

entäo, temo que me matem. 

34.“E meu irmäo Aarûo, ele ὁ 

mais eloqüente que eu, em 
linguagem; entäo, envia-o comi1g0, 

por adjutor, que me confirmarä as 
palavras. Por certo, temo que me 

desmintam.” 

35. Allah disse: “Fortalecer-te- 

emos o braço com teu irmäo!”, e 
far-vos-emos ter poder; entäo, näo 
chegaräo até vos. Com Nossos 

sinais, νόβ ambos 6 quem vos 

seguir sereis os vencedores.” 

ë DRE TC 

A LA Pie. 7 δ εξ ϑλόζθαι 
Ὁ 2 “MAILS > mm" > 

SEMI ὃ 
, 302 ς LÉ 

{Ὁ D où AE 

(1) A fim de cessar o medo provocado em Moisés pela mäo tornada branca, Deus he 

ordena recolocä-la no peito, para que retorne ela a seu estado normal. 

(2) Ou seja, com a ajuda de seu irmäo, Aarào. 
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36.E quando Moisés Jlhes 
chegou, com Nossos evidentes 
sinais, disseram: “Isto näo é senäo 

magia forjada! E jamais ouvimos 
algo disso, entre nossos pais 
antepassados.” 

37. Ε Moisés disse: “Meu Senhor 

é bem Sabedor de quem chega com a 

orientaçäo de Sua parte e de quem 

tem o final feliz da Derradeira 
Morada. Por certo, os injustos nâo 
seräo bem-aventurados.” 

38. Ε Fara6 disse: “Ὁ dignitärios! 
Näo conheco, para v6s, nenhum 

outro deus que näo seja eu; entäo, 
acende-me 0 fogo, ὁ Hämäam, sob o 
barro!}/! E faze-me uma torre, na 

esperança de que eu possa subir até 
O Deus de Moisés; e, por certo, 

penso que ele é dos mentirosos.” 

39.E ele se ensoberbeceu sem 

razäo, na terra, ele e seu exército, € 

pensaram que ἃ Νόβ nâo seriam 
retornados. 

40. Entäo, apanhamo-lo e a seu 
exército, e deitamo-los fora, na 

onda. Olha, pois, como foi o fim 

dos injustos! 

41. Ε fzemo-los proceres, con- 
vocando 05 homens 80 Fogo. E, no 

Dia da Ressurreiçäo, näo seräo 
socorridos. 

Yo sil YA δι! ὁ). 

1 SE ἢ 

Le ᾿ς 
. 
Με 

AURAS 
DE Oo 

At 9 

ANA (ic. À 

- 3 HET 

RS AE NS 

“Δ, ΖΑΤ ΤΣ 
on er 
3 
AT2c er 

(1) Faraé ordena ἃ Hämän que coza tijolos de barro, que seräo utilizados na construçäo 
da torre. 
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ε Ξ Ὡς τ ιν rot 

42. Ε fizemo-los perseguidos, na Eros τοῦ 
vida terrena, por maldiçäo. E, no Dia D <ne ARR 

da Ressurreiçäo, seräo dos ascorosos. ee om 

43.E, com efeito, concedemos a nl SAC AS 
Moisés Oo Livro — depois de ART Dies ue 

πον ΩΝ ANNE SAN EE AR AS 
havermos aniquilado as primeiras : Σ ue 

geraçûües — como clarividências Aa) 3 SAS IRL 

para os humanos e orientaçäo 6 ÉD SSI 2 5) 
misericôrdia, para meditarem. 

44, E πᾶο estavas, Muhammad, 

no lado oeste do Monte Sinai, 

quando decretamos ἃ Moisés ἃ 

ordem!!”. e  näo  foste das 

testemunhas. 
“--» - 

45. Mas fizemos surgir geraçôes, | ὄρ _ ἢ; 
: ; 2) 

cuja idade prolongou‘-se. E tu A ονρ ει ον. ἐν 
Ἵ Dre οι τ 

näo moravas com os habitantes de AN RE: 
Madian, para recitar Nossos HAN OA US) 

r 3 7 Le 

versiculos, para eles®), mas Nôs fo 

que enviamos os Mensageiros. 

46.E näo estavas ao lado do ESS) LEE τ εἶ 

Monte At Tor, quando chamamos Dh ον κοι ο ἢν 
.γΓ , . DA ROBE VES - 22 

a Moisés, mas és enviado como te ER 
. . Fr . T πος - Ὁ . # ERA ES 

misericérdia de teu Senhor, a fim EUR RAI 

de admoestares um povo — ao qual ÉD RENE 24 ET 
näo chegou admoestador algum, 

antes de ti — para meditarem, 
RE ΠΑ» ΟΝ ΤΩΣ 

47.Ὲ, se uma desgraça os Veyuws PORTE 
re 4, 08 2. τὶ Ζ --» 

alcançava pelo que suas mäos JESUS px C2 

(1) Alusäo à mensagem divina destinada a Fara6 e seu povo. 
(2) O enorme tempo transcorrido entre Moisés e Muhammad fez que as geraçôes 

intermediärias se olvidassem dos ensinamentos de Moisés. 

(3) Eles: os habitantes de Makkah. 
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anteciparam, eles diriam: “Senhor 

nosso! Se nos houvesses enviado 

um Mensageiro; haveriamos seguido 
teus versiculos e seriamos dos 

crentes!” 

48.Mas agora, quando lÎhes 
chega a verdade!"” de Nossa parte, 

dizem: “Que πε.) fosse concedido 

algo igual ao que foi concedido ἃ 

Moisés!” E näo renegaram o que 

fora concedido, antes, a Moisés!*? 

Dizem: “Säo duas magias que se 

auxilhiam!” E dizem: “Por certo, 

somos renegadores de cada uma 
delas.” 

49. Dize: “Entäo, fazei vir um 

livro, da parte de Allah, o qual seja 

melhor guia que ambos, e eu o 
seguirel, se sois veridicos.” 

S0.F, se te näo atendem., sabe, 

entäo, que o que eles seguem säo 

suas paixôes. E quem mais 

descaminhado que aquele que segue 

a prôpria palxäo, sem orientaçäo 
alguma de Allah? Por certo, Allah 
no guia O povo injusto. 

S1LE, com 

chegar-lhes, 
efeito, fizemos 

sucessivamente, 0 

Ë Ÿ G°\ εἰ 
LES 

+, ὼ 

ΝῊ 
ΝΑ ᾿ Le Er ς: rG'\ 

τὰλ 
«τὶ 

τὰ 

τὶ C\ δὰ 
Le. Le dt 

CA τ τ 

ARMES Etre 
Fm EL 9 9% 

(1) A Verdade: o Profeta Muhammad com a Mensagem de Deus. 
(2) Lhe: a Muhammad. 

(3) ος Quraich, ao receberem a mensagem alcorânica, indagaram dos rabinos judaicos 

seu parecer a respeito de Muhammad. Estes ratificaram sua missäo profética, pois 

dela jâ tinham conhecimento pela Tora. Näo obstante, os Quraich continuaram ἃ 

renegar ambas as mensagens, ἃ mosaica e ἃ islâmica. 
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Dito(l) O Alcoräo, para meditarem. 

52. Aqueles””, aos quais concedé- 

ramos o Livro, antes deste!”), neste 

crêem. 

53. E, quando recitado, para eles, 

dizem: “Cremos nele: por certo, έ 
a Verdade de nosso Senhor; por 
certo, éramos,  antes  dele, 
Moslimes!* ” 

54. À esses, conceder-se-Ihes-à Mons A2 οὐ δῇ 
Ο prêmio, duas vezes, porque Ἶ 
pacientam e revidam o mal com Ο 
bem 6 despendem do que Îhes 
damos por sustento. 

La À ς 5,0 

55.E, quando ouvem frivoli- τ ΣΙ LA ANA LG 

dades, däo-lhes de ombros, 6 dizem: 

“A ns, nossas obras, e a vos, 

vossas obras. Que a paz seja sobre 

vos! Näo buscamos ἃ companhia 
dos 1gnorantes.” 

| 56. Por certo, tu, Muhammad, FD ELA GENS 5] 

näo podes guiar ἃ quem quer que Πρ 

ames(”, mas Allah guia a quem 
quer. E Ele é bem Sabedor dos que 

 säo guiados. 

+ 
\ 

ë 
| ἊΝ € er. ς 

τ £ D: 

(1) Na verdade, a revelaçäo do Alcoräo, que durou 23 anos, chegou até eles, 
paulatinamente, englobando aspectos variados, desde orientaçäo de vida, 

admoestaçôes, promessas, histrias de fundo moral, até passagens escatolôgicas. 
(2) Referéncia a alguns judeus e cristäos que abraçaram o islamismo, porque se 

convenceram de que o Alcoräo era a verdade, j4 preconizada pelas Escrituras. 
(3) Deste: do Alcoräo. 
4) Muslimes: isto é, completamente entregues a Deus. 
(5) Trata-se do incessante empenho de Muhammad de converter ao islamismo seu 

renitente tio Abü Talib. 
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ὃ . »ωπωο ς 4 “σ 
57. Ε 616 ς(}} dizem: “Se seguimos ESS) 65 

a orientaçäo contigo, arrebatar- RD ἥν. 
72 Are τῶϊ τὸ 

nos-âo de nossa terra.” E πᾶο os HSE Eps\Es 3.2 

empossamos em um Santuärio IE ἐσθ αὶ EC Ares 

seguro, para o qual se levam frutos Εν frs τ 
8 ° P 4 οἱ SERA .5 65 ΒΟ 

de toda espécie, como sustento de 
Nossa parte? Mas a maioria deles 
nào sabe. 

58. E que de cidades aniquilamos, 
que foram ingratas com sua vida. E 
eis suas vivendas que nâo foram 
habitadas, depois deles, senäo um 
pouco. E Nôs somos Ο Herdeiro(”? 
deles. 

S9.E näo é admissivel que teu GT ESS sn T 
Senhor estivesse aniquilando as A 

. AAC en) ESS 
cidades, sem, antes, haver enviado de 

a sua metropole um Mensageiro, σας Ses 
que recitasse Nossos versiculos τῷ 
para eles®). E näo é admissivel que 
estivéssemos aniquilando as cidades, 
sem que seus habitantes fossem 
injustos. 

60.E o que quer que vos seja 
concedido é, apenas, gozo da vida 
terrena e seu ornamento. E o que 
estä junto de Allah é melhor e mais 
permanente. Entäo, nâo razoais”? 

61.E, serâ que aquele a quem "τ ; ae eue, τὴ 

prometemos bela promessa -- e com PARUS SI 

ela encontrar4 — é como aquele ἃ 

(1) Eles: os idélatras de Makkah. 
(2) Deus é O Herdeiro dos homens, ou seja, a Εἰς todos häo de retornar. 

(3) Eles: os habitantes da cidade. 
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quem fizemos gozar gozo da vida 
terrena, em seguida, no Dia da 
Ressurreiçäo, serâ dos trazidos 80 
Fogo? 

62.E um dia, Ele os chamarä e 

dirä: “Onde estäo Meus parceiros, 
que vos pretendieis ser deuses ? “ 

63. Aqueles‘), contra quem se 
cumprirä © Dito, diräo: “Senhor 
nosso! Säo estes os que transviamos; 

transviamo-los como n6s nos 
transviamos. Rompemos com eles, 

perante 11. Eles ἃ n6ôs näo 
adoravam.” 

64.E dir-se-lhes-4: ‘“Convocai 

vossos idolos.” E eles os convocaräo, 

mas nàâo Îlhes atenderäo, e veräo o 

castigo. Se houvessem sido guiados! 

65.E um dia, Ele os chamarä e 

dir: “Que  respondestes 805 

Mensageiros?” 

66.Ε. nesse dia, confundir-se- 

lhes-äo os informes, e eles näo se 

interrogarào. 

67. Entäo, quanto a quem se 

voltou arrependido e creu e fez o 
bem, quiçä, seja ele dos bem- 

aventurados. 

68.E teu Senhor cria o que 

quer, e escolhe ὁ que quer. Νᾶο é 

admissivel que a escolha seja 

ι 5 Ar re ὮΝ “ 

ἘΝ Pr J 

- 

- su ue 
er Ga * Bis US 

a LE SEE 

ÉD Cros e GS SO ΓΞ 

1" Π 92.“ 2. 

δ ΟΣ 43 UE 
15 GA er τὰ 122) 

(1) Aqueles: os chefes de comunidade que induziram seus subordinados à idolatria. 
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delest”. Glorificado e Sublimado 
5614 Allah, acima do que idolatram! 

69. E teu Senhor sabe o que seus 

peitos ocultam e o que manifestam. 

70.E Ele ὁ Allah: näo existe 

deus senäo Ele. dEle é o Louvor, 
na primeira vida e na Derradeira. E 

dEle é o julgamento. E ἃ Ele sereis 
retornados. 

71. Dize: “Vistes? Se Allah hR sm 
fizesse ἃ noite perpétua sobre vos, frs ac cA 
até o Dia da Ressurreiçäo, que outro ἘΠῚ + ; 
deus que Allah vos faria chegar Ἔν : 

Jluminosidade”? Entäo, näo ouvis?” 

72. Dize: ‘“Vistes? Se Allah 2 Ἵν 
fizesse o dia perpétuo sobre νόξ, até ξἠτηχενχά 
o Dia da Ressurreiçäo, que outro Nue 

deus que Allah vos faria chegar JURA 
uma noite, em que repousässeis? pi 
Entäo, nâo o enxergais?” 

73.E, de Sua misericérdia, Ele … He βου 
fez-vos ἃ noite e o dia, para, 

naquela, repousardes, e para, neste, 

{- 

buscardes algo de Seu favor, € er Gades 
para serdes agradecidos. | 

μ “-, 72,32 px: ds FIL . gs ps _ Ele os chamarä, e CANNES TEC 535 

ird: “Onde estäo meus parceiros, D SERRE ὦ ἢ 
que pretendieis serem deuses?” 

(1) Deles: dos idélatras. Este versiculo alude a ΑἹ Walïd Ibn ΑἹ Mughirah, dos mais 

ferrenhos adversärios do Profeta, quando, contestando a escolha divina de 
Muhammad, desejou que o Alcoräo houvesse sido revelado a um homem poderoso 

das duas cidades. Vide XLIII 31. 
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75. Ε tiraremos, de cada naçäo, 

uma testemunha, e diremos: ‘“Trazei 

vossas provanças.” Entäo, eles 

saberäo que ἃ Verdade é de Allah. 
FE o que forjavam sumirä, para 

longe deles. 

76. Por certo, Qärün!” era do 

povo de Moisés, 6 cometeu 
transgressäo contra εἰς. e 
concedêramo-lhe, dos tesouros, 

aquilo cujas chaves extenuam um 
coeso grupo, dotado de força — 

quando lhe disse seu povo: “Näo te 
jactes de teus tesouros. Por certo, 

Allah nâo ama os jactanciosos. 

77.Ἑ  busca ἃ  Derradeira 
Morada no que Allah te concedeu, 

e näo esqueças tua porçào, na vida 

terrena. E bem-faze, como Allah te 

bem-fez. Ε näo busques semear a 
corrupçäo na terra. Por certo, Allah 
nâo ama os corruptores.” 

78.Ele disse: “Isso me foi 
concedido, apenas, graças a uma 
ciéncia que tenho.” E näo sabia ele 

que Allah, de fato, aniquilara, antes 

dele, geraçôes, que Ihe eram mais 
veementes em força e mais 

numerosas? E os criminosos näo 

seräo interrogados acerca de seus 
delitos. 

- 
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(1) Costuma-se identificar Qärün com Coré, personagem da Biblia. Vide Nümeros 

XVI 1-35. 

(2) Eles: os membros de seu povo. 
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79. Ε ele saiu a seu povo, com 
seus ormamentos. Os que desejavam 
a vida terrena disseram: “Quem 
dera houvesse, para n6s, algo igual 

ao que foi concedido ἃ Qärün! Por 
certo, ele é de magnifica sorte!” 

80.E aqueles, aos quais foi 
concedida ἃ ciência, disseram: “A1 

de vs! A retribuiçäo de Allah é 

melhor para quem crê e faz o bem. 
Ε ela nâo é conferida senäo aos 

que pacientam.” 

81.Entäo, fizemos ἃ terra 

engoli-lo ele e a seu Îlar; 6, näo 

houve, para ele, hoste alguma que 
o socorresse, em vez de Allah. e 

ele πᾶο foi dos socorridos. 

82.FE os que, na véspera, 
anelaram sua posiçäo, amanheceram 

dizendo: ‘“Seguramente, Allah 

prodigaliza o sustento ἃ quem quer, 
de Seus servos, 6 restringe-0o. Se 

Allah πᾶο nos houvesse feito 

mercê, haveria feito a terra engolir- 

nos. “Seguramente, os renegadores 
da Fé nâo säo bem-aventurados.” 

83. Essa Derradeira Morada, fä- 

la-emos para os que näo desejam 
soberba, na terra, nem semear nela 

a corrupçäo. E o final feliz serä 

para os piedosos. 

84. Quem chega com a boa açäo 
ter4 algo melhor que esta. E quem 

chega com ἃ πιά açäo, que ele 

< Ce ca 

ὁδελδ, ) β λϑ ρζοϑο 

ρα 
Ds 8 2 ον 2:93 νον 

LES - - τι f ᾿  κ 

Von ῬΈΑ TA 
Le 

ST τ ME 
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Le 
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saiba que os que fazem mäs açôes 

näo seräo recompensados senäo ΓΝ 3 

pelo que faziam. 

85.Por certo, Aquele quel <a ΤΑΝ 
receituou o Αἰοογᾷο, sobre ti, te Rd ς  Ες ὡς 

Ρ ; cs {ἢ ER ἐν ἀξ λει TE ET 
devolverä ἃ Ma‘äd' ΄. Dize: “Meu " ha : 

è SE 32 T- ἘΝ dr 3 1: 

Senhor é bem Sabedor de quem es HAN SSI 
chega com a orientaçäo e de quem 

estä em evidente descaminho.” 

86.E tu näo esperavas que 0 
Livro te fosse revelado, mas o foi 

por misericordia de teu Senhor. 
Entäo, nâo sejas, de modo algum, 
coadjutor dos renegadores da Fé. 

87.E que estes näo te afastem 
dos versiculos de Allah, apôs 

haverem sido descidos para ti. E 
invoca a teu Senhor. E näo seJjas, 
de modo algum dos idélatras. 

88. Ε näo invoques, com Allah, 

outro deus. Näo existe deus senäo 

Ele. Todas as cousas seräo aniquila- 
das, exceto Sua Face. DEle é o 

julgamento, e a Ele sereis retornados. 

(1) Matäd: lugar de retorno. Trata-se, aqui, da cidade de Makkah, de onde. ao sair 0 
Profeta, emigrando para Al Madïna, dela sentiu grande saudade. Este versiculo foi 

revelado como promessa de Deus para seu retorno a ela. 
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De Makkah -- 69 versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS, SES 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Alif, Lam, Mim°. Ὧν -ἢ 

2. Ο5 homens supôem que, por|  {- an ire 
dizerem: “Cremos”, serâo deixados, PRE ne DEN 2 JR 3 μαι enquanto nâo provados”? 

. “Ὁ fe 2 A Β- Fes SEC DE 3.— E, com efeito, provamos os AE Las CN CSS AS 
que foram antes deles. E, em Us 
verdade, Allah sabe dos que dizem 
a verdade e sabe dos mentirosos. — 

, Sen te. . ὦ 4. Ou os que fazem as ms CANNES | Rae A 
obras supôem que se esquivaräo de PS 

P q 4 OS 5 REA O\ 
Nôs? Que vil o que julgam! 

5. Quem espera o deparar de A 

(1) AI CAnkabut: ἃ aranha. Assim, denomina-se a sura pela mençäo desta palavra em 
seu versiculo 41. Tal como as suras reveladas em Makkah, fala dos mesmos temas, 
lHimitando-se, aqui, nâo 56 ἃ expor a essência da Fé, mas ἃ salientar que nâo se trata 
de uma palavra, apenas, a ser proferida, mas a ser praticada: a Fé ὁ ἃ força 
inabalävel diante das dificuldades e provaçôes. Ηά homens que dizem crer, mas, 
apenas, com seus läbios, pois seus coraçôes estäo fechados a ela. A sura, ainda, 
refere-se à responsabilidade individual, ou seja, ἃ que ninguém arca com os erros 
alheios. E para ilustrar os obstâculos e provaçôes, durante a pregaçäo da Fé, a sura 
passa em revista a histôria dos mensageiros, anteriores a Muhammad, os quais, 
também, foram desacreditados e sofreram as mesmas dificuldades que esta. Desta 
forma, hà, aqui, as histérias de Noé, Abraño, Lot, Chu‘aib, Hüd, e Sälih A seguir, 
a sura esclarece que ἃ idolatria se baseia em provas ἰᾶο frâgeis quanto uma teia de 
aranha. Além disso, expressa a ordem de Deus, dirigida aos crentes, de näo 
discutirem com judeus e cristäos, a nâo ser amistosamente. Ademais, μά alusäo ἃ 
que, sendo o Profeta iletrado, isso, por si s6, 1ά constituia prova da veracidade de 
sua missäo 6 de sua mensagem. Ηά apelo para que os homens creiam nos sinais do 
Universo e na graça de Deus para com todas as criaturas. Finalmente, expôe ἃ 
atitude ambigua dos descrentes em relaçäo a Deus e à idolatria, e sua ingratidäo para 
com ἃ Casa Sagrada, que Deus lhes destinou, para nela viverem, sempre, em paz. 

(2) σῇ ΠῚ n3. 
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Allah, por certo, o termo de Allah 

chegarä. E Ele é O Oniouvinte, O 
Onisciente. 

6.E quem luta, pela causa de 
Allah, apenas luta em beneficio de 
si mesmo. Por certo, Allah é 

Bastante a Si mesmo, Prescindindo 
dos mundos. 

7.E aos que crêem e fazem as 
boas obras, em verdade, remir-lhes- 

emos as mâs obras 6 recompensä- 
los-emos com prêmio melhor que 
aquilo que faziam. 

8.E recomendamos ao ser 
humano benevolência para com 
seus pais. E lhe dissemos: “E, se 
ambos lutam contigo, para que 
associes a Mim o de que näo tens 
ciéncia, nào lhes obedeças.” A 
Mim, serâ vosso retorno; entäo, 

informar-vos-ei do que fazieis. 

9,E aos que crêem e fazem as 
boas obras, certamente, fà-los- 

emos entrar na grei dos integros. 

10.E, dentre os homens, μά quem 

diga: “Cremos em Allah”; entäo, 
quando molestado, por causa de 
Allah, considera a provaçäo dos 
homens como castigo de Allah. E, 
se uma vitoria chega de teu Senhor, 
dizem: ‘Por certo, estavamos 

σοηνοβοοι "ἢ E näo é Allah bem 

#0 $ o $ Ce 
Ν τά 5 et À “7.55 
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>3%— 4, » Ὁ — 2927 rÉTEN 

Qu > 9 (δ £a 2 LC) ΩΣ + 

“- - -- - 

CRT EE TES er 

- ἐξ +2 FL œS fi re ΄“» “5 

DÉS τ 29 

ces À SAC 93,3. NES 2 2 ᾿ “. 2 ΓΗ Re 

΄ ὅτ CRE Pr : 
ve) Rae Al Z DC 

ΣΆ 

(1) Se os crentes säo vitoriosos e ficam com os espélios de guerra, os hipécritas, para 
obterem parte destes, afirmam que, também, 580 crentes como eles. 
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Sabedor do que Πά nos peitos dos 
mundos!l)? 

11. Ε. em verdade, Allah sabe 

dos que crêem; e, em verdade, 

Allah sabe dos hipécritas. 

12.E os que renegam a Fé 

dizem aos que crêem: ‘“Segui 
nosso caminho 6. com certeza, 

carregaremos vossos erros.” Mas 

nada carregaräo de seus erros. Por 

certo, eles säo mentirosos. 

13.E, em verdade, carregaräo 

seus pesos, € mais pesos com seus 
pesos®). E, em verdade, seräo 
interrogados, no Dia da Ressurreiçäo, 
acerca do que forjavam. 

14.E, com efeito, enviamos 

Noé a seu povo, e permaneceu, 

entre eles, um milênio menos 

cinqüenta anos. E desmentiram- 

no. Entäo, o dilüvio apanhou-os, 
enquanto injustos. 

15.Entäo, salvamo-lo, e aos 

companheiros da nau, e fizemos 

desta um sinal para os mundos. 

16.E Abraäo, quando disse ἃ 

seu povo: “Adorai ἃ Allah e teme:i- 

O. Isso vos é melhor, se soubésseis. 

Yes FA Sul 8; qu 
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(1) Peitos dos mundos: coraçôes de todas as criaturas: homens, anjos, animais. Vide 
I 2 ni. 

(2) Carregaräo os pesos de seus pecados e, ainda, os que lhes säo atribuidos por 
haverem tentado descaminhar os crentes do caminho certo. 
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17. "Apenas vos adorais idolos, 
em vez de Allah, e inventais 

mentiras. Por certo, os que adorais, 

em vez de Allah, nâo possuem, 

para vôs, sustento algum. Entäo, 
buscai, junto de Allah. o sustento, 

e adorai-O e agradecei-Lhe. A Ele 
serels retornados. 

18."“E se me desmentis, com 

efeito, naçôes, antes de vs, 

desmentiram a seus Mensageiros. 
E πᾶο impende ao Mensageiro 
senäo a evidente transmissäo da 

Mensagem.” 

19.E näo viram elest'} como 
Allah inicia ἃ criaçäo, em seguida, 
a repete? Por certo, isso é fâcil 
para Allah. 

20. Dize, Muhammad: “Camin- 
hai, na terra, e olhai como Allah 

iniciou ἃ criaçäo. Em seguida, 
Allah far4 surgir a ültima criaçäo. 

Por certo, Allah, sobre todas as 

cousas, € Onipotente.” 

21.Ele castiga a quem quer € 
tem misericordia de quem quer, e a 
Ele sereis tornados. 

22.F πᾶο podeis escapar do 
castigo de Allah, nem na terra 

nem no céu. E πᾶο tendes, em vez 

de Allah, nem protetor nem 
socorredor. 

(1) Eles: os idélatras de Makkah. 
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23.E os que renegam os sinais 

de Allah e Seu deparar, esses se 

desesperam de Minha misericordia. 

E esses teräo doloroso castigo. — 

24.E a resposta de seu povot” 

näo foi senäo dizer: “Matai-o ou 

queimai-0.” Entäo, Allah salvou-o 
do fogo. Por certo, h4 nisso sinais 

para um povo que crê. 

25.E Abraäo disse: “Apenas, 

tomastes idolos em vez de Allah, 

pela afeiçäo, entre vos, na vida 

terrena. Em seguida, no Dia da 

Ressurreiçäo, renegareis uns 808 

outros e vos amaldiçoareis uns 805 

outros; 6 vossa morada serâ ὁ 

Fogo; e Πᾶο tereis socorredores.” 

26. Entäo, Lot creu nele. E ele!” 
disse: “por certo, emigrarei para 

meu Senhor!*”. Por certo, Ele é O 

Todo-Poderoso, O Säbio.” 

27.E dadivamo-lo com Isaque e 

Jacé. E fizemos haver em sua 

descendência, a profecia e o 

Livro®”. E concedemo-lhe sua 

recompensa, na vida terrena. E, por 

certo, na Derradeira Vida, ele serä 

dos integros. 

(1) Povo: o povo de Abraño. 
(2) Abraäo, argumentando com seu povo. 
(3) Ele: Abraäo. 
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(4) Ou seja, Abraño migrarä para onde seu Senhor lhe ordenou: para ἃ Palestina. 
(5) Ou seja, todos os Livros divinos: a Tora, o Evangelho e o Alcoräo. 
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28.E Lot, quando disse ἃ seu 
povo: “Por certo, vôs vos achegais 

à obscenidade; ninguém, nos 

mundos, se vos antecipou, nela. 

29. “Por certo, vos vos achegais 
aos homens, por lascivia, e cortais 

o caminho!}”, e vos achegais ao 

reprovävel, em vossas reuniôes.” 
Entäo, a resposta de seu povo πᾶο 
foi senäo dizer: “Faze-nos vir o 
castigo de Allah, se és dos 
veridicos.” 

30.Ele disse: ‘“Senhor meu! 
Socorre-me contra O POVO COr- 
ruptor!” 

31.E, quando Nossos Mensa- 
geiros chegaram a Abraäo, com 

alvissaras, disseram: “Por certo, 

aniquilaremos os habitantes desta 
cidade. Por certo, seus habitantes 

säo injustos.” 

32.Ele disse: “Mas, Lot estä 
nela.” Disseram: ‘“Somos bem 

sabedores de quem estä nela. Em 
verdade, salva-lo-emos e a sua 

familia, exceto sua mulher. Ela 
ἢ » , (2 

βογά dos que ficaräo para träs".” 

33.E, quando Nossos Mensa- 

geiros chegaram a Lot, ele afligiu- 
se com eles e sentiu-se impotente 

rs À “0 3 ,.Ξ,» 2 : - 

DAC, Gé LE 
% ,1 τΣ 55 “ἷ΄ξ - - 

ΝΘ ATN Ce 
HS 9 € _ . 

© Lai 
“2 3 - Το Σ τ, 

: το Κ [1 sie LV 
94 ΤΣ rs 5" “ -΄  ώ 5» 

Duo Us Le 

(1) Eles costumavam, nas ruas, cortar a passagem dos jovens, para seduzi-los. Alguns 

comentaristas entendem por "cortar o caminho" obstar o caminho da procriaçäo; 

outros, ainda, traduzem-n0o por assaltar e roubar. 

(2) Cf VII 83 n1. 
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para defendé-los. E eles disseram: 
“Näo temas, e πᾶο te entristeças. 

Por certo, salvar-te-emos e a tua 

familia, exceto tua mulher: ela seräâ 

dos que ficaräo para träs!'?. 

34, ‘“Por certo, faremos descer, 

sobre os habitantes desta cidade, 

um  tormento do céu, pela 
perversidade que cometiam.” 

35.E, com efeito, dela deixamos 

evidente sinal, para um povo que 
razOa. 

36.E enviamos ao. POVO de 
Madian seu irmäo Chu‘aib; entäo 
ele disse: “Ὁ meu povo! Adorai a 
Allah e esperai pelo Derradeiro 
Dia, e nâo semeeis a maldade na 

terra como corruptores.” 

37. Ε eles desmentiram-n0,; entäo, 

Oo terremoto apanhou-os, e aman- 

heceram, em seus lares, inertes, 

sem vida. 

38.Ε aniquilamos o povo de 
‘Ad e Thamüd, e isso se tornou 
evidente para vés, pelas ruinas de 
suas vivendas. E Satàä aformoseara- 

lhes as obras, e afastara-os do 

caminho certo, enquanto eram 
clarividentes. 

39. E aniquilamos Qärün e Faraô 

e Hämaän. E, com efeito, Moisés 

chegou-lhes com as evidéncias, 6 

(1) Cf VII 83 n1. 

RES er 355 ane 

Pal Ph ΕΞ :: CA 
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eles ensoberbeceram-se, na terra, e ΨΥ 

näo puderam esquivar-se de Nosso 
castigo. 

> res MES rs  . αὶ 40. ER a cada um deles, Pre tee 
apanhamos ”, por seu delito. E, 4 DE Made ee 

dentre eles, houve aquele contra PH ie ak Ὁ 
quem enviamos um vento lastrado LATTES IEEE 
de seixos. E, dentre eles, houve 24 52 7 2 A 12 -< RE ÉApgas 529.) AVALS 
aquele ἃ quem o Grito apanhou. E, | . 2 

DITAITA 50 71 TAN Car 

dentre eles, houve aquele a quem RAS GE LE) 
fizemos ἃ terra engolir. E, dentre 2e ἧς 
eles, houve aquele ἃ quem ë τῷ 

Dynib afogamos. E nâo é admissivel que 
Allah fosse injusto com eles; mas 
eles foram injustos com si mesmos. 

41.0 exemplo dos que tomam| {Sos oi ES 
L 

rotetores em vez de Allah, ὁ! . τ > 2 απ ΑΙ 
Ρ OA DA N es 45 
como Ο da aranha, que construiu dé ee 
uma casa para proteger-se. E, por 2 RAT BASES 
certo, ἃ mais frâgil das casas é ἃ Loti 45 ,2΄͵ A 

5 GO ASIE re | 
casa da aranha. Se soubessem! 

κ 
« 

o 
- » 

δὴ 42. Por certo, Allah sabe todas da ça To FI AUS AN 
as cousas que eles invocam em vez 
dEle. Ε Εἰς é O Todo-Poderoso, O 

Sab1o. 

43. E esses exemplos, Propomo- 
los, para os homens; e näo os 
entendem senäo os sabedores. 

. » ξ 2 2 “Ὁ τῶ ru 

44, Allah criou os céus e a terra, BON AN λος. 
com a verdade. Por certo, Πά nisso à οτος AY 2) 
um sinal para os crentes. τ Ξ 

(1) Cada povo pagou por sua transgressäo. Assim, 0 povo de Lot foi castigado por 

uma rajada de pedras; Qärün, engolido pela terra; o povo de Noé, afogado, assim 
também Fara6. Quanto ao povo de Thamüd, foi castigado pelo Grito, provindo dos 

céus. Sobre este ültimo, cf. XI 67 nl. 
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45. Recita, Muhammad, o que 

te foi revelado do Livro e cumpre a 
oraçäo. Por certo, a oraçäo coibe ἃ 
obscenidade e o reprovävel. E, 
certamente, a lembrança de Allah é 
maior que isso. E Allah sabe o que 
engenhais. 

46.E näo discutais com os 

seguidores do Livrot” senäo da 
melhor maneira — exceto com os 
que, dentre eles, säo injustos — e 

dizei: “Cremos no que foi descido 
para n6s e no que fora descido para 
vos; e nosso Deus e vosso Deus é 

Um s6. E para ele somos moslimes.” 

47.E, assim, fizemos descer 

para ti o Livro®”. Entäo, aqueles!”, 
aos quais concedéêramos o Livro(*. 

nele(” créem. E, dentre estes!®). hà 

quem nele creia. E näo negam 
Nossos sinais senäo os renegadores 
da Fé. 

48. EF, antes dele, tu nâäo recitavas 

livro algum nem o escrevias com tua 

destra; nesse caso, os defensores 

da falsidade haveriam duvidado!”. 

(1) Se guidores do Livro: judeus e cristäos. 

(2) O Livro: o Alcoräo. 

22 ὦ 

Ν᾿ 

- 17.0.4 D 

ἐξ χα ue - 
5 .2..2 LENS Le 

9 72 “7 

) LMNSUESS I 

(3) Aqueles: os judeus que se converteram 80 islamismo. 

(4) Ο Livro: a Tora. 

(5) Nele: no Alcoräo. 

(6) Estes: os habitantes de Makkah. 

(7) O ser Muhammad iletrado (nâo sabia ler nem escrever) é forte prova de que ὁ 

Alcoräo, com sua profunda erudiçäo e conhecimento näo foi obra sua, e sim, de 

uma força Ssuprema. Dai a afirmaçäo da origem divina do Livro. 
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49. Mas ele é constituido de 

evidentes versiculos encerrados 

nos peitos daqueles aos quais foi 

concedida a ciência. E nâo negam 

Nossos sinais senäo os injustos. 

50. E eles(!” dizem: “Que se faça 

descer sobre ele sinais de seu 

Senhor!” Dize, Muhammad: “Os 
sinais estäo, apenas, junto de 
Allah, e sou, apenas evidente 

admoestador.” 

S1.E πᾶο JÎhes basta que 

façamos descer, sobre ti, o Livro, 

que se recita, para eles? Por certo, 

häâ nisso misericordia e lembrança 

para um povo que crê. 

52.Dize: ‘“Basta Allah, por 

testemunha, entre mim e v6s. Ele 

sabe o que hä nos céus 6 na terra. Ε 

os que crêem na falsidade e renegam 
a Allah, esses säo os perdedores.” 

53.E pedem-te que apresses o 
castigo. E, nâo fora um termo 

designado”, haver-lhes-ia chegado 

o castigo. E, em verdade, chegar- 

Ihes-â este, inopinadamente, 

enquanto nâo percebam. 

54. Pedem-te que apresses ὁ 

castigo. FE, por certo, a Geena estarà 

abarcando os renegadores da Fé, 

(1) Eles: os idélatras de Makkah. 

γ8 ὦ all ὃ.) qu Vds! 

AR γὴν Es is TA à 

᾿ -- T> 220 > 4 Be 

15805 A5) CA 
ΠΟΤ 

τς ον -“ττο3 ee 

“ 31965 
SSL 
pad 

rar Er 
à Eu EC ες 

TEST ENS 
DEN A : F4 

(ον ἡ“ ἀν δι 

5.2.5 -. 87 72 

nl ui aie 

Es Hi τὸ 5 
à SHARE SE Ab 
HET | “- ΡΝ Ι 

ΟΞ» MA 
IE soupe 9 Alt PAS) “ΞΖ... 

(2) Ou seja, o Dia do Juizo, quando seräo recompensados os bons e castigados os maus. 
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> 2 
ἰῇ “555-95 55. Um dia, em que os encobrir τῷ» ce ae < 35 

Ο castigo, por cima deles e por 
baixo de seus pés, e ele!” disser: ls ὍΣ "25: ε ἰςξου 
“Experimentai ὁ castigo do que 

[5 
fazieis! 

56.0 Meus servos, que credes! 

Por certo, Minha terra é ampla”; e 

a Mim, entäo, adorai-Me. 

57 C d I | { ; 23 sat τ Let 23 . Cada alma experimentarä a Bo SF 

morte. Em seguida, a Nés sereis 

retornados. 

58. E aos que crêem e fazem as 

boas obras, em verdade, dispô-los- QE, et 
: A ᾿ ΄ Ρ SAGE NE ν᾽ pee 

emos nas câmaras etéreas do FE 
Paraiso, abaixo das quais correm Ἐν τ NE ce 
OS rios; nelas, serâo eternos. Que 

excelente o prêmio dos laboriosos, 

59. Os que pacientam e em seu 

Senhor confiam! 

60. E quantos seres animais näo 

carregam seu sustento! Allah Îhes 
dä sustento!””, e a vos. E Ele é O 

Oniouvinte, O Onisciente. 

61. Ε, se Ihes perguntas: “Quem 

(1) Ele: o anjo encarregado de seu castigo. 

(2) Minha terra é ampla: Deus recorda aos crentes de Makkah. onde vivem em 
condiçôes desfavoräveis pela perseguiçào religiosa, que a Terra é vasta, ampla, o 

que lhes permite migrarem para ΑἹ Madinah ou para qualquer outro lugar, onde 

poderäo praticar, livremente, seu credo. 

(3) Se atentarmos para o mundo animal, veremos que muitas criaturas parecem 

desprotegidas, sem condiçôües mesmo de encontrar seu préprio alimento. 

Entretanto, Deus estä por trâs de tudo, como estä em tudo, e cuida de seu sustento 

e proteçäo. Assim, também, ocorre com o homem, que näo deve desesperar-se 

jamais, pois Deus vela por ele, das mais variadas formas 
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criou os céus 6 a terra e submeteu 2 Nes ENG 
o sol e ἃ lua?”, em verdade, diräo: ῶ es GE τ 

“Allah!” ἙΒηΐᾶδο, como podem ὩΣ ὁδὸ DE 
distanciar-se da verdade”? 

62. Allah prodigaliza o sustento 

a quem quer de Seus servos, 6 

restringe-[ho. Por certo, Allah, de 

todas as cousas, é Onisciente. 

63.E, se Îhes perguntas: “Quem Le 

faz descer âgua do céu, e, com ela, ὡς 

vivifica ἃ terra, depois de morta?”, 
em verdade, diräo: “Allah!” Dize: 

“Louvor a Allah!” Mas a maioria 

deles nâo razoa. 
: Ἂ : € α 

64.Ε esta vida terrena näo é Fa 
senäo entretenimento e diversäo. Set Ve τι AS | 

: ae CSA ἢ 

Ε, por certo, ἃ Derradeira Morada πὰ Δ, 
έ ela, a Vida. Se soubessem! AE 3 

65. Entäo, quando eles embarcam As δα] SG 

no barco, invocam ἃ Allah, sendo d τῷ ELA À 5 

sinceros com Ele, na devoçäo. E, 

quando Ele os traz ἃ salvo à terra, 

ei-los que idolatram. 
© See Xe ROUTE î 22277 

66. Que eles reneguem o que LS AS les 

lhes concedemos, e que gozem! Γ᾿ ne 
: D y αος 9 

Logo, saberäo! 

: ΕΝ näo Mb eles que Νός εξ 

es 11ZemMOS um santuarlo Seguro Et » SAN τῳ: 
| 30 οι ες: ,.3 
enquanto os homens, ἃ seu redor, 7 Se 

μ᾿ | »-- A 7», - - 23 2 AT 

säo arrebatados\”? Entäo, crêem es 0e M à 

(1) Ao terem Makkah, por cidade sagrada, protegida de assaltos e violéncias, eles, af, 
sempre estaräo seguros, enquanto, em outras cidades isso nâo ocorre, ficando seus 

habitantes expostos ao perigo. 
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eles na falsidade e renegam a graça 
de Allah? 

68.E quem mais injusto que 
aquele que forja mentiras acerca de 
Allah, ou desmente a verdade, 

quando esta Îhe chega? Näo hä, na 
Geena, moradia para os renegadores 
da Fé? 

69.E aos que lutam por Nés, ΘΟ υλΞ. |T 
certamente, gu1à-los-emos a Nossos LA its Pat : 
caminhos. FE, por certo, Allah é 5: ARNO Lis 

com os benfeitores. 
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De Makkah -- 60 versiculos. 

Em nome de Allah, O PPT 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Alif, Läm, Mim®. ᾧ “ἢ 
2. Os Romanos foram vencidos, o 25 (Le 

. ’ . Re Aer à < fl re À 7 

3. Na terra”) mais proxima. E CT HIS 

eles, apôs sua derrota, venceräo, o Dh OCR 

4. Dentro de alguns!” anos. De Sc DES pad 

(1) Ar-rüm: plural de rümi, romano. Esta palavra aparece no versiculo 2 e vai 
denominar ἃ sura, cujos primeiros versiculos foram revelados, por ocasiäo da vitéria 

persa sobre os romanos do Oriente. Depois de conquistarem os territérios da 
Peninsula Aräbica, os persas tomaram Antioquia, ἃ maior cidade do leste sirio, em 

614 d.C., e, a seguir, Damasco; sediaram Jerusalém, até dela se apoderarem e a 

incendiaram, pilhando e imolando seus habitantes, além de se apropriarem do 

Santo Lenho e de o levarem para ἃ Pérsia, depois de arrasarem a Igreja de Jerusalém. 
Os pagäos de Makkah, jubilosos com a derrota cristä, prometiam derrotar os 

moslimes, povo do Livro divino, o Alcoräo, assim como os persas derrotaram os 

romanos, povo do Livro divino, o Evangelho. Mas a revelaçäo desses versiculos 
preconizava a derrota dos pagäos persas pelos cristäos bizantinos, para breve, o que, 

efetivamente, ocorreu, pois Heräclito näo perdeu ἃ esperança da vitria e preparou-se 

para uma batalha que apagasse a vergonha dessa derrota. No ano 622 d.C. (que 

coincide com o 1 ano moslim da Hégira), os romanos combateram os persas, em 
territério armênio, e venceram a batalha, reconquistando, entäo, suas terras, tal como 

a profecia do Alcoräo pregara. Os versiculos seguintes convocam todos à reflexäo 

sobre a criaçäo de Deus, bem como os convocam a percorrerem a terra, para que 

se inteirem do triste fim dos que negaram os mensageiros divinos, e expoen-lhes ἃ 

condiçäo da humanidade do Dia da Ressurreiçäo. Ainda, fazem atentar para ἃ 

unicidade de Deus, por meio de värias provas, tais como a alternância do dia e da 
noite, a criaçäo do Homem a partir do p6, a diversidade das linguas e das cores, além 

de outros fenômenos universais. Reiteram a falsidade do paganismo. Orientam os 
crentes, proibindo-lhes ἃ usura e exortando-os à benevoléncia para com os parentes. 

(2) C£ IT 1 n3. 
(3) Ou seja, na regiäo leste da Siria, em poder dos bizantinos, e que incluia a Antioquia, 

Damasco ὁ Jerusalém. 

(4) Alguns: traduz ἃ palavra bid°, e abrange os nûmeros de 1 a 9 Cf XII 42 nl),e, 

aqui, deve-se entender que a batalha vitoriosa dos romanos ocorreu alguns anos 
depois, ou seja, no 7° ano apés ἃ derrota sofrida. 
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Allah é a ordem, antes e depois!?. 
E, nesse dia®. os crentes jubilaräo, 

5. Com o socorro de Allah. — 

Ele socorre a quem quer. E Ele Ὁ 
Todo-Poderoso, O Misericordiador — 

6. Ε ἃ promessa de Allah. Allah 
näo falta à Sua promessa, mas a 
maioria dos homens!”” nâo sabe. 

7.Eles sabem, apenas, das 
aparências da vida terrena. E estäo 
desatentos à Derradeira Vida. 

δ. E näo refletiram eles em si 

mesmos? Allah näo criou os céus e 
a terra e o que hä entre ambos, 
senäo com a verdade e termo 

designado. E, por certo, muitos dos 

homens 980  renegadores do 
deparar de seu Senhor. 

9. E näâo caminharam eles na 
terra, para olhar como foi o fim 
dos que foram antes deles? Foram 
mais veementes que eles em força, 
e lavraram a terra, e povoaram-na 
mais que eles ἃ povoaram, e seus 
Mensageiros chegaram-lhes com as 
evidéncias. Mas eles as negavam. 
Entäo, nâo é admissivel que Allah 
fosse injusto com eles, mas eles 
foram injustos com si mesmos. 

10. Em seguida, o fim dos que 

Parte21 | 656 |*\:x 
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(1) Somente Deus pode determinar o que ocorreu antes ou depois da derrota. 
(2) Ou seja, no dia em que os romanos vencerem os persas. 
(3) Homens: os idôlatras de Makkah. 
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‘ : : 52,2 αὐ À ? se τ 

praticaram o mal foi o pior, porque PPMMIOAAIIES 

desmentiam os sinais de Allah, e re 
| Dot 

deles zombavam. 

11. Allah inicia a criaçäo; em 

seguida, repete-a; depois, ἃ Ele 
sereis retornados. 

12.E, um dia, quando ἃ Hora 
advier, os criminosos emudeceräo 

de desespero. 

13. nâo teräo intercessores. 

entre seus idolos, e serâo renegadores 
de seus idolos. 

14.E, um dia, quando advier a ὧς 
. Il ΠΝ 

Hora, nesse dia, eles!” se separaräo. 

15. Entäo, quanto aos que crêem MAMA Es act SEE 

e fazem as boas obras, deliciar-se- δ 

äo em horto florido. 

16. Ε, quanto aos que renegam ἃ SES LS LEE 

Fé e desmentem Nossos sinais e o 

deparar da Derradeira Vida, esses 
seräo trazidos ao castigo. 

17. Entäo, Glorificado seja Allah, 
quando entrardes no crepüsculo e 

quando entrardes na aurora! 

18.-- E dEle é o Louvor, nos 

céus € na terra — e na noite, e quando | 
entrardes no tempo meridio. 

19. Ele [ΔΖ sair o vivo do morto 

e faz sair o morto do vivo, 6 

vivifica a terra, depois de morta. E, 

(1) Eles: os homens. 
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assim, far-Vos-ào sair dos sepulcros. 

20. Ε, dentre Seus sinais, estä que 
Ele vos criou de p6; em seguida, 
ei-vos homens, que vos espalhais 
pela terra. 

21.FE, dentre Seus sinais, estä 

que Ele criou, para vés, mulheres, 

de vos mesmos, para vos tran- 
ülhizardes junto delas, e fez, entre 
vos, afeiçäo e misericordia. Por 

certo, häâ nisso sinais para um povo 
que reflete. 

22.F, dentre Seus sinais. estä a 

criaçäo dos céus e da terra, e ἃ 
variedade de vossas linguas e de 
vossas cores. Por certo, häâ nisso 
sinais para os sabedores. 

23.F, dentre Seus sinais, està 

vosso dormir à noite e de dia, e vossa 

busca de Seu favor. Por certo. μά 

hiSSO Sinais para UM PpOVO que ouve. 

24. Ε. dentre Seus sinais, està o 

fazer-vos ver o relâmpago, com 
temor do raio e aspiraçäo da chuva, 
e o fazer descer do céu ägua; entäo, 

com ela, vivifica a terra, depois de 
morta. Por certo, häâ nisso sinais 

para um povo que razoa. 

25. Ε, dentre Seus sinais, estä que 
Oo céu € a terra se mantêm firmes. 

por Sua ordem. Em seguida, 
quando Ele vos convocar, com 
uma convocaçäo, da terra, ei-vos 
que dela saireis. 

- ,.»"» et - 
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26. Ε dEle é quem estä nos céus 
e na terra. Α Ele todos säo devotos. 

27. E Ele é Quem inicia a criaçäo; 

em seguida, repete-a; e isto Lhe é 
mais facil. E dEle é ἃ transcendência 

absoluta, nos céus e na terra. E Ele 

é O Todo-Poderoso., O Säbio. 

28.Ele propôe para vés um 
exemplo tirado de νόβξ mesmos. 
Tendes, dentre os escravos que 
possuis, parceiros!” naquilo que 
Nôs vos damos por sustento, e, 
Π1550, 5015 1guais, temendo-os como 
vos vos temeis reciprocamente? 
Assim, aclaramos os sinais ἃ um 

povo que razoa. 

29. Mas os que säo injustos 
seguem suas paixÔôes, sem Ciência 
alguma. Entäo, quem  guiar4 
aqueles ἃ quem Allah descaminha? 
Ε eles näo teräo socorredores. 

30. Entäo, ergue tua face para ἃ 
religiäo, sendo monoteista sincero. 
Assim ὁ a natureza®” feita por 
Allah -- 7. a qual Ele criou 
os homens®”. Näo Πά alteraçäo na 

criaçäo de Allah. -- Essa é a 
religiäo reta, mas ἃ maioria dos 
homens näo sabe. 

τ.“ Cale ς νά ζ 

τς" 

(1) Se o escravo πᾶο é socio de seu paträo, nos bens, como entäo fazer as criaturas 
sôcias ou parceiras de Deus? 

(2) Assim ὁ a natureza de Allah: o homem deve seguir sua verdadeira indole, tal 

como Deus a fez. 

(3) Os homens: os idélatras de Makkah. 
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31. Voltai-vos contritos para 
Ele; e temei-O; e cumpri ἃ oraçäo, 
e nâo sejais dos 1d6latras, 

32.Dos que separaram sua 
religiäo, e se dividiram em seitas, 

jubiloso cada partido com Ο que tem. 

33.E, quando um infortünio 
toca os homens, invocam a seu 

Senhor, voltando-se contritos para 
Ele; em seguida, quando Ele os faz 
experimentar misericordia vinda 
dEle, eis um grupo deles que 
associa idolos a seu Senhor, 

34.Para renegar o que JÎhes 
concedemos. Entäo, gozai. Logo, 
sabereis! 

35. Sera que Nôs fizemos descer 
sobre eles comprovaçäo, e esta 

lhes fala do que associam a Ele”? 

36.FE, quando fazemos experi- 
entar aos homens misericordia. 

jubilam com ela, e, se os alcança 
algo de mal, pelo que suas mäos 
anteciparam, ei-los que se deses- 

peram. 

37. Ε näo viram eles que Allah 
prodigaliza o sustento ἃ quem 
quer, e restringe-0? Por certo, hä 
n1iSSO Sinais para UM PpOVO que crê. 

38. Entäo., concede ao parente ὁ 

que lhe ὁ de direitol), e ao 

(D) C£ XVII 26 n2. 

as SES EN ESS 
NESST AIRE SIA) Aa 13 

λό nn [2 

Die GES 
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necessitado, e ao filho do caminho!'?. 

[550 é melhor para os que querem a 
| face de Allah®. E esses säo os 

bem-aventurados. 

39. E o que concedeis, de usura, 
para acrescentä-lo com as riquezas 
dos homens, πᾶο se acrescentarä, 

junto de Allah. E o que concedeis, 
de az-zakäh0), querendo a face de 
Allah, ser-vos-4 multiplicado. 
Entäo, esses serdo os recompen- 
sados em dobro. 

40. Allah 6 Quem vos criou; e 
deu-vos sustento; em seguida, dar- 
vos-à ἃ morte; depois, dar-vos-à a 
vida. Ηά, de vossos idolos, quem 

faça algo disso? Glorificado e 
Sublimado seja Ele, acima do que 
idolatram! 

41. A corrupçäo(” apareceu, na 
terra e no mar, pelo que as mäos 
dos homens cometeram, a fim de 

Ele fazé-los experimentar algo do 
que fizeram, para retornarem. 

42. Dize, Muhammad: “Camin- 
ai na terra e olhai como foi o fim 
dos que foram antes! À maioria 
deles era idélatra.” 

43. Entäo, ergue tua face para ἃ 
religiäo reta, antes que chegue um 

(1) cf 11 177nl 
(2) Ou seja, os que desejam a graça de Deus. 
(3) CFII 43 nd. 

“ 3 τὶ LT “61 ξ er ζ,οἵν» 

ὅσας LAN 
M 

δ: »,4 ζ2:-ς2 CA AVES 
Da p END) p ἢ δι. AN 

2.“ .. 2 Ἐ, 3 2 
“ «λ : > “5 

Reine, 3 A 
€ “- 2 -“ Pre. ΄“΄ 

Ξ CORP CE ja 

? 

& 355 dei 
-. 

L22 862 À) DHL RIEA 
0 

RASE Nue 
5 5% ce E κα & # x Ζ SCA Las 

- 

(4) Ou 5618, as desgraças que assolam os homens, periodicamente: a seca, ἃ escassez 

de alimentos da terra e do mar, as pragas, etc. 
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. Pi L ἂ» re BE ra 

dia, para o qual näo haverä 335 ἜΝ SA : GS 
ΟΝ τ çäo de Allah. Nesse dia, à ἡ LÉ 55 
eles"” se dividiräo. ᾿ “ 

44, Quem renega ἃ Fé, sobre ele Le er ἐκ τὰ 
658 sua renegaçäo. E quem faz o Des ARC 

Ρ Eos L | “τ π 
bem, esses preparam para si mesmos 
o caminho do Paraiso, 

45. Para que Allah recompense EEE A cs 

os que créem e fazem as boas CRETE eu 
4 (Es ΜΡ : ΩΣ 

obras, com Seu favor. Por certo, Ἐπτ 

Ele πᾶο ama os renegadores da Fé. 

‘ 1 A πεν Αἴ T 46.E, dentre Seus sinais, estä EAN Te Abo des 
que Ele envia os ventos por 
alvissareiros, e isso, para fazer-vos 

a spa 
. ᾿ “à . Se 

experimentar de Sua misericordia, ea ce Ve À 

e para o barco correr, no mar, por À SE 

Sua ordem, e para buscardes de Seu 
favor, e para serdes agradecidos. 

47.E, com efeito., enviamos. antes 

de ti, Mensageiros ἃ seus povos; e 
chegaram-lhes com as evidências; 
entäo, vingamo-Nos dos que foram 
criminosos. E foi dever, que Nés 
impendeu, socorrer os crentes. 

48. Allah é Quem envia o vento, 

e este agita nuvens, entäo, Ele as 
estende no céu, como quer, 6 f4-las 

em pedaços,; 6 tu vês sair ἃ chuva 

de dentro delas. E quando Ele 
alcança, com ela, a quem quer de 
Seus servos, ei-los que exultam. 

(1) Eles: os homens que, apés o Ajuste de Contas, serâo divididos: uns irâo para o 

Paraiso, e, outros, para o Inferno. 
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49, E, com efeito, antes de fazé- 

la descer sobre eles, estavam 

emudecidos de desespero. 

50. Entäo, olha para os vestigios 

da misericordia de Allah: como 

Ele vivifica a terra, depois de 

morta. Por certo, Esse é Quem dä 

a vida aos mortos. E Ele, sobre 

todas as cousas, ὁ Onipotente. 

5]. Ε. se Ihes enviamos vento 

prejudicial à seara, e a vêem 

amarelecida, certamente, permane- 

cem, depois disso, ingratos. 

52. Ε, por certo, tu näo podes 
fazer ouvir aos mortos e näo podes 

fazer  ouvir aos surdos ἃ 
convocaçäo, quando te voltam as 

costas, fugindo. 

53. E tu näo podes guiar os cegos, 

desviando-os de seu descaminho. 

Nâo podes fazer ouvir senäo a 

quem crê em Nossos sinais, pois 

säo moslimes. 

54. Allah é Quem vos criou de 

fragilidade,; em seguida,  fez, 

depois de fragilidade, força; em 
seguida, fez, depois de força, 
fragihdade e càs. Ele cria o que 

quer. ΒΕ Ele é O Onisciente, O 
Onipotente. 

SS.E, um dia, quando advier a 
Hora, os criminosos juraräo näo 
haver permanecido, nos sepulcros, 

ÉSNeLE - 255 kdL 56 

AS ANSE ne EN 

Ne _. οὐ 

= ee ut .- Ἴ2 

ASE Es 

-- 
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senäo uma hora. Assim, distan- 

ciavam-se eles(” da verdade. 

56.E aqueles"””, aos quais fora 
concedida a ciência e a Fé, diräo: 

“Com efeito, là permanecestes, 
conforme estä no Livro® de 

Allah, até o Dia da Ressurreiçäo. E 
este é o Dia da Ressurreiçäo, mas 
näo sabieis.” 

57. Entäo, nesse dia, as escusas 

näo beneficiaräo aos que foram 
mjustos, e eles näâo seräo solicitados 
a Nos agradar. 

58. Ε, com efeito, propomos, DS NES IS 
para os homens, neste Alcoräo, 
toda sorte de exemplos. E, se Ihes 
chegas com um sinal, em verdade, 
os que renegam a Fé diräo: “Vés(”? 
näo sois senäo defensores da 
falsidade.” 

59. Assim, Allah sela o coraçäo 

dos que näo sabem. 

60. Entäo, pacienta, Muham- 
mad, por certo, a promessa de 
Allah é verdadeira. E que te πᾶο 
abalem os que se näo convencem 
da Ressurreiçäo. 

(1) Do mesmo modo que se distanciam da Verdade, na vida terrena, ao negarem ἃ 

Ressurreiçäo, os idélatras estaräo distanciados da verdade, ao sairem dos tümulos, 

no Dia do Juizo, achando que af nâo permaneceram senäo por uma hora. 
(2) Aqueles: podem ser os anjos ou os profetas ou os privilegiados, entre os crentes. 
3) O Livro de Deus: o Livro do Destino de toda a humanidade. 
(4) Vés: o Profeta Muhammad e seus seguidores. 
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De Makkah — 34 versiculos. 

Em nome de Allah, O PSV 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Alif, Läm, Mim. oh 

2.Esses säo os versiculos do Ὁ Δἴ Eh sr db 
Livro pleno de sabedoria. 

3. Ele é orientaçäo e misericordia 

para os benfeitores, 

4, Que cumprem ἃ oraçäo € 
concedem δζΖιζακᾷῃ ὁ, e se 

convencem da Derradeira Vida. 

5. Esses estäo em orientaçäo de 
seu Senhor. E esses säo os bem- 

aventurados. 

6. a dentre os homens, hàä ὡδί ΛΈ PNG 

quem  compre falsas narrativas, 

(1) Lugmän: nome de um säbio, sobre o qual divergem as opiniôes de estudiosos. 

Uns asseveram que ele era profeta; outros, que πᾶο era profeta, porém homem 

muito piedoso; outros, ainda, que era juiz dos filhos de Israel. Entretanto. seja o 

que for, Lugmän, segundo o Alcoräo, foi um homem ἃ quem Deus concedeu 

sabedoria. À sura assim se denomina, pela mençäo deste nome, nos versiculos 12 e 

13. Como as suras reveladas em Makkah, esta também trata da unicidade de Deus, 

da crença na vida Ultra-terrena, na paga das mâs obras e na recompensa do bem. 

Pode-se sintetizar o conteüdo desta sura em 3 itens: 1) As alvissaras do Paraïiso aos 

benfeitores e ἃ admoestaçäo aos malfeitores do nefasto castigo; 2) À exposiçäo das 

maravilhas do Universo, que ratificam as maravilhas de Deus Poderoso; 3) A 

sûmula de nobres mandamentos nos conselhos de Lugmän ἃ seu filho, atinentes à 

obediëncia das leis divinas e dos preceitos éticos. 

(2) Cf. II 1 n3. 
(G) Cf. Π 43 nd. 
(4) Alusäo a AI-Nadr Ibn ΑἹ Härith, um dos adversärios do Profeta, o qual tinha o hâbito 

de viajar ἂς fronteiras da Pérsia, para comprar livros de lendas e mitos persas. e recitä- 
las, para os habitantes de Makkah, com o fito de desviä-los da leitura do Alcoräo. 
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para, sem ciéncia, descaminhar os 
outros Ὁ caminho de Allah, e para 
tomä-lo!"” por objeto de zombaria. 
Esses teräo aviltante castigo. 

7.E, quando se recitam, para 
ele, Nossos versiculos, volta-lhes 

as costas,  ensoberbecendo-se. 

como se Os nào ouvisse, Como 56 

em seus ouvidos houvesse surdez. 

Entäo, alvissara-lhe, Muhammad, 

doloroso castigo. 

8. Por certo, os que crêem e 

fazem as boas obras teräo os Jardins 

da Delicia; 

9. Neles, seräo eternos. Essa é, 

deveras, a promessa de Allah. E 
Ele é O Todo-Poderoso, O Säbio. 

10.Ele criou os céus, sem 

colunas que vejais. E implantou na 
terra assentes montanhas, para que 
ela se nâo abale convosco. E, nela, 

espalhou todo ser animal. E 
fizemos descer do céu âgua; entäo, 

fizemos brotar, nela!?, todos os 
casais de plantas preciosas. 

11.Essa ὁ a criaçäo de Allah: 

entäo, fazei” Me ver o que criaram 
aqueles” que adorais, além dEle. 
Mas os injustos estäo em evidente 
descaminho. 

(1) Lo: o caminho. 
(2) Nela: na terra. 
(3) Ο imperativo se relaciona a "vés, Quraich". 
(4) Aqueles: os idolos. 

Parte 21 | 666 | 
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12.E, com efeito, concedemos ἃ τ  :Π|| Πάει EE ep 
sabedoria ἃ Lugmän, dizendo-lhe: τοῖς GT 
“Agradece ἃ Allah. E quem 9 re SE si 
agradece agradece, apenas, em ES 
beneficio de si mesmo. E quem é 
ingrato, por certo, Allah é Bastante 

a Si mesmo, Louvävel.” 

13.E quando Lugmän disse ἃ ΝΣ side r 
seu filho, em o exortando: “O meu | Has LAC ΠΕ; ἌΝ 5 

filho! Νᾷᾶἄο associes nada ἃ Allah. Eu 

Por certo, a idolatria é formidävel À AS 
injustiça.” 

14.- E recomendamos ao ser Arai SANIELSS 
humano a benevolência para com Haute 
seus pais; sua mâe carrega-0, com 
fraqueza sobre fraqueza!!), e sua 
desmama se dä aos dois anos; 6 

dissemo-lhe: “Sê agradecido a 
Mim, e a teus pais. À Mim serä ὁ 
destino. 

\e 

Æ 
\ 
δι Go Le 

LV 
\e 

€ \ 

\ ΕῚ 

GE, 
\ 

(ει \ 

\ 8 LA Ὲ \a 
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15. “Ἔ, se ambos lutam contigo, 

para que associes a Mim aquilo de 
que näo tens ciéncia, näo Îlhes 
obedecas. E acompanha-os, na 
vida terrena, convenientemente. E 

segue o caminho de quem se volta 
contrito para Mim. Em seguida, a 
Mim ser4 vosso retorno; entäo, 

informar-vos-ei do que fazieis” — 

16.“0 meu filho®)! Por certo, BXL NL IESS 

(1) As fraquezas aludidas advêm da concepçäo, gestaçäo e parto do ser humano, além 

dos ulteriores cuidados de criaçäo e educaçäo. 
(2) Atente-se, aqui, para a continuaçäo das palavras de Lugmän ἃ seu filho, iniciadas 

no versiculo 13, e cessadas com uma apéstrofe da fala divina, nos versiculos 14 e 15. 
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se Πά algo do peso de um gräo de 
mostarda”? e estä no Amago de um 
rochedo, ou nos céus ou na terra, 

Allah fä-lo-â vir à tona. Por certo, 

Allah é Sutil, Conhecedor. 

17.“O meu filho! Cumpre a 
oraçäo e ordena o conveniente e 

coibe o reprovävel e pacienta, 
quanto ao que te alcança. Por certo, 
1550 6 da firmeza indispensävel em 
todas as resoluçôes. 

18. “E näo voltes, com desdém, 

teu rosto as homens, e näo andes, _ SN LAISSES a 

com jJactância, pela terra. Por certo, ΓΕ ἘΦ Ke ἐφ (rer = 
Allah πᾶο ama ἃ  nenhum 

presunçoso, vanglorioso. 

66 ᾿ A >“ > 2 TT ἡ race 19. “Ἑ modera teu andar e baixa 32e) DE Es GX δὲ 

tua voz. Por certo, a mais reprovävel ΡῈ 

das vozes é ἃ voz dos asnos.” 

20. Näo vistes que Allah vos 

submeteu o que μά nos céus € ὁ É LE Εν iL= 

que hä na terra, e vos colmou de Te Es μ᾿ «9 Did 
Suas graças, aparentes e latentes”? dE ee SEAT 
E, dentre os homens, h4 quem - Ὁ. 5 23 je Δι 
discuta acerca de Allah, sem 

ciência nem orientaçäo nem Livro 
Juminoso. 

. , Qu Se En à td FT - 21.E, quando se Îhes diz: “Segui 6 Gi JT 2 5029 Css 
o que Allah fez descer”, dizem: Fire GISACLE Te 

αν μ 3 de « ” ΞΟ ΡΝ Λα “Νᾷο. Mas seguimos aquilo em que a ee 
- : > 9 »κ2ζφσ, 3 τ 

encontramos nossos pais.” Segui- LR EG ALLENGE 

(1) Algo: a açäo humana, boa ou md. 
(2) Cf. XXI 47 nl. 
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lo-â0, ainda que Satä os convoque οὐχ: 
ao castigo do Fogo ardente? 

PTE GR ἢ Sms mt 79 σ΄ on quem rar sua face ἃ 594 AS 
ah, enquanito benfeltor, com tan ἡ τ: Le - } 5 q nie 2 3 SA % οὐ | go 5 9 

efeito, δἴθι-56- ὦ à firme alça. Ε ἃ Fe 51 
r F7 \ τῇ - 

Allah ἔ o fim de todas as Nas δου 
determinaçôes. 

r ne ξ - _ “ “1.2.2 Dé 

23.E de quem renega a Fé, que IPS EE T 
te πᾶο entristeça sua renegaçäo da 
Fé. À Nôs serâ seu retorno, 6 

informä-los-emos do que fizeram. 

Por certo, Allah, do intimo dos 

peitos, é Onisciente. 

24. Fä-los-emos gozar um pouco; f τ: GS rc 

em seguida, obrigä-los-emos a um Ι ῷ ee de 
‘ 7 

duro castigo. Fe ἋΣ 

25. E, se lhes perguntas: “Quem ον, AE LT 

CrlOU OS céus 6 a terra”, em verdade, 

diräo: “Allah!” Dize: ‘“Louvor a 

Allah!” Mas ἃ maioria deles näo 

sabe. 

26. De Allah é o que hé nos 
céus e na terra. Por certo, Allah é 

O Bastante a Si mesmo, O Louvävel. 

27.E, se todas as ärvores, na ΚΞ ΟΝ nr 

terra, fossem cäâlamos, e o mar -- ἃ Ro ee (Cant 
| re λᾶς eo 0 ENT 

que se estendessem, além dele, 
sete mares —, fosse tinta de ALERT (ἃ 

Par .- G - escrever, as palavras de Allah näo HIS 
se exauririam. Por certo, Allah é 

Todo-Poderoso, Säbio. 
. NS Dur 4 2 IS 1. ξ 2ἴς ea 28. Vossa criaçäo e  vossa | SENS 

ressurreiçäo nàâo säo senäo como 
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as de uma 56 alma. Por certo, 

Allah é Oniouvinte, Onividente. 

29. Näo viste que Allah insere a 
noite no dia e insere o dia na noite 
e submete o sol e a lua, cada qual 
correndo até um termo designado, 
e que Allah, do que fazeis, é 

Conhecedor”? 

30. Isso, porque Allah, Ele é ἃ 
Verdade; e porque o que invocam, 
além dEle, é a falsidade; e porque 
Allah ὁ O Altissimo, O Grande. 

31. Näo viste que o barco corre, 

no mar, com a graça de Allah, para 
Ele fazer-vos ver alguns de Seus 
sinais? Por certo, h4 nisso sinais 

para todo constante perseverante, 
agradecido. 

τῇ Ti ΚὉΆΜΚΧΌσν" PR rs 

ZE LA À 4 
_ et 

τ 4 τΣ pos 
32.E, quando os!” encobrem AVES ERA LENS 

ondas, como dosséis, invocam a Mile δ 
; Nuage Los D. rte 

Allah, sendo sinceros com Ele, na RE 
devoçäo; entäo, quando Ele os traz ESEARZ NS LEA 4e 

΄ SAN 22 Gr Ὁ + a salvo ἃ terra, h4, dentre eles, ὁ Δ DO ES EN 
que é moderado e ὁ que é negador. 
E näo nega Nossos sinais senäo 
todo pérfido, ingrato. 

33.0 humanos! Temei a vosso 

Senhor e receai um dia, em que um 
pai nada quitarä por seu filho nem 
um filho nada quitarä por seu pa. 
Por certo, a promessa de Allah é 

verdadeira. Entäo, que vos näo 

(1) Os: os idélatras de Makkah. 
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iluda ἃ vida terrena e que vos näo 
iluda o ilusor?), acerca de Allah. 

34. Por certo, junto de Allah, 

estàa a ciência da Hora, e Εἰς faz 

descer a chuva; 6 sabe o que hä nas 
matrizes. E pessoa alguma se 

inteira do que lograrä amanhä, 6 
pessoa alguma se inteira de em 
qual terra morrerä. Por certo, Allah 

é Onisciente., Conhecedor. 

(1) Ilusor: Satä. 
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De Makkah -- 30 versiculos. 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Alif, Läm, Mim® 

2. A revelaçäo do Livro, indubi- 

tavel., é do Senhor dos mundos. 

3. Eles dizem: “Ele®” ο forjou?” 
Näâo. Mas ele é a verdade de teu 
Senhor, para admoestares um povo, 
ao qual, antes de ti, admoestador 
algum chegou, para se guiarem. 

4. Allah é Quem criou os céus e 

a terra 6 o que hä entre ambos, em 

seis dias®”; em seguida, estabeleceu- 
Se no Trono. Näo Πά, para vos, 

além dEle, nem protetor nem 
intercessor. Entäo, näo meditais”? 

5. Ele administra a ordem, do 

PRE Ho ÿA 
RSS συν! SE 

3 - τευϊῤρθλευ GERS 
NET SN EE 

SE SECPEENE 

Nr AGATE 
(1) As-Sajdah: a prosternaçäo. Substantivo derivado do verbo sajada, prosternar. A 

sura assim se denomina pela mençäo do ato de prosternar-se no versiculo 15. 

Além de tratar dos assuntos de todas as suras reveladas em Makkah, esta inicia 

afirmando que o Alcoräo é, indubitavelmente, de origem divina. Em seguida, 

alude à criaçäo dos céus e da terra e às fases da criaçäo do ser humano, criticando 

a atitude dos incrédulos acerçca da Ressurreiçäo e refutando-lhes os argumentos. A 

seguir, refere-se à situaçäo dos culpados, no Dia do Juizo, ressaltando a diferença 

de recompensas, entre os malfeitores e os benfeitores. À sura, ainda, trata da 

revelaçäo da Tora a Moisés e do tratamento dispensado por Deus aos filhos de 

Israel. Finalmente, exorta os idélatras de Makkah a refletirem sobre o que sucedeu 

805 povos anteriores, aniquilados por sua desobediência: a crerem na Ressurreiçäo 

e ἃ cessarem Ο questionamento irônico acerca do Dia do Juizo. 
(2) Cf II 1 n3. 
(3) Ele: Muhammad. 
(4) Cf. VII 54 πὶ. 
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céu para a terra; em seguida, tudo 
ascende ἃ Ele, em um dia, cuja 

duraçäo é de mil anos, dos que 
contals. 

pe Esse ne ἀκ εν 2. AGEN ΒΔ) Xe ENS 
e do visive odo-Poderoso » At. AT 

Misericordiador, d 

. ee . 9 «3 0 

7. Que fez perfeita cada cousa Aa ΟἸ Ὁ ol 
ue criou, e iniciou de barro a PR Σ δὲ 
Sen Dodo Nas criaçäo do ser humano. 7 7 À 

8.-- Em seguida, fez-lhe ἃ Ms ASS 
descendência da quintessência de 
gota d’âgual") desprezivel — 

9. Em seguida, formou-o, e, 

nele, soprou algo de seu espirito. E 
vos fez o ouvido ἃ as vistas e os 

coraçôes. Quäo pouco agradeceis! 

10. E dizemt: “Se nés sumirmos 

na terra). tornar-nos-emos, por 

certo, em nova criaçäo?” Eles, 

aliäs, 580 renegadores do deparar 

de seu Senhor. 

11. Dize: “O Anjo da Morte, 

encarregado de vés, levar-vos-à4 as 

almas; em seguida, a vosso Senhor 

sereis retornados.” 

12.E se tu visses quando os Lio Al 53 

criminosos estiverem cabisbaixos, 

(1) Referência ao sêmen, liquido fecundante. 
(2) Ou seja, "dizem os idélatras de Makkah". 
(3) Ou seja, os idélatras querem saber se, depois de se tornarem p6, misturados ao p6 

da terra, poderäo, mesmo assim, ressurgir. 
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junto de seu Senhor! Diräo: “Senhor 
nosso! Enxergamos e ouvimos!'. 

Entäo, faze-nos retornar à terra, πός 

faremos o bem, por certo, estamos 

convictos da Ressurreiçäo.” 

13.F, se quiséssemos, haveria- 

mos concedido a cada alma sua 

orientaçäo. Mas cumpre-se o Dito 
vindo de Mim: ‘“‘Encherei a Geena 

dos jinns e dos homens, deles todos!” 

14. Dir-se-lhes-4: “Entäo, experi- 

mental Ὁ Castigo, porque esqueces- 

tes o deparar deste vosso dia; por 

certo, Nôs, também, vos esquece- 

mos. E experimental Ο castigo da 
eternidade, pelo que fazieis.” 

15. Apenas, crêéem em Nossos 

versiculos os que, ao Îhes serem estes 

lembrados, caem, em prosternaçäo, 

e glorificam, com louvor, a seu 
Senhor, e nâo se ensoberbecem. 

16. Seus flancos apartam-se dos 
leitos, enquanto suplicam a seu 

Senhor, com temor e aspiraçäo, e 

despendem do que Îhes damos por 

sustento. 

17.E nenhuma alma sabe o que 
lhes é oculto do alegre frescor dos 
olhos, em recompensa do que 
faziam. 
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(1) No momento do Julgamento, os criminosos se daräo conta da veracidade da 

promessa divina e diräo: "Vemos, agora, que ela é verdadeira e estamos ouvindo, 

de Deus, a confirmaçäo da mensagem divina”. 
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18.Entäo, quem é crente é 
como quem ἔ perverso? Näo, näo 
se igualam. 

19. Quanto aos que créem e 

fazem as boas obras, teräo, por 

hospedagem, os Jardins de Al- 
Ma’wä!””, pelo que faziam. 

20.Ε, quanto aos que foram 

perversos, sua morada ser4 o Fogo. 

Cada vez que desejarem sair dele, 
a ele fà-los-âo regressar, e se Îhes 
dirä: “Experimentai o castigo do 
Fogo, que desmentieis.” 

21.F, em verdade., fä-los-emos 

experimentar algo do castigo 
menor, antes do castigo maior “Ὁ 

para retornarem. 

22.E quem mais injusto que 
aquele a quem säo lembrados os 

versiculos de seu Senhor, em 

seguida, dä-lhes de ombros? Por 
certo, vingar-Nos-emos dos crimi- 
nosos. | 

23.E, com efeito, concedemos o a) ΟΣ TS 
Livro a Moisés,; entäo, näo estejas a 

=. : J UPS ASH 
em contestaçäo acerca de seu - ὦ 

4 5 κῳ 

encontro®”, E fizemo-lo( orientaçäo 

(1) Segundo a exegese do Alcoräo, säo Jardins situados ou à direita do Trono de Deus, 

ou no sétimo cÉu. 
(2) Estes tormentos referem-se, respectivamente, ao castigo terreno (a escravidäo ou a 

morte) e ao castigo do Dia do Juizo. 
(3) Seu encontro: o encontro de Moisés com Muhammad, tal como ocorreu, durante 

al-Mifräj, ἃ viagem noturna do Profeta, segundo alguns comentaristas; segundo 
outros, seria o encontro de Moisés com o Livro. 

(4) Lo: o Livro, segundo alguns exegetas; ou Moisés, segundo outros. 
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para os filhos de Israel. 

24.E fizemos deles prôceres, 

que guiaram Ο5 homens, por Nossa 
ordem, quando pacientaram. E eles 
se convenciam de Nossos sinais. 

25. Por certo, teu Senhor decidirà, 

entre eles, no Dia da Ressurreiçäo, 

naquilo de que discrepavam. 

26.E πᾶο Îlhes säo notorias 

quantas  geraçôües  aniquilamos, 
antes deles, por cujas vivendas 

andam, agora? Por certo, Πά nisso 

sinais. Entäo. näo ouvem eles a 

exortaçäo de Allah? 

27.E nâo viram que Nés 
conduzimos ἃ âgua à terra ârida e, 
com ela, fazemos sair searas, de 

que seus rebanhos comem, e 665.) 
mesmos? Entäo, nâo o enxergam”? 

28. Ε dizem: “Quando ser esta 

sentença, se sois veridicos?” 

29. Dize: “No Dia da Sentença, 

näo beneficiarä aos que renegam ἃ 
Fé sua crença nem se Îhes concederä 

dilaçäo.” 

30. Entäo., däà-lhes de ombros e 

espera; por certo, eles, também, 

estäo esperando. 

(1) Eles: os idôlatras. 
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De AÏ Madinah — 73 ἀργδ οὐ οϑ: 

Em nome de Allah, O ps 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1.0 Profeta! Teme a Allah ὁ EN FNGE 

(1) AI "Ahzäb: plural de hizb, que significa uma coligaçäo, cujos membros perseguem 

os mesmos objetivos. Assim se denomina a sura, pela mençäo dessa palavra nos 

versiculos 20 e 22. Esse vocäbulo passou ἃ ter esta acepçào entre os anos IV e V 

da Hégira (cerca de 626 da Era cristä), quando os judeus, habitantes de ΑἹ 

Madïnah, entreviram no Isläo, a nova religiäo, iminente ameaça ao prestigio 

religioso e social, que gozavam nesta cidade, e conseqüente enfraquecimento de 

seu poder, junto da nova organizaçäo da sociedade ârabe emergente, liderada pelo 

Profeta Muhammad. À questäo tornou-se mais preocupante, quando ὁ grande 

säbio judaico, Abdullah Ibn Saläm, se converteu ao Isläo, atraindo para si outros 

confrades. Foi, entäo, que os judeus de AI Madinah se decidiram pela aniquilaçäo 

de Muhammad, cujo credo se propagava nâo 56 por esta cidade., mas por outras 

regides, fora dela. Para tanto, passaram ἃ reunir, em partidos, as tribos ârabes da 

Peninsula Aräbica, o que näo foi dificil, pela oposiçäo que alimentavam contra 0 
Profeta. Citem-se, entre elas, as tribos de Gatafäan, Kinänah, Tihämah e Quraich. E 

rumaram, todas elas, a A] Madïnah, e sitiaram-na, nos arredores, pois os fossos de 

defesa, abertos por ordem do Profeta, impediam-nas de avançarem dentro dela. 
Enquanto isso, os judeus da cidade rompiam o pacto de coexistência pacifica, que 
haviam firmado com o Profeta. Consequentemente, a situaçäo dos moslimes 

periclitou, 16 que sediados pelo inimigo, dentro e fora da cidade. Entrementes, 

pouco antes de os partidos atacarem o Profeta, ocorreu forte vento, acompanhado 

de implacävel onda de frio, que veio a tumultuar a organizaçäo dos partidos, 

arrancando-lhes as tendas armadas, exterminando-lhes as fogueiras, destroçando- 
lhes os pertences. Inermes, debandaram, em direçäo ἃ seus lugares de origem. 

Desta feita, malogrou a insidia dos judeus, que, sem a colaboraçäo partidäria dos 

ärabes, nâo puderam combater o Profeta e seus prosélitos. Esta sura se inicia pela 
exortaçäo do Profeta à πᾶο obediëência aos incrédulos e aos hipécritas. Alude, ἃ 
seguir, à questäo da adoçäo de filhos e de como proceder, neste caso. Trata, ainda, 

do avanço dos Partidos até AI Madfnah, do teîmor que a tempestade suscitou nos 

moslimes, da salvaçäo dos crentes. Determina, ademais, as regras éticas, que 

devem seguir as muiheres, anula a proibiçäo de o homem casar-se com ἃ mulher 
de seu filho adotivo, o que nâo era permitido na sociedade ärabe pré-islâmica: 
estabelece regras de acesso dos crentes à casa do Profeta, para as refeiçôes: faz 
referência à Hora Final e ἂς afliçôes experimentadas neste momento; aconselha os 
crentes a temerem ἃ Deus e ἃ serem verazes. Finalmente, ἃ sura salienta ἃ 
ignorância do ser humano, que, havendo aceitado os mandamentos divinos, nâo 

soube cumpri-los, com vigor. 
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näo obedeças aos renegadores da rer Ar C2 | 
Fé e aos hipocritas. Por certo Me «ΟΡ 

Ξ . : τ ? Ce A AE Ve, 

Allah é Onisciente, Säbio. ἐδ ee 

à A Dr ,2 σι Ἴτωσ κα 2. Ε segue o que te é revelado MES AE SL Ὁ 

de teu Senhor. Por certo, Allah, do ζ: ιν. 

que fazeis é Conhecedor. © Ξ 0e 

3.E confia em Allah. E basta os re BAT Es 

Allah por Patrono. ᾿ 

4. Allah πᾶο fez em homem| 456 xx 
. = 1} πὸ ΠΩΣ ἊΣ : 

algum dois coraçôües * em seu os hit 
s és LT 

peito. E πᾶο fez de vossas ᾿ , 
Ἢ : et L .Ὡ ΞΖ 1 57 9 Ts 

mulheres, que repudiais com az- ES REED ξ 
AS (2) A = 333  $ ee . 1 2», % zihär””, vossas mâes. E näo fez de ζ 5: ESA Ses 

vossos filhos adotivos®) vossos 

(1) Dois coraçôes: duas atitudes contraditôrias. Esta sura refuta a dübia atitude dos 

hipécritas, que professam a crença e a descrença, concomitantemente. Em outras 

palavras, é inadmissivel que coexistam, no coraçäo, o certo e o errado. Assim, errado 

é divorciar-se de suas mulheres, com o pretexto de que säo como suas mâes, e 
errado ὁ considerar o filho adotivo como filho legitimo, segundo o mesmo versiculo. 

(2) Az-Zzihär, infinito de zähara, repudiar, de modo especifico; derivado de zahr. 

costas: modalidade de repüdio conjugal, adotada pela comunidade ärabe pré- 
ISlâmica, ἃ qual consistia em o homem dizer à sua mulher que ela lhe era como as 

costas de sua prôpria mâe, o que valia dizer que ele e οἷα jà näo poderiam unir-se 
carnalmente. 

(3) Referéncia ἃ Zaid Ibn Härithah, escravizado, ainda pequeno, por época do ataque 

de algumas tribos pré-islâmicas. Pertencia a Khadïjah, primeira mulher do Profeta, 

a quem οἷα o doou. Com o advento do Isläo e das leis de justiça social, que com 

ele chegaram, o pai de Zaïid foi até o Profeta, para reivindicar-lhe o filho. O 

Profeta dirigiu-se, entäo, a Zaid e pediu-lhe que optasse por ele ou pelo pai 

legitimo. Ὁ rapaz decidiu-se por ficar com o Profeta, que, logo, o alforriou e ὁ 

tomou, nâo mais por escravo, mas por filho adotivo. Desde entào, ele passou a 

chamar-se Zaid Ibn Muhammad. Mas, o versiculo veio para advertir Muhammad e 

os crentes de que o filho adotivo nâo é como o filho legitimo nem deve receber 

outro nome que o de sua familia legitima. Segundo o Isläo, a questäo da adoçäo é 

antinatural, pois rompe o vinculo natural com ἃ familia de origem: obsta ao filho 

adotivo o acesso à herança, em a havendo, deixada pelos pais legitimos, e atenta 
contra ἃ natureza, ameaçando ἃ procriaçäo, por induzir à adoçäo, e nâo à gestaçäo 
natural. 
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filhos verdadeiros. Isto!” ὁ o dito 

de vossas bocas. E Allah diz ἃ 

verdade, e Ele guia ao caminho reto. 

5. Chamai-os pelos nomes de 
seus pais®: isso ὁ mais eqüitativo, 
perante Allah. E, se näo conheceis 
seus pais, eles seräo vossos irmäos, 

na religiäo, e vossos aliados. E näo 
Πά culpa, sobre vés, em errardes, 

nissO, Mas no que vOssOos Coraçôes 
intentam. E Allah é Perdoador. 

Misericordiador. 

6.0 Profeta tem mais preva- 

lência sobre os crentes que eles 
mesmos Π80 têm entre si. Εἰ suas 
mulheres®” säo suas mâes. E os” 

de laços consangüineos têm, na 
sucessäo, mais prevaléncia sobre 
os laços que unem os crentes de 
Al-Madinah e os emigrantes de 
Makkah, segundo o Livro de Allah, 

a menos que queirais fazer um 
favor!”) a vossos aliados. Isso est4 

inscrito no Livro. 

7. E quando firmamos a aliança 

com os profetas, e contigo e com 
Noé e com Abraäo e com Moisés e 
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(1) Referéncia à questäo dos filhos adotivos, jà mencionada na nota anterior. 

(2) Ou seja, o filho deve receber o nome do pai legitimo, e πᾶο o do adotivo. 

(3) Ou seja, as mulheres do Profeta. Entenda-se que é dever dos crentes respeitarem as 
mulheres do Profeta e as venerarem como se fossem suas prôprias mâes, ficando- 
lhes, portanto, vedado casarem-se com elas. 

(4) Cf. VII 75 n3. 
(5) Alusäo ao testamento, que se faz nesta circunstância, quando o herdeiro nâo é 

aparentado. 
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com Jesus, filho de Maria. E 

firmamos sélida aliança com eles, 

8. Para que Ele interrogasse os 
veridicos acerca de sua verdade!". 

E Ele preparou para os renegadores 

da Fé doloroso castigo. 

9. Ὁ vos que credes! Lembrai-vos 

da graça de Allah para convosco, 
quando um exército vos chegou, 
entäo, enviamos contra eles um 

vento e um exército de anjos, que 

näo vistes — E Allah, do que fazeis, 

é Onividente — 

10. Quando eles vos chegaram, 

por cima de vos"? e por baixo de 
vos, e quando as vistas se vos 
desviaram de terror, e os coraçôes 

vos chegaram às gargantas, 6 
pensastes,  acerca de Allah, 

pensamentos(®” vârios, 

11. Aï, entäo, os crentes foram 

postos à prova e estremecidos por 
veemente estremecimento. 

12.EË, quando os hipécritas e 
aqueles, em cujos coraçôes hä 
enfermidade, disseram: “Allah e seu 

AAA sr 
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(1) Sua verdade: ἃ Mensagem, de cuja transmissäo foram encarregados os profetas, e 

sua aceitaçäo ou nâo, por seus povos. 
(2) Α tribo de Gatafän vinha de Najd, a nordeste da Peninsula Aräbica; por outro lado, 

a tribo de Quraich vinha do sudoeste da Peninsula. 

3) Entre os moslimes, μανία os de fé ardorosa, os de fé débil e os de fé dübia: 
portanto, nada mais légico que, diante do ataque inimigo e da iminente morte, 
cada qual reagisse de maneira diferente: uns pensavam na vitoria, outros, na 

derrota €, outros, ainda, na aniquilaçäo total dos moslimes. 
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Mensageiro näo nos prometeram 

senäo Faläcias.” 

13. Ε, quando uma hoste, dentre 
eles, disse: “Ὁ povo de Yathrib{l)! 
Näo Ππά fugar para vossa per- 
manência 848]; entäo, retornai.” E 
um grupo deles pediu permissäo ao 
Profeta, para retornar, dizendo: 

“Por certo, nossas casas estäo 

indefesas”, enquanto nâo estavam 

indefesas. Eles näo desejavam 
senäo uma fuga. 

14.E, se nela® entrassem, por 
todas suas imediaçôes, estando 
eles®? af; em EN se Ihes fosse 
pedida a sediçäol”, havê-la-iam 
concedido, e nela näo haveriam 

permanecido senäo um pouco. 

15.E, com efeito, pactuavam, 

antes, com Allah que πᾶο 
voltariam costas 805 inimigos. E o 
pacto com Allah ser4 questionado. 

16.Dize: “a fuga näo vos 
beneficiaria, se fugisseis de morrer 
ou de ser mortos em combate: 6. 

nesse caso, näo vos fariam gozar 
senäo um pouco.” | 

17. Dize: “Quem é que vos 
defende de Allah, se Ele vos deseja 

6 D Fe SE 
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(1) Yathrib: o nome original da cidade de ΑἹ Madïnah. 

(2) Nela: ἃ cidade de Yathrib. 

(3) Eles: os hipécritas. 
(4) Alusäo ao retorno à idolatria e ao combate dos moslimes, sugerido pelos partidos 

adversärios do Isläo. 
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um mal, ou se Ele vos deseja 
misericordia?” EE οἷος.  näo 
encontraräo, para si, além de Allah, 

nem protetor nem socorredor. 

18. Com efeito, Allah conhece 

os desalentadores, dentre vôs, e os 

que dizem a seus irmäos: “Vinde a 

nÔôs!” Enquanto eles näo väo à 

guerra, senäo poucos, 

(1) 19. Sendo  avarentos ”, em 

relaçäo a vos. E, quando o medo 
lhes chega, tu os vês olhar para ti: 
revolvem-se-lhes os olhos como os 

de quem é desfalecido pela morte. 
E, quando o medol? se vai, eles 
vos injuriäam com afiadas linguas, 
sendo avarentos, em relaçäo ao 

bem). Esses näo crêem: entäo. 

Allah anularä suas obras. E isso 
para Allah é fâcil. 

20. Supunham que os partidos 
näo houvessem ido embora. E, se 

Ο5 partidos chegassem novamente, 
almejariam estar, no deserto, entre 

os beduinos, perguntando por 

vossos informes. E, se estivessem 

entre vôs, nâo combateriam senäo 

um pouco. 

21.-- Com efeito, h4, para vés, 

no Mensageiro de Allah, belo 

Y\ s +1 PP I ji δ)» 
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τἀν; 

(1) Os hipécritas, além de πᾶο auxiliarem os crentes na escavaçäo dos fossos de 

defesa, negavam-lhes, ainda, qualquer outro auxilio. 
2) Com a aproximaçäo dos inimigos, os hipécritas sentem medo de combaté-los. 

(3) Bem: os espélios ambicionados, cada vez mais. pelos hipôcritas. 
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paradigma, para quem espera em A LAS 

Allah, e no Derradeiro Dia, e se Fe ASS: 
de PUR 3 

lembra amiüde de Allah. — ἘΠ δ 

22.E, quando os crentes viram REA Ar 
aos partidos, disseram: “Isto é ὁ ἐξ» ἢ 2 

que Allah e Seu Mensageiro nos ἰὴ μ 7: θεν 

prometeram, 6 Allah 6 Seu 
Mensageiro disseram a verdade.” 
Ε isso näo Îhes acrescentou senäo 

fé e submissäo. 

23. Dentre os crentes, h4â homens τ Se Coral cé 
que cumpriram Ο que haviam 
pactuado com Allah. Entäo, dentre 
eles, houve quem cumprisse seu Loc ages sas 
votol}). E, dentre eles, hâ quem D 
espere. E näo mudam mudança 
alguma. 

24. Foi ordenado ὁ combate ἀφ rc; 
para que Allah recompensasse aos ᾿ ΄ 
veridicos, por sua veracidade, 6 

castigasse os hipocritas, se quisesse, 
ou Se voltasse para eles. Por certo, 
Allah é Perdoador, Misericordiador 

25.E Allah fez voltar os que 
renegam ἃ Fé, com seu rancor: eles 
näo alcançaram bem algum. E Allah 
resguardou os crentes do combate. 
E Allah é Forte, Todo-Poderoso. 

26.Ε Εἰς fez descer, de suas 

fortificaçôes!?), os que, dentre os 

(1) Cumprir o voto: morrer, como mértir, ou cumprir, até o fim, seu dever no campo 

de batalha, junto ao Profeta. 
(2) Alusäo ao episédio da tribo judaica Banü Quraizah, que havia rompido o pacto de 

coexisténcia pacifica com o Profeta, quando os partidos assediaram Αἱ Madinah. 
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seguidores\” do Livro, os BE 22 RC EE 
auxiliaram, e lançou-lhes o terror nr τ Lots 22 

Ἂν ὦ οδῷ “ΠΩ LE 
nos coraçôes. À um grupo, matastes, #2 

e ἃ outro grupo, escravizastes. 
[2 

27.E fez-vos herdar suas terras pate je ἱ Σ Sr 2 LA 553 
e seus lares e suas riquezas e de ὙΣ 
terra” outra que nunca havieis ÿée fes 5 is 
pisado. E Allah, sobre todas as É Bec 
cousas, é Onipotente. 

28.0 Profeta! Dize a tuas EX AS ἀξ; 

mulheres: “Se estais desejando ἃ σα σε σ 

vida terrena e 56 115 ornamentos(?, 35) φὐὔταροίς ὁϑ 
vinde que vos mimosearei e vos 
libertarei, com bela liberdade. 

29. “Ἔ, se estais desejando ἃ 
Allah e ἃ Seu Mensageiro e à 
Derradeira Morada, por certo, 
Allah preparou para as benfeitoras, 
dentre vôs, magnifico prêmio.” 

Ocorreu que, no dia seguinte à derrota dos partidos, os moslimes retornaram à 
cidade, para deporem as armas, mas o anjo Gabriel chegou ao Profeta e disse-lhe: 
"Ὁ Mensageiro de Deus, os anjos, ainda, näo depuseram as armas, e Deus ordena 

que te dirijas aos Βδη Quraizah". E, assim, o Profeta e os crentes foram a eles e 

assediaram-nos por vinte e cinco dias, até que, πᾶο suportando mais o assédio 
quiseram ver-se livres dele. O Profeta propôs-lhes aceitarem-no por juiz, o que 

recusaram; entäo, propôs-lhes aceitarem a Sad Ibn Mu‘äz (ex-chefe da tribo 

Quraizah, o qual se convertera 80 Isläo), ao que aquiesceram. E Sad sentenciou os 

= combatentes à morte, e as crianças e as mulheres, à escravidäo. Ε΄ assim, aconteceu. 

(1) Seguidores do Livro: os judeus. 
(2) Os: os partidos. 
(3) Alusäo às terras da tribo Khaibar, conquistadas apés as de Quraizah. 

(4) Quando aigumas das mulheres do Profeta passaram a exigir-lhe mais vestes e 
adornos, enciumadas que estavam em relaçäo a outras, foi revelado este versiculo, 

para que Oo Profeta as advertisse da importância dos bens espirituais sobre os 
materiais, e para que elas escolhessem entre viver, sobriamente, com o Profeta, e, 

assim, ganharem seu galardäo na vida eterna, ou dele se separarem, pelo divércio, 
e se entregarem à vida mundana. Ocorreu, entäo, que todas optaram pela vida 

junto ao Profeta. 
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30.0 mulheres do Profeta! A in acts 
quem de vés cometer obscenidade!”, | 7 ”, ait DD Rat 
duplicar ser-lhe-4 o castigo, em | 
redobro. E 1550, para Allah, é fâcil. 

31. ἃ quem de vos se devota ἃ 

Allah e ἃ Seu Mensageiro, e faz o 

bem, conceder-lhe-emos seu prêmio 

duas vezes, 6 Îhe prepararemos 

generoso sustento. 

32.0 mulheres do Profeta! Näol J-if-: 512 τὰ 2 Pape 
5015 iguais ἃ nenhuma das outras Ἔν." 
mulheres, se sois piedosas. Entäo, sd ἃς | > GEO 

näo mostreis seduçäo no dito; pois VS DONS TES || 

aquele, em cujo coraçäo hä BE 5 

enfermidade”, aspirar-vos-ia; e LS SU 
dizei dito conveniente. 

33.E permanecei em vossas Ὡς ἐν τ 5; 
casas, e näo façais exibiçäo de nur. 
vossos encantos COrporais COMO ἃ ass EL | 
exibiçäo dos idos Tempos da Ai) LAS EN Cases 
[enorância(”). E cumpri a oraçäo e Et as 
concedei az-zakah(”, e obedecei a re a. χοῦ: 

Allah 6 ἃ Seu Mensageiro. Apenas, ae ie 

Allah deseja fazer 1r-se, para 

longe de vôs, a abominaçäo, ὁ 

familia da Casa!”, e purificar-vos 

plenamente. 

(1) Todos os graves delitos de conduta. 

(2) Enfermidade: anseio erôtico. 

(3) Tempos da Ignorância ou ΑἹ Jähiliyah: os tempos anteriores ao advento do 

Isläo, quando os costumes beiravam tamanha libertinagem, que as mulheres, por 

exemplo, chegavam a circular pelos caminhos, quase desnudas, exibindo seus 

encantos fisicos, como meio explicito de seduzir os homens. 
(4) CF II 43 nd. 
(5) Familia da Casa: no versiculo, refere-se, especificamente, às mulheres do Profeta. 
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34.E lembrai-vos do que se 
recita, em vVossas casas, dos 

versiculos de Allah e da Sabedoria(). 

Por certo, Allah é Sutil, Conhece- 

dor. 

35. Por certo, aos moslimes e ἂς 

moslimes, e aos crentes e às 
crentes, e 805 devotos e às devotas. 

e 805 veridicos 6 ἂς veridicas, e aos 

perseverantes e ἂς perseverantes, 6 
805 humildes e às humildes, e aos 

esmoleres e às esmoleres, e aos 

jejuadores e às jejuadoras, e aos 

custédios de seu sexo” e às 

custôdias de seu sexo, 6 aos que se 

lembram amiüde de Allah e às que 
se lembram amiüde dEle, Allah 

preparou-lhes perdäo e magnifico 
prêmio. 

36. Ε näo é admissivel a crente!” 

algum nem a crente alguma -- 
quando Allah e Seu Mensageiro 
decretam uma decisäo —, que a 

escolha seja deles, por sua prôpria 
decisäo. E quem desobedece ἃ 
Allah e ἃ Seu Mensageiro, com 
efeito, se descaminharä com evidente 

descaminho. 

(1) Trata-se de As-Sunnah: ἃ fala do Profeta. 
(2) Cf. XXHI 5 n2. 

ΥΥ sx ANSE EST 

. Tr - »9 2%. 

SELLES 
- 9 

NET En 219 

- ere Ξ, 

Het usa 

DA οὐ ξῦ 

na A Rss 

ἘΞ 

ΤΟΝ μὰ Δ «οἷ 

- τ w 2 5 si 

LENS 2 

a de 5 

_ À 2: γ954} LA 

(3) Alusäo a Abdullah Ibn Jahch e à sua irmä, Zainab, com quem ο Profeta quis casar 

seu filho adotivo. Ambos ἃ isso reagiram, uma vez que desejavam o casamento 

com o Profeta e näo com seu filho adotivo. O versiculo adverte que a vontade do 
Profeta é um decreto de Deus, e, sendo assim, é inquestionävel. Portanto, Zaïinab, 
finalmente, se casou com Zaïid. 
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37.E lembra-te, Muhammad, Re ei Es 
(1) PRO ἢ _4 de quando disseste ἃ quem Allah AL A arr ἧς 

2 : A | ANT ra . 
agraciou e tu agraciaste: “Retém! ) “ 

à So un τῶ RCE 2.0. 
tua mulher contigo, e teme a all ds és ls 

"5 : 2,» σῇ... Lie Lean Allah”, enquanto escondias em teu ὩΣ 9 Et, πηι _ 
âmago o que Allah te estava Free με" 

mostrando, e receavas os homens, DE SU qe οἷ 
enquanto Allah é mais Digno de M" SNS LS 
que O receies. Entäo, quando Zaïd 
satisfez seu desejo de estar com 
ela, fizemo-te com ela casar, para 

que nâo houvesse, sobre os crentes, 

constrangimento em relaçäo ἃς 
mulheres de seus filhos adotivos, 

quando estes satisfazem seu desejo 
de estar com elas. E a ordem de 
Allah deve ser cumprida. 

3... 

gt es a+ ges 

2 ail 17 3»: “ 57 

38.Näo deve haver. sobre ὁ 

Profeta, constrangimento algum, em 
relaçäo ao que Allah Îhe preceituou. 
Assim, foi o procedimento de 
Allah com os que passaram". 
antes — e a ordem de Allah é 
decreto predeterminado — 

39.0s que transmitiram as 
Mensagens de Allah e O recearam, 

e nâo recearam a ninguém senäo ἃ 
Allah. E Allah basta por Ajustador 
de contas. 

(1) Alusäo a Zaid, que foi agraciado duplamente: por Deus, com ὁ Isläo, δ. pelo 

Profeta, com a alforria. 

(2) Assim, disse o Profeta a Zaid, quando este manifestou-lhe o desejo de separar-se 
da mulher, alegando que ela era soberba com ele, em virtude do prestigio que 

gozava a familia dela, em relaçäo à sua. 
(3) Ou seja, os mensageiros, 805 quais Deus permitiu o casamento que nâo apresentasse 

impedimento. 
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40.Muhammad näo é pai de ζ 
nenhum de vossos homens, mas o δ 5 {ξε: ASE (, 

+ 
Φ * “) ΕΣ 

Mensageiro de Allah e o selol?? dos PAR ττ το 
LÉ ht ia “Ὁ 

Profetas. E Allah, de todas as e dE 4) 
cousas. é Onisciente. 

41.0 vos que credes! Invocai a 
Allah abundantemente. 

42.E glorificai-O, ao alvorecer 
e ao entardecer. 

43. ΕἸΣ é Quem vos abençoa, e,| LS 

também, Seus an) a fazer- Ent ACC m, an]jos, para fa Se eee 
vos sair das trevas para ἃ Luz. E “τι ne 

/ ANA τ τ ΝΎ) 
Ele, para com os crentes, é ον L OBS 

Misericordiador. 

“ὦ. . - rs ξ - D” 7 ὡῷ 

44. À saudaçäo a estes, um dia, Aer pr er: 

quando © depararem serä: “Saläm!” D tt 
CONS Paz! E Ele jà Îhes preparou 

generoso prêmio. 

45.0  Profeta! Por  certo, 

enviamo-te por testemunha e 

alvissareiro e admoestador, 

46. E convocador de Allah, com 

Sua permissäo, e fuzeiro fuminoso. 
CRETE 

47.E alvissara aos crentes que PORT 

teräo de Allah grande favor. RÉ a ASS 

4 CPE ee - Ζ 2 1- 48.E πᾶο obedecas 808 és ρου δ E 
renegadores da Fé e aos hipocritas, D ΡΤ 

4 pu x CRE a) 9205 

e näo prestes aftençäo à sua DA » τ nr 

moléstia e confia em Allah. E | BR 23 40 

basta Allah, por Patrono. 

(1) Ou seja, Muhammad é o ültimo dos Profetas. 
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49.0 vos que credes! Quando 
esposardes as crentes, em seguida, 
delas vos divorciardes, antes de as 

tocardes, näo Îhes impenderä prazo 
de esperal). Entäo, mimoseai-as 6 
libertai-as, com bela liberdade. 

50. Ô Profeta! Por certo, tornamos 

licitas, para ti, tuas mulheres, às 
quais concedeste seus prêmios, 6 
as escravas que possuis, entre as 
que Allah te outorgou, em espolio; 
e as filhas de teu tio paterno e as 
filhas de tuas tias paternas, e as 
filhas de teu tio materno e as filhas 
de tuas tias maternas, que emigraram 
contigo; 6 toda mulher crente, caso 

dadive o Profeta com si mesma, se 

o Profeta deseja esposä-la, sendo- 
te) isto privilégio, com exclusäo 
dos demais crentes — com efeito, 

sabemos(” o que Ihes preceituamos 
em relaçäo a suas mulheres e às 

escravas que possuem — para que 
näo haja constrangimento, sobre ti. E 
Allah é Perdoador, Misericordiador. 

S1.Podes  preterirr a quem 
quiseres, entre elas, e aconchegar a 
tt a quem quiseres. E, se buscas 

΄- - 
“πος. 

.Φ LG EE 

Bises) 5 LEE 
- 

- 

2. 
Ar 59 Ὁ 27 A ες AIT 55 al AE ἢ 
son: _ 25. ἢ Le NT _ 

CE hacas PIE CP 

(1) Prazo de espera ὁ a CIddah, que: corresponde ao periodo de espera, que ἃ mulher 

divorciada deve observar, para poder casar-se novamente. Vide IT 231 n1. 
(2) O casamento do Profeta com uma mulher que o dadiva com ela, sem receber al 

mahr, é privilégio do Profeta, sendo vedado aos outros crentes. 
(3) Isto significa que Deus sabe o que convém aos crentes, no casamento, ou seja, que 

_podem os crentes casar-se até com quatro mulheres, concomitantemente. Ὁ 

casamento deve ser presenciado por testemunhas, sendo obrigatério o pagamento 

de al mahr. 
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uma, entre as que afastaste, näo 
haverä culpa sobre ti. Isso é mais 
adequado, para que se JÎhes 
refresquem os olhos de alegria e 
näo se entristeçam elas, e se 
agradem todas do que Jhes 
concedes. E Allah sabe o que hä 
em vossos coraçôes. E Allah 

Onisciente., Clemente. 

52. Depois disso, näo te seräo 
licitas as outras mulheres nem te 

serâ licito trocä-las por outras 
esposas ainda que te admire sua 

beleza, exceto no que tange às 
escravas que possuis. E Allah, 

sobre todas as cousas. é Observante. 

53.0 vos que credes! Näo 
entreis nas casas do profeta — ἃ 

menos que vo-lo seja permitido -- 

para uma refeicäo, sem esperardes 
por seu tempo! | de preparo; mas, 

se sois convocados. entrai; entäo, 

quando vos houverdes alimentado, 
espalhai-vos®”, e näo vos recreando 

em conversaçôes. Por certo, [550 
molestava o Profeta, e, ele se peja 

de ter de fazer-vos sair. E Allah 

πᾶο Se peja da verdade. E, se Ihes!”? 

perguntais por algo, perguntai-lhes, 

ANSE IEEE Vs 

55 ὁ τῆν as ik CSG 
λῆς β et 

ee 
er A EE Sr 

EE Er 

a 24 2 F9 ΄σι. 4e CAT SL Es GE 
τὶ 

0 “Ἐπὶ 

ΤΕ ΟΣ 

ἢ ἐνὰ Vannes 

ATEN TS SC 

FE Δα τὰν 

(1) Este versiculo foi revelado ἃ um grupo de oportunistas, que adentravam as casas 

do Profeta, para, nelas, fazerem suas refeiçôes. Ocorria que chegavam täo cedo, 

que tinham de esperar, horas ἃ fio, pelo preparo delas. Ὁ versiculo se insurge 
contra esta espera, constrangedora para os moradores das casas. 

(2) Espalhai-vos: deixai as casas do Profeta, apôs o término das refeiçôes. 
(3) Lhes: às mulheres do Profeta. 
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por trâs de um véu. [550 é mais puro 
para vossos coraçôes e os coraçôes 
delas. E näo € admissivel que 
molesteis o Mensageiro de Allah 
nem esposeis jamais suas mulheres, 
depois dele. Por certo, 1550, perante 
Allah, é formidäâvel pecado. 

54. Se mostrais uma cousa, ou ἃ 

escondeis, por certo, Allah, de 

todas as cousas, é Onisciente. 

55. Näo hä culpa sobre elas, em 
estarem sem véu diante de seus 

pais ou de seus filhos ou de seus 
irmäos ou dos filhos de seus 

irmäos ou dos filhos de suas irmäs 

ou de suas mulheres!” ou dos 

escravos que possuem. E temei ἃ 

Allah. Por certo, Allah. de todas as 

cousas, ὁ Testemunha. 

56. Por certo, Allah e Seus anjos 
oram pelo Profeta. ὦ vos que 
credes! Orai por ele e saudai-o, 

permanentemente; 

57. Por certo, aos que molestam(”? 
a Allah e a Seu Mensageiro, Allah 

amalidiçoa-os, na vida terrena e na 

Derradeira Vida, e preparou-lhes 
aviltante castigo. 

(1) C£ XXIV 31 P 569 n1. 
(2) A oraçâo de Allah: confere misericordia. 

À oraçâo dos anjos: pede bençâo divina. 

YYs 2 ASE IEEE 

δ 9,32 * NE) PRE 39 

᾿ξ TG Less 
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&E .9 AL ALT 

da 9 ᾿ Se st € ἊΣ 
(C \ 7 Fait ἡ “111. “ἢ 

π᾿ PRES ne | FR 
ΣΎ ΘΙ, ἊΣ Leur 

JA 7 a 6559 À ως 
£ ra € TC ur r8NT τ Sri NE - 4, $ 

HAT SEEN 
- 

(3) Alusäo à recriminävel atitude dos descrentes, que afirmavam πᾶο 56 que ἃ πιᾶο de 
Deus "est atada" (vide V 64); que Deus, certamente, ὁ um dos três da Trindade 

(cf. V 73); que Deus tomou para Si um filho (cf. If 116), mas que Seu 
Mensageiro ὁ mâgico, poeta, louco e adivinho. 
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58.E os que molestam os crentes | ΕΟ ΣΤ 
e as crentes, sem que nada de mal : ΄- 

ee Le face AL 
estes hajam cometido, com efeito, Ὁ ὦ 

26 - > PACS Ζ 2 |. “7 Ὁ cu Ὁ 

Nb, U tome À Lan DE 9 Ver peer] 
+ sobrecarregar-se-âo com infâmia e 

evidente pecado. 

59.0 Profeta! Dize a tuas 
mulheres e a tuas filhas e às 

mulheres dos crentes que se 

encubram em suas roupagens. [550 
é mais adequado, para que sejam 

reconhecidas e  näo  sejam 
molestadas. E Allah ὁ Perdoadobr, 

Misericordiador. 
- r . : Aus οὐχ ξυευῖ he 

60. ὦ verdade, se os πον EAU A EURE 
e aqueles, em cujos coraçôes hä A Ὁ.  Ὦ 

, : ne 
enfermidade, e os propagadores!" ῷ eu ee ̓ 
de boatos em ΑἸ-Μδαϊηδῇ näo se Se, 

abstêm de seus maus ditos, açular- ας ge 

te-emos contra eles; em seguida, 
näo te avizinharäo, nela, senâo por 

pouco tempo, 

ir 

61. Amaldiçoados. Onde quer ie en Bus ΤᾺ 

que se acharem seräo apanhados e 
mortos inexoravelmente. 

62. Assim, foi o procedimento de 

Allah com os que passaram, antes. 
E nâo encontraräs, no procedimento 

de Allah, mudança alguma. 

63.0s homens perguntam-te Li 
pela Hora. Dize: “Sua ciência estä, £ 

(1) Alusäo ἃ um grupo de hipôcritas, que divulgou péssimas noticias acerca das 

expediçôes militares do Profeta, alegando que foram derrotadas, e mortos seus 

integrantes, objetivando, com isso, desalentar os crentes. 
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apenas, junto de Allah.” E o que te 
faz inteirar-te de que a Hora, 

talvez, esteja proxima? 

64, Por certo, Allah amaldiçoou 
os renegadores da Fé, e preparou- 
lhes um Fogo ardente. 

65. Nele, seräo eternos, para todo 
o sempre. Eles näo encontraräo 

nem protetor nem socorredor. 

66. Um dia, quando lhes forem 
reviradas as faces no Fogo, diräo: 
“Quem dera houvéssemos obedecido 

a Allah e houvéssemos obedecido 
ao Mensageiro!” 

67.E diräo: “Senhor nosso! Por 

certo, obedecemos a nossos senhores 

e ἃ nossos magnates: entäo, eles 
descaminharam-nos do caminho 

reto. 

68. “Senhor nosso! Concede-lhes 
o redobro!'? do castigo, e amaldiçoa- 

Ο5. com grande maldiçäo.” 

69.0 vés que credes! Νᾷο sejais 
como os que molestaram® ἃ 
Moisés; entäo, Allah absolveu-o 

do que disseram. Ε ele era 
honorävel, perante Allah. 

70.0 vôs que credes! Temei a 
Allah, e dizei, sempre, dito 

adequado, 

ref 

-ω} cé ΄σ.» 3 Μή ce A Le οι 

(1) Ou seja, um dobro por se extraviarem, e um dobro por haverem extraviado os demais. 
(2) Alusäo aos que tentaram, por difamaçôes, diminuir o valor do profeta Moisés, ora 

atribuindo-lhe anomalias fisicas, ora acoimando-o de relacionar-se com meretrizes. 
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71. Ele vos emendarä as obras 6 
vos perdoarä os delitos. E quem 
obedece ἃ Allah e ἃ  Seu 
Mensageiro, com efeito, triunfarä, 
com magnifico triunfo. 

72. Por certo, Nôs expusemos ἃ 

responsabilidade!" 805 céus 6 à 
terra e às montanhas: entäo, 

recusaram encarregar-se dela, e, 

dela, se atemorizaram, enquanto o 
ser humano encarregou-se dela. 
Por certo, ele 6 muito injusto 6 

muito ignorante. 

73. Assim foi, para que Allah 
castigasse os hipôcritas e as 
hipôcritas e os idôlatras e as 
idôlatras, e Se voltasse para os 

crentes e as crentes. E Allah 
Perdoador, Misericordiador. 

ARE ENT 

- 
€ FT AA SES 

Pare sl 9 

eos 5 

Ep 

- 

sp 

(1) Traduzimos por Mandamentos o substantivo al-amänah, que significa qualquer 

cousa confiada a alguém. 
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De Makkah - 54 versiculos. 

Em nome de Allah, O SES : 

Misericordioso, O Misericordiador. ΄ 

1. Louvor a Allah, de Quem é 0! a Ἰώ οὐ 
ue Πά nos céusen a. E dEleé RE RE. que éus 6 ἃ terr d eé far Ni 

o louvor, na Derradeira Vida. E AR 
΄ , . 5 T7 9 Alr2r 

Ele é o Säbio, O Conhecedor. 3. M 29 

2.Ele sabe o que penetra na Ge EU NAT 
terra e o que dela sai, e o que desce DR τς ΕῪ 

do céu e o que ἃ ele ascende(. Ε Ele ὃ- ὦ: LE" (cad 

é O Misericordiador, O Perdoador. or δὶ 5 Gi 

3. E os que renegam ἃ Fé dizem: ANNE SN ES 
“A Hora näo nos chegarä”. Dize: 

ee ζω .“ 

(1) Como se viu, anteriormente, na sura XX VIE versiculo 22, ποία 5, Sabä era um 

reino ao sul do Yêmen, na Peninsula Aräbica. Ε a presente sura, assim, se 

denomina näo 56 pela mençäo da palavra Sabä, no versiculo 15, mas por narrar 0 

que sucedeu aos habitantes deste reino. Aqui, os mesmos temas das suras 

reveladas em Makkah säo trazidos de volta: a unicidade de Deus, a crença na 

Revelaçäo divina e na Ressurreiçäo. A sura inicia-se pela declaraçäo de que Deus 

ὁ O Ünico Que é louvado. A seguir, narra Ο que diziam os descrentes acerca da 
Hora e da Ressurreiçäo e acerca do Profeta, quando o difamavam, inquinando-o de 

louco ὃ mentiroso. Mais adiante, lembra aos homens os sinais do poder de Deus. 

admoestando-os do castigo, que sofrem, sempre, os destemidos da Verdade e 
ressaltando-lhes Sua graça para com os servos sinceros, como Davi e Salomäo. A 

Sura Segue com ἃ narraçäo dos eventos ocorridos com os habitantes de Sabä, pais 

prôspero e feliz, mas que, por näo serem agradecidos a Deus por isso, foram 
castigados como o säo todos os soberbos ἃ pusilânimes; condena os que se 
jactanciam em ter filhos e riquezas, e ordena ao Profeta que deixe claro aos 
incrédulos que sua missäo é, apenas, convocar os homens à Fé, sem coagi-los, e 

fazé-los atentar para sua Mensagem. Portanto, devem entender que o Profeta 

transmite a Revelaçäo divina em beneficio de todos. Finalmente, menciona a 

realidade da Hora e sua inexorabilidade, da qual ninguém se evade e na qual 
devem crer, antes que seja tarde demais. 

(2) O que penetra: ἃ chuva, os mortos; Ο que sai: as plantas, as âguas, os minérios; o 

que desce: ἃ chuva, os raios, os anjos, as bênçäos; o que ascende: os anjos, as 

preces, as boas obras. 
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‘Sim! Por meu Senhor! Com 
certeza chegar-vos-4. PelO Sabedor 
de Invisivel. Näo escapa dEle peso 
algum de âtomo, nos céus nem na 

terra. E nada hâ menor que 1sto 

nem malor, que näo esteJa no 

evidente Livro.’ ” 

4. Para recompensar os que 

crêem e fazem as boas obras. Esses 
teräo perdäo e generoso sustento. 

S.E os que se esforçam em 

negar Nossos sinais, intentando 

escapar de Nosso castigo, esses 

teräo castigo de doloroso tormento. 

6.E aqueles!'”, aos quais fora 

concedida a ciência, vêem que ὁ 

que foi descido para ti de teu Senhor 

é a Verdade, e que ele guia à senda 
dO Todo-Poderoso, 40 Louvavel. 

7. E os que renegam a Fé dizem: 

“Indicar-vos-emos um homem, que 

vos informe de que, quando vos 
desintegrardes, com toda desinte- 

graçäo, serels, por certo, trans- 

mudados em novas criaturas”? 

8. ‘‘Forja ele mentiras acerca de 

Allah, ou μά nele loucura?” Nûo. 

Mas os que πᾶο crêéem na 

Derradeira Vida estäo no castigo 6 

no profundo descaminho. 

9.E näo viram eles o que està 
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(1) Referëência aos judeus que abraçaram o Isläo, como Kafb Al Ahbär e Ibn Saläm. 
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adiante deles!'” e o que estä deträs 

deles, seja do céu ou da terra? δ 
quiséssemos, fariamos a terra engoli- 

los, ou fariamos cair sobre eles 

pedaços do céu. Por certo, hä nisso 

um sinal para todo servo contrito. 

10.FE, com efeito, concedemos a 

Davi favor vindo de Nés, e 

dissemos: “Ὁ montanhas! Repeti, 

com ele®. 0 louvor ἃ Allah, junto 

dos pâssaros.” E tornamos düctil o 

ferro, para ele, 

11.E dissemos: “Faze cotas de 

malha®) e entrelaça bem as malhas, 

e fazei® o bem. Por certo, do que 

fazeis, sou Onividente.” 

12. Ε submetemos ἃ Salomäo o 

vento, Cujo percurso matinal era de 

um méês, € CUJO percurso vespertino 
era de um πιᾶ5.. E fizemo-lhe 

fluir a fonte de cobre fundido. E 

houve, dentre os jinns, quem 

trabalhasse as sua ordens, com a 

permissäo de seu Senhor. E a quem, 

dentre eles, se desviasse de Nossa 

ordem, faziamo-lo experimentar o 

castigo do Fogo ardente. 

Parte 22 YYsit V£E Lu δ).» 
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(1) O homem é rodeado pelas criaçôes terrenas e celestiais de Deus. 

(2) Com ele: com Πανὶ. Os ecos e os cantos dos pässaros devem repetir os louvores a 

Deus. 

(3) Armaduras de malhas de ferro, para proteger os guerreiros. 

(4) O imperativo plural se relaciona a Davi e à sua familia. 
(5) À distância percorrida pelo vento, apenas durante a manhä ou durante a tarde, 

equivalia à distância que se percorria ἃ pé ou em transporte, durante um mês. 
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13. Faziam-lhe o que queria: 

santuärios e estâtuas e alguidares 

grandes como os tanques, 6 
caldeirdes!"” assentes. E dissemos: 

“Laborai, ὁ familia de Davi, em 

agradecimento.” Enquanto poucos, 
dentre Meus servos, säo os 

agradecidos. 

14.E, quando lhe” decretamos 
a morte, nada lhes®? indicou sua 

morte senäo a térmite que Îhe 
devorou o bâculo!”. Entäo, quando 

ele caiu, tornou-se evidenté para os 
Jinns que, se soubessem do Invisivel, 

näo haveriam permanecido no 

aviltante castigo. 

15.Com  efeito, havia para 

Saba’ ® δ em seu habitat, um Sinal: 

dois Jardins, à direita e à esquerda. 

Foi-lhes dito: “Comet do sustento 

de vosso Senhor e agradecei-Lhe. 
Tendes uma plaga benigna e um 
Senhor Perdoador.” 

16. Entäo, eles deram de ombros 

a 550: e enviamos contra eles a 

YYs;xl δε κ᾿ δὴ» 
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(1) Esses caldeirôes eram escavados em montanhas de pedra, cujo acesso era feito por 

escadas. 

(2) Lhe: a Salomäo. 
(3) Lhes: aos jinns. 
(4) Salomäo morreu de pé, apoiado sobre o bäâculo. E os jinns, πᾶο percebendo a 

morte de quem os submetia, continuaram no ärduo trabalho, durante um ano ainda, 

até que, ao corroerem as térmites o apoio de Salomäo, e este cair por terra, eles 

perceberam que Salomäo estava morto e que ]ά podiam haver cessado o trabalho 
hâ muito, se conhecessem, logicamente, os segredos de todas as cousas. 

(5) Ou seja, para os habitantes de Saba. 
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torrente da barragem de Al-‘Arimt') μα: 2242 . ἣν 2 re 

e trocamo-lhes os dois jardins por 
outros dois jardins, de frutas 

r + 2 
amargas e tamärices®” e cousa 
pouca de açoifaifa®. 

17.Com 1550 recompensamo- 

los, por sua ingratidäo. E näo 
recompensamos, assim, senäo 80 
ingrato ? 

18.E tinhamos feito, entre eles - KEANE RIRRUGES 

e as cidades que tinhamos 
abençoado!”, cidades aparentes!”, 

e tinhamos determinado, nelas, ἃ 

caminhada(®, na justa medida. E 

dissemos: “Caminhai, em segurança, 

durante dias e noites.” | 

19.Entäo, disseram: “Senhor καθ χα EE “5 AC << 

(1) Ou de Ma’rab. É o nome dado às âguas represadas ou ao vale da Sabä. Arruinada a 

represa, as âguas inundaram toda ἃ regiäo, em castigo à desobediência de seus 

habitantes. Vide XXVII 22 n5. 
(2) Género de plantas da familia das tamaricâceas, arbustivas, arborescentes às vezes, 

de folhas inteiras, pequenas e estreitas, desprovidas de estipula de flores com cinco 

estames e sementes pilosas, cuja espécie articulata é rica em tanino, substância 

sôlida adstringente. Cf. Grande Enciclopédia Delta Larousse, 1970. 
(3) Açoifaifa, o mesmo que jujubeira, planta da familia das raminâceas (Zizyphus 

jujuba). Arvore espinhosa, cujo fruto ὁ vermelho e comestivel, de polpa açucarada, 

com ἃ forma de uma azeitona. Cf. Grande Enciclopédia Delta Larousse, 1970. 
(4) Ou seja, as cidades sirias, abundantes em vegetaçäo e ἄρτια, aonde os habitantes de 

Sabä iam comerciar. 
(5) Essas cidades eram täo prôximas umas das outras que todo viajante podia vê-las 

ao longe. 
(6) A distância entre estas cidades era de tal forma precisa e simétrica que, se ἃ uma 

delas o viajante chegava, na hora da sesta, e là permanecia para descansar, à outra, 

seguinte, chegava na hora de dormir, à noite, onde, também, permanecia, até ὁ 

outro dia. Assim sendo, o viajante poderia deslocar-se, confortavelmente, porque 

sempre encontraria acolhida, alimento e ägua, em tempo certo, durante sua 
viagem. 
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nt el 
nosso! Torna grande ἃ distância!” 
entre nossas viagens.” E foram 

injustos com si mesmos; entào, 

fizemo-los tema de conversa, 6 

desintegramo-los, com  toda 

desintegraçäo. Por certo, hä nisso 

sinais para todo perseverante, 

agradec1do. 

20. Ε, com efeito, Iblis com- 

provou sua conjectura acerca deles; 

entäo, seguiram-no, exceto um 
grupo de crentes. 

21. Ε ele näo tinha poder algum 

sobre eles; mas assim foi, para que 

soubéssemos distinguir quem cria 
na Derradeira Vida de quem estava 
em duüvida, a respeito dela. Ε teu 

Senhor, sobre todas as cousas, é 

Custédio. 

22. Dize: ‘“Invocai os que 
pretendeis serem deuses, além de 

Allah. Eles näo possuem o peso de 

um atomo, nem nos céus nem na 

terra. E, nestes, eles näo têm 

participaçäo alguma. E Ele näo 
tem, entre eles, coadjutor algum.” 

23.E a intercessäo, junto dEle 

näo beneficiara senäo àquele ἃ 

quem ΕἸ ἃ permitir. Neste caso, 

ficaräo à espera, até que, quando 
se Îhes remover o terror dos 

were  -“!ὔ Terre 9 “5 
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(1) Os habitantes de Sab, ingratos e cansados de tamanho bem-estar nas viagens, 
rogaram a Deus que interpusesse imenso deserto entre eles e ἃ Siria. 
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coracôes, diräo, entre eles: “O que 
disse vosso Senhor?” Diräo: “A 

verdade(l)t E Ele é O Altissimo, O 

Grande.” 

3 2.20. - 
. ες , vos “2 " »32 

24. Dize: “Quem vos 4ά sustento | TE de pe -" 
dos céus e da terra?” Dize: “Allah! Fr 
É, por certo, nôs ou vos estamos na 

orientaçcäo ou em  evidente 

descaminho.” 

β Cie ἢ μη 

25. Dize: “Νᾷᾶο sereis interroga- 
dos acerca dos crimes que come- 
temos, nem seremos interrogados 
acerca do que fazeis.” 

Pt Le . ὅ + re L'ITLÀ À Ta a τς 

26. Dize: re Senhor juntar- re SE 25€ EN 

nos-â;, em seguida, sentenciarä A fa ES 
πῇ “us (ῷ ΕΣ λ SEA 

entre n6s, com a verdade. E Ele é 

O Sentenciador, O Onisciente.” 

27. Dize: “Fazei-me ver os que 
ajuntais ἃ Ele, como parceiros. Em 
absoluto, näâo o conseguireis. Aliäs, 

Ele é Allah, O Todo-Poderoso, O 

Säb10.” 

28.E à t cire À ait Re ‘ näo € enviamos οϑιε- EVA LS 

Muhammad, senäo ἃ toda ἃ ΒΗ pois 

humanidade, por alvissareirro 6 7 ἔτ ες 
. . 215. 12 2 ΐ 

admoestador, mas ἃ maioria dos ÉD) LAN CRE 
homens®? näo sabe. 

29.E dizem: “Quando serä ὁ 
cumprimento desta promessa, se 

sois veridicos?” 

30. Dize: “Haverä, para vés, o 

(1) À verdade: ἃ anuéncia divina da intercessäo. 
(2) Homens: os idélatras de Makkah. 
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encontro de um dia, em relaçäo ao 

qual näo podereis retardar-vos, uma 
hora sequer, nem adiantar-vos.” 

31.E os que renegam a Fé dizem: 
“Jamais creremos neste Alcoräo 
nem no que houve antes dele.” E 
se visses quando os injustos forem 
postos diante de seu Senhor, uns 
refutando o dito dos outros! Os que 
foram subjugados diräo aos que se 
ensoberbeceram: “Se näo fôsseis 

vos, seriamos crentes.” 

32.0s que se ensoberbeceram Ni ASIE 

diräo aos que foram subjugados: Er STE 2221 
“Serd que fomos nés que vos ds ἜΠΟΣ ὙΠ 
afastamos da boa orientaçäo, apos ἐσ τη] 

re 5 
γ΄ - κσ5.2.2 haver-vos chegado? Näo. Mas vos 

proprios éreis Criminosos.” 

33.E os que foram subjugados 
diräo aos que se ensoberbeceram: 
“Näo. Mas, vossos estratagemas, 

noite e dia, desgraçaram-nos, 

quando nos ordenäveis renegäs- 
semos ἃ Allah e Lhe fizéssemos 
semelhantes.” E eles guardaräo 
segredo!}” do  arrependimento, 
quando virem o castigo. E Nôs 
poremos as gargalheiras nos 

pescoços dos que renegaram a Fé. 
Näo serdo eles recompensados 
senäo pelo que faziam”? 

34. Ε πᾶο enviamos ἃ uma cidade Sois 

admoestador algum, sem que seus 

(1) CE X 54 n2. 
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opulentos habitantes dissessem: 
“Por certo, somos renegadores do 
com que sois enviados.” 

35.E eles disseram: “Somos 
mais privilegiados em riquezas e 

filhos, e nâo seremos castigados!".” 

36. Dize: “Por certo, meu Senhor AH SOLS ἘΣ δ), 
prodigaliza o sustento ἃ quem 

quer, 6 restringe-0; mas ἃ maloria 
dos homens näo sabe.” 

37.E πᾶο säo vossas riquezas 

nem  vossos filhos que vos 

aproximaräo, bem perto de Nés; 

mas quem crê e faz o bem, esses £ 

teräo o dobro da recompensa, pelo ὅδ. Like PNG ASIE 
que fizeram e  estaräo, em 

segurança, nas Câmaras etéreas. 

38.E os que se esforçam em 

negar Nossos sinais, intentando 

escapar de Nôs, esses seräo trazidos 

ao castigo. 

39. Dize: “Por certo, meu Senhor 

prodigaliza o sustento a quem quer, 

de Seus servos, e restringe-lho. E o 

que quer que despendais, Ele vo-lo 

restituir4. Ε Ele é O melhor dos 

sustentadores.” 

40. Ε um dia, Ele os reunirä ἃ ᾿ς. τἰς ji CAE EST 15 

todos; em seguida, dir aos anjos: Fe para RAS 
“Säo estes que vos adoravam?” 

(1) Os opulentos incréus supunham que sua condiçäo privilegiada na vida terrena era 
um dom divino, e que, seguramente, estariam isentos das puniçôes da Vida eterna. 
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41.Eles"”  diräo: “Glorificado 
sejas! Tu és nosso Protetor, em vez 
deles. Ao conträrio, eles adoravam 
Ο5 jinns. À maioria deles era crente 
neles.” 

42. Entäo, nesse dia, nenhum de 

vôs possuirä, para Ο outro, beneficio 
nem prejuizo; e diremos aos que 
foram injustos: “Experimental ὁ 
castigo do Fogo, que desmentieis.” 

43.E, quando Nossos evidentes 
versiculos se recitam, para eles, 
dizem: “Este näo é senäo um 
homem que quer afastar-vos do 
que vossos pais adoravam.” E 

dizem: “Este®? nâo ὁ βεπᾶο mentira 
forjada.” E dizem os que renegam 
a Fé, acerca da verdade, quando 
ela Ihes chega: “Isto näo é senäo 
evidente magia!” 

44, E Nôs πᾶο Îhes concedéramos 

livros que estudassem. E πᾶο Îhes 
enviäramos, antes de ti, admoestador 

algum. 

45.E os que foram antes deles 

not ᾿ Mensagem -- e ηᾶο 
chegam eles®”, em poder e riqueza, 
ao décimo do que concedéramos 
aqueles — e desmentiram a Meus 
Mensageiros. Entäo, como foi 
_Minha reprovaçäo”? 

(1) Eles: os anjos. 
(2) Este: o Alcoräo. 

(3) Eles: os idélatras de Makkah. 

“--“ 
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- PRE À Ἐπ. ὁ 5 Ἐξ τ, τ 
46. Dize: Apenas, exorto-vos al |, el er] be VS NE 

uma uüUnica questäo: ἃ vos CASA, 
| | SE À 

manterdes, diante de Allah, de dois 5e =. 55 GA < 
em dois ou de um em AU em : AG Éc Ra 

seguida a refletirdes. Näo hä loucura ÉD sb CGI ΣΟῚ 

em vosso companheiro. Ele näo 
vos é senäo um admoestador, que 

esta adiante de veemente castigo.” 

47. Dize: “Ὁ que vos peço, em 
prêmio, Oo ser para vos. Meu 

prêmio nâo impende senäo a Allah. 
E Ele, sobre todas as cousas, é 

Testemunha.” 

48. Dize: “Por certo, meu Senhor 

é Quem lança a Verdade. Ele, das 

cousas  invisiveis, €  Profundo 

Sabedor.” 

49. Dize: “A Verdade!” chegou, 

e a falsidade nada inicia nem 

repete!””. " 

AE 

50. Dize: “Se eu me descaminho. 

descaminhar-me-e1, apenas, em 

prejuizo de mim mesmo!”. E, se me 

guio, ser4 pelo que meu Senhor me 

(1) Muhammad exorta os idélatras de Makkah à sinceridade, quando do estudo da 
Mensagem que Ihes oferece, e que o façam 805 pares, para poderem discutir com 

objetividade, um lembrando ao outro, determinada questäo: ou individualmente, 

uma vez que isso enseja à reflexäo profunda sobre cada assunto. Aliäs, a multidäo 

sé tumultua a reflexäo. 
(2) À Verdade: o Alcoräo. 
(3) A expressäo "nada inicia nem repete" significa que a falsidade é inoperante, 

perecivel. Esta expressäo provém de o ser, em sua existência, poder iniciar um ato, 

e nàâo poder fazê-lo, depois de morto. 
(4) Assim retrucou Muhammad aos idélatras, que Îhe falaram haver-se ele extraviado, 

por haver abandonado a religiäo de seus antepassados. 
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revelou. Por certo, Ele é Oniouvinte, 

e est4 Proximo.” 

ἌΡ. 51.Ε se visses quando se ater- nent 
rorizarem(l)! Para eles näo haverä 

Se ue e seräo apanhados em 
lugar? proximo. 

\ "#0 9 + τι τὴ Ÿ 

52.E diräo: “Cremos πεῖς" ἘΠ Ξ ΓΝ 

Mas como poderäo alcançar a Fé, de An 

lugar täo longinquo!”? 

523. E, com efeito, renegaram-no, 
antes, e conjeturam( 0 Invisivel, de 
lugar täo longinquo. 

54. E M se-à uma barreira REGEES SEX = 
entre eles e οἱ que apetecem, como 

se fez, antes, a seus semelhantes!?. 

Por certo, estavam em düvida 

tormentosa. 

(1) Referéncia ao estado em que se encontraräo os idélatras no Dia do Juizo. 

(2) Seja qual for o lugar, este estarâ prôximo de Deus. 

(3) Nele: no Alcoräo ou em Muhammad. 

(4) Pretender abraçar ἃ Fé, somente no Dia do Juizo, é como querer alcançar algo 

inatingivel, porque ἃ Fé j4 lhes fora oferecida na vida terrena, e esta estar4 bem 

distante deles, no Dia do Juizo. 

(5) A alusäo ao que os idôlatras afirmavam acerca do Profeta, que era mâgico, louco, 

arriscando conclusôes acerca do Desconhecido, cuja apreensäo estava, aliäs, bem 

distante de seus parcos conhecimentos. 

(6)0 que eles apetecem, agora, é a Fé. 
(7) Alusäo aos idélatras, das geraçôes anteriores, cujas aptidôes, acerca da Fé, se 

assemelham às dos idélatras de Makkah. 
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De Makkah - 45 versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS, Ὁ 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Louvor a Allah, O Criador JE ANSE LE AXAS 

dos céus e da terra, Que faz dos Cet ar NÉE) LA 

anjos Mensageiros, dotados de 83e ALES ΦῈ 
asas: duas, ou trés, ou quatro. Ele EME AE GAS 
acresce(®), na criaçäo, o que quer. o Pet 
Por certo, Allah, sobre todas as : 
cousas, é Onipotente. 

2.0 que Allah franqueia aos ES CESR 
homens, em misericordia, ninguém 

(1) Fâtir, participio presente do verbo fatara, iniciar ἃ criaçäo, sem modelo anterior; 

fundar. Assim se denomina ἃ sura, pela mençäo de ἔδει, no primeiro versiculo, 

embora apresente, outrossim, ἃ denominaçäo de Os Anjos, por mencionar esta 

palavra, também, no primeiro versiculo. Aqui, säo tratados os mesmos assuntos 

apresentados nas suras reveladas em Makkah: ἃ unicidade de Deus, ἃ Mensagem 

divina e a realidade da Ressurreiçäo. O carâter saliente desta sura é tornar claro 

que toda a criaçäo é exclusividade de Deus, Quem tudo criou, sem necessitar de 

co-participantes. À sura inicia-se pela louvaçäo ἃ Deus, o Fundador dos céus e da 

terra, Que fez, dos anjos alados, mensageiros para Seus servos; assevera, ἃ seguir, 

que nada pode impedir ἃ chegada da benevolência de Deus a Seus servos, como 

também nada pode beneficiar-se de Sua misericérdia, sem Sua anuëncia. E que os 

homens devem atentar para que os nâo seduza a vida terrena e seu ΡΟΖΟ, e näo os 

iluda Satä, seu inimigo declarado. À sura considera, ainda, a inexorabilidade do 
Dia da Ressurreiçäo, quando todos prestarâo contas de seus atos, e reafirma que έ 

Deus Quem envia nuvens às terras âridas, para as vivificarem, e é Quem ressuscita 

os mortos. E acrescenta mais provas do infinito poder divino: a criaçäo pulvérea 

do Homem, e, depois, sua origem seminal; ἃ diversificaçäo em homens 6 
mulheres; a criaçäo do dia e da noite, do sol e da lua; o poder impresso na âgua 

para, junto com a terra, criar frutos diversissimos; as montanhas de todos os tipos € 

dimensôes; as miriades de seres existentes no mundo; a sustentaçäo do céu e da 

terra pelo säbio poder divino. Finalmente, a sura preconiza que, se Deus houver de 
castigar, por seus pecados, os homens, deles o mundo se esvaziarä. Entäo, 

procrastina o pedido de contas para o Dia do Juizo. 
(2) Trata-se, aqui, dos atributos fisicos, mentais ou morais, com que Deus agracia 

algumas criaturas: ἃ voz melodiosa, a eloqüência, a coragem, a cabeleira sedosa, ἃ 

estatura perfeita, etc. 
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pode retê-lo. Ε o que Ele retém, 
ninguém, depois dEle, pode enviä-lo. 
Ε Ele é O Todo-Poderoso, O Säbio. 

3.0 humanos! Lembrai-vos da 

graça de Allah para convosco. Hä 
criador outro que Allah, que vos dê 
sustento do céu e da terra? Näo 
existe deus senâo Ele. Entäo, como 

dEle vos distanciais? 

4,E, se eles te desmentem, 

Muhammad, com efeito, foram 
desmentidos outros Mensageiros, 
antes de ti. E a Allah säo 
retornadas as determinaçôes. 

5.0 humanos! Por certo, a 

promessa de Allah é verdadeira. 
Entäo, näo vos iluda a vida terrena 

e näo vos iluda o ilusor(}), acerca 

de AfHah! 

6. Por certo, Satà vos é inimigo; 

entäo, tomai-o por inimigo. Ele, 
apenas, convoca os de seu partido, 
para que sejam dos companheiros 
do Fogo ardente. 

7.Os que renegam a Fé teräo 
veemente castigo. E os que crêem 
e fazem as boas obras teräo perdäo 
e grande prêmio. 

8. Sera que aquele, para quem é 
aformoseada sua m4 açäo, e a νᾶ 
como boa, é como aquele ἃ quem 
Allah guia? E, por certo, Allah 

(1) Itusor: aquele que ilude, Satä. Cf. XXXI 33 nl. 
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descaminha ἃ quem quer e guia ἃ 
quem quer. Entäo, que tua alma 
näo se consuma em afliçües por 

eles. Por certo, Allah, do que eles 
engenham, 6 Onisciente. 

9. Ε Allah é Quem envia o vento, 

e este agita nuvens; em seguida, 
conduzimo-las a uma plaga morta!” 
e, com elas, vivificamos a terra, 

depois de morta. Assim serä ἃ 
Ressurreiçäo. 

10. Quem deseja o poder, saiba 

que é de Allah todo o poder. A Ele 
ascendem as palavras benignas; e a 
boa açäo, Ele a eleva. E os! que 
armam maus estratagemas teräo 
veemente castigo. E o estratagema 
desses falharä. 

11.E Allah criou-vos de p6; em 

seguida, de gota seminal; depois, 

fez-vos casais. E nenhuma varoa 

concebe, nem dä à luz senäo com 

Sua ciéncia. Εἰ näo se prolonga ἃ 

vida de longevo algum nem se Ihe 
diminui a idade, sem que 1sso 
esteja num Livro. Por certo, 1550, 

para Allah, é fäcil. 
: 3 ἊΣ 

12.E os dois mares®” näo se 

igualam. Este é doce, säpido, suave 

de beber, e aquele é salso, amargo. 

(1) Morta: érida. Cf. VII 57 p247 nl. 
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(2) Os: os Quraich, inimigos do Profeta, que se reuniram, para deliberar sua prisäo, 

morte ou expulsäo de Makkah. Cf. VII 30 πὶ. 
(3) Vide XXV 53 nd. 
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Ε, de cada um comeis carne tenra 

e extrais adornos, que usais. E tu 
vês o barco sulcando-os, para 
buscardes!!” algo de Seu favor. E 
para serdes agradecidos. 

13. Ele insere ἃ noite no dia 6 

insere o dia na noite. E submeteu o 

sol e a lua: cada Le corre até um 

termo designado(”. Esse é Allah, 
vosso Senhor: dEle é a soberania. 

E os que invocais, além dEle, näo 
possuem, sequer, uma pelicula de 
caroço de tâmara(” 

14. Se os convocais, näo ouviräo 

vossa convocaçäo. E, se a ouvissem, 

näo vos atenderiam. E, no Dia da 

Ressurreiçäo,  renegaräo  vossa 
idolatria. E ninguém te informa da 
Verdade como Um Conhecedor. 

15.0 humanos! V6s sois pobres 
diante de Allah, e Allah 6 O 

Bastante ἃ Si mesmo, O Louvävel. 

16. Se Ele quisesse, far-vos-ia 1Γ 
e faria chegar novas criaturas. 

17. isso näo é, para Allah, 
penoso. 

18.E nenhuma alma pecadora 
arca com Ο pecado de outra. E, se 
uma alma sobrecarregada convoca 

ne 

ἐν RSS 
22 2% 

pars 

AR ΔῸΣ ΠῚ 

“τ D, 

Ω ὮΝ ARTE 5)... 37.2.9 

NE 

(1) Observar a alternância do uso das pessoas gramaticais com os verbos ver € 
buscar., fato caracteristico do estilo ârabe. 

(2) Ou seja, até o Dia do Juizo. 

(3) A perifrase traduz a palavra qitmir, que significa a tênue membrana que reveste ὁ 

caroço da tâmara, 6, figurativamente, algo insignificante. 
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cri para aliviar-lhe ἃ pra < ΠΥ re er 
nada desta serâ carregado, aindal © + #% ,+. τε 
que ὁ convocado seja As Tu, ser IL ADOLE 
apenas, admoestas os que receiam Parier 3.905) 
a seu Senhor, ainda que Invisivel, e 4 
que cumprem a oraçäo. E quem se 
dignifica, se dignifica, apenas, em 

beneficio de si mesmo. E a Allah 
serä o destino. 

19. E o cego 6 o vidente näo se 
igualam. 

20. Nem as trevas e a luz. 

21. Nem a sombra e o calor. 

+ " Σ T E 7 6 LR 7e st τ et 22. Ε nâo se igualam os vivos e RNA 2665 
os mortos. Por certo, Allah faz sie, Se 

LG νι ΣᾺ νοι «Ὁ £ ω πὴ 

ouvir ἃ Verdade ἃ quem Ele quer. 

Ε tu nâo podes fazer ouvir os que 
estäo nos sepulcros. 

23. Tu πᾶο és senäo admoestador. 
Lt 

ΠΡ. 24. Por certo, N6s te enviamos, φανοῦ 
com ἃ Verdade, por alvissareiro e 
admoestador. ÆE nunca houve 
naçäo, sem que nela passasse um 
admoestador. 

Var 

25. E, se eles te desmentem, com 

efeito, os que foram antes deles 
desmentiram aos Mensageiros. 

Chegaram-lhes Seus Mensageiros 
com as evidências, e com os 

Salmos, e com o Livro!!? Luminoso. 

26. Em seguida, apanhei os que LE 

(1) Ou seja, o Livro que engloba todos os livros divinos. Cf. ΠῚ 184 n2. 
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renegaram a Fé. Entäo, como foi Ὁ ne OK 
Minha reprovacäo”? 

27. Νᾶο viste que Allah faz ALI SEN 

descer, do céu, âgua e, com ela, 

fazemos sair frutos, de cores 

variadas, e, que, entre as montanhas, 

hâ-as de estratos brancos 6 

vermelhos, de cores variadas, e as 

que sâo nigérrimas COmMO Corvos? 

28.E que, dentre ne. e KE 5 AS EN Gas 

os seres animals € os rebanhos, hà- Dan EN 7.9.2 9.5: 5, AA AC A ALES 
os, também, de cores variadas? none αν 

Apenas, os ϑάδι05 receiam ἃ Allah, AO ELA, de a 
32: α dentre Seus servos. Por certo, Allah | €) DES 

é Todo-Poderoso, Perdoador. 

᾿ ῷ κε, 4’. ..“. Ame Les 29. Por certo, os que recitam o 1261544 LS GE GE) 

Livro de Allah e cumprem a oraçäo pret ee St 
Ρ ΕΣ 24855 Elo 55 SAN 

e despendem, secreta ou manifesta- ᾿ ἀπε οὐδ 

mente, do que Ihes damos por GERS TI 
r * ] À "JL ζ 

sustento, esperam por comérciol'?, a) 55 
que ηᾶο perecerd, 

ne Ὁ τς Tr =D 5? > ITS 30. Para que Ele os recompense δ 39 ΣΑΣ fa 59. 

com seus prêmios, 6 lhes acrescente 

alco de Seu favor. Por certo, Ele ό 

Perdoador, Agradecido. 

HET 5 .π "ἢ E o< 

31.E o que te revelamos, do 

Livro, é a Verdade, que confirma o 

que havia antes dele. Por certo, 

Allah, de Seus servos, é Conhecedor, 

Onividente. 

(1) Comércio, aqui, ὁ a troca entre Deus e o homem. Aquele oferecendo graças, e este 

praticando o bem. Desta forma, todo crente verdadeiro almejarä esta troca, que é 

imperecivel. 
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32. Em seguida, fizemos herdar 
o ELaivro aos a escolhemos de 
Nossos servos!”. E, dentre eles, μά 
Oo que é injusto com 51 mesmo. E 
dentre eles, μά o que é moderado. 
E, dentre eles, hä o que é precursor 
das boas cousas, com a permissäo 
de Allah. Esse é o grande favor, 

33.0s Jardins do Eden; neles, 

entraräo; neles, seräo enfeitados com 

braceletes de ouro e com pérolas; 6, 
neles, suas vestimentas seräo de seda. 

34.E diräo: “Louvor a Allah, 

Quem fez 1r-se, para longe de nos, 
a tristeza! Por certo, nosso Senhor 

é Perdoador, Agradecido. 

35. “Ele é Quem, por Seu favor, 

nos fez habitar ἃ Morada da 

Permanéncia®”. Nenhuma fadiga 
nos toca, nela, nem nos toca, nela, 

exaustäo.” 

36. E os que renegam a Fé teräo 
o Fogo da Geena; nâo se [ῃ65 por4 
termo à vida para que 6165 morram: 
e nada se Îhes aliviarä do castigo. 
Assim, recompensamos todo ingrato. 

37.E, nele®”, gritaräo: “Senhor 

nosso! Faze-nos sair daqui, nés 

faremos bem outro que o que 
faziamos.” Ele dirä: “E näo vos 
deixamos viver um tempo, em que 

> 4 

ἕξ A AIIVES 

LE 
22 1 ὥς 

μα λον ρει τὰ 
τυ; ἢ νοι 32. SN 

5 

EE Ὁ..." 

vs οἦϊ ̓Ἰκρξα ἡ. 

RARE ra 

(1) Isto é, äqueles que seguem ἃ religiäo de Muhammad. 

(2) Morada da Permanência Eterna, ou Paraiso. 
(5) Nele: no Fogo da Geena. 
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pudesse meditar quem quisesse 
meditar? E o admoestador chegou- 
vos. Entäo, experimentai o castigo. 
E näo hà para os injustos socorredor 
algum.” 

38. Por certo, Allah é Sabedor 

do Invisivel dos céus e da terra. 

Por certo, do intimo dos peitos, Ele 
é Onisciente. 

39.Ele é Quem faz de vés 

sucessores na terra. Entäo, quem 
renega a Fé, sua renegaçäo ser em 
prejuizo de si mesmo. E a renegaçäo 
dos renegadores da Fé näo Ihes 
acrescenta senäo  abominaçäo, 
junto de seu Senhor. E ἃ renegaçäo 
dos renegadores da Fé nâo Îhes 
acrescenta senäo perdiçäo. 

40. Dize: “Vistes vossos idolos, 

que invocais além de Allah”? Fazei-me 
ver oO que criaram, na terra. Ou têm 
eles participaçäo nos céus? Ou Ihes 
concedemos um Livro, e se funda- 

mentam em uma evidéncia dele?” 

Näo. Mas os mjustos näo prometem, 
uns 805 outros, senäo faläcia. 

41. Por certo, Allah sustém os 

céus 6 ἃ terra, para que πᾶο se 

desloquem. Ε, se ambos se 
deslocassem, ninguém, depois dEle, 

os sustentaria. Por certo, Ele é 

Clemente, Perdoador. 

42.E eles() juraram, por Allah, 

(1) Eles: os idélatras de Makkah. 
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com seus mais solenes juramentos, 

que, se Îhes chegasse um admoes- 
tador, seriam mais bem guiados que 
qualquer outra das comunidades!?. 
Entäo, quando um admoestador Îhes 

chegou, isso näo Îhes acrescentou 
senäo repulsa, 

43. Soberba, na terra, e maus 

estratagemas. E os maus estrata- 
gemas nâo envolvem senäo a seus 
autores. Entäo, näo esperam eles 

senäo os procedimentos punitivos 

dos antepassados”? E näo encontraräs, 

no procedimento de Allah, mudança 
alguma. E nâo encontraräs, no 
procedimento de Allah, alteraçäo 
alguma. 

44.E näo caminharam eles na 

terra, para olhar como foi o fim 

dos que foram antes deles, e que 

foram mais veementes que eles, 
em força. E nâo é admissivel que 
cousa alguma escape a Allah, nem 

nos céus nem na terra. Por certo, 
Ele é Onisciente, Onipotente. 

45.F, se Allah culpasse os 
homens pelo que cometeram, näo 
deixaria sobre sual superficie ser 

animal algum; mas Ele Ihes concede 

prazo, até um termo designado. E, 

quando seu termo chegar, por certo, 
Allah, de Seus servos, é Onividente. 
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(1) Alusäo aos seguidores dos Livros sagrados: os judeus e os cristäos. 

(2) Sua: da terra. 
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De Makkah - 83 versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS, μ᾿ 

Misericordioso, O Misericordiador. | 

1. Ya-Sin. e Ἐπ 

2. Pelo Alcoräo pleno de sabe- open 
doria, ρον 

3. Por certo, Muhammad, tu és o Reed El sf 
dos Mensageiros!?, “ 

4. Em senda reta. eo nb ἧς 

(1) Ὑᾷ, sin, nomes das letras ἄγαθεξ, & e ν, correspondentes aproximadas, em portugués, 

às letras y e 5. Acerca de seu significado, ver II 1 n3. E, assim, se denomina a sura, 

pela mençäo destas em seu primeiro versiculo. Aqui, os temas principais säo os 

mesmos de todas as suras reveladas em Makkah: ἃ unicidade de Deus, a Mensagem 

divina e ἃ Ressurreiçäo, ἃ que a sura ἀά grande ênfase. Inicialmente, ela ratifica o 

papel de Muhammad, como Mensageiro de Deus, e observa que ele segue ὁ 
caminho reto, para admoestar um povo, cujos antepassados nâo foram admoestados. 

Refere-se aos negadores da Fé, que πᾷο extraem beneficios da Mensagem divina, 

salientando que ἃ admoestaçäo somente pode beneficiar os que aceitam esta 

Mensagem; oferece claros exemplos aos idélatras de Makkah, para denotar ὁ 

conflito, surgido entre os pregadores de Deus e seus desmentidores, e patentear o 

destino dos malfeitores e dos benfeitores; expôe provas do poder incontestävel de 

Deus, por meio da terra ärida que se vivifica; da noite e do dia, do sol e da lua, que 

ficam em érbitas independentes; do barco que flutua na âgua; dos rebanhos ἃ 
serviço dos homens; adverte, ainda, os homens do que ocorrerâ no dia da 

Ressurreiçäo, quando cada alma receberä a paga de seus atos: os bem-aventurados 

receberäo ὁ Jardim da Delicia e os mal-aventurados teräo severo castigo. Quanto a 

estes ültimos, teräo as bocas seladas, pois suas mäos e pernas testemunharäo todos 

os males por eles perpetrados. A sura fala-nos, também, da transitoriedade de 

tudo: do jovem que se torna anciäo, do forte que se torna fraco, e insiste em que o 
Alcoräo ὁ a Mensagem baseada na lôgica, nâo na imaginaçäo hiperbélica de 

poetas. Consequentemente, o Profeta nâo é poeta, por isso deve ser respeitado como 

o Mensageiro da Verdade. Finalmente, ἃ sura recorda que Deus criou o homem de 

ἴδηις gota seminal, e ei-lo que se mostra, totalmente adversärio de seu Criador: 6. 

ainda, que Ὁ Criador dos céus ὁ da terra encerra o poder de ressuscitar os mortos, uma 
vez que Sua Palavra faz suscitar vida: quando Ele diz a algo que seja, este algo é. 

(2) Isto, para refutar a contestaçäo dos idélatras de Makkah, quanto à veracidade da 
Mensagem divina de Muhammad. 
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5. Ele!” é ἃ revelaçäo descida dO 
Todo-Poderoso, dO Misericordiador, 

É 4. ΄“» 6. Para admoestares um povo, λους 

cujos pais näo foram admoestados: ὮΝ A 29% 

entäo, estäo desatentos. ch 
à Tr. : τς τῇ 

7. Com efeito, o Dito!” cumpriu- | À à S\ ἷ EEE 

se contra a maioria deles: entäo, "- . 
: : CES: Pr 

näo crêem. 

8. Por certo, pusemo-lhes, nos Ja: Sas É 

escocos., gargalheiras, e estas [Π 65 PSE P Ç ΒΑΙΒ où 2 7 065 | 

chegam aos queixos; entäo, têm as 
3 cabeças forçadas para Ciman). 

9Ὲ fizemos uma barreira els διὰ LR NES 

adiante deles e uma barreira deträs ΄ : 

deles!*: e nevoamo-lhes as vistas: 

entäo, nada enxergam. 

10.E JIhes - Ισ}] que os Bai; SELS 

admoestes ou nâo os admoestes: | γι 

eles näo creräo. 

11. Tu, apenas, admoestas ἃ ie nie 

quem segue ἃ Mensagem e receia , 
aO Misericordioso, ainda que 
Invisivel. Entäo,  alvissara-lhe 
perdäo e generoso prêmio. 

---- χῦ-- τ 

12. Por certo, somos Νός Que Va 22550850) 

(1) Ele: o Alcoräo. 

(2) Refere-se à Palavra de Deus, acerca da condenaçäo imposta por Ele aos idélatras, 

por näo haverem aceitado a Mensagem. 
(3) O idélatra, que persiste na idolatria e näo que enxergar a verdade, é como aquele 

cujo pescoço ficou sobrecarregado de gargalheiras, a tal ponto que, com a cabeça 

forçada para o alto, näo pode ver o que estä a sua frente. 
(4) Os idélatras, por recusarem ἃ Mensagem divina, ficaram como os que 5ὅ0 

encurralados, nâo podendo ver o que 6514 a sua frente, nem atrâs de si. 
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damos a vida aos mortos. 6 

escrevemos O que eles 

anteciparam(), e seus vestigios. E 
toda cousa, enumeramo-la em um 
evidente Livro. 

13.E propôe-lhes um exemplo: 
os habitantes da cidade(?, quando 
lhes chegaram os Mensageiros, 

14. Quando lhes enviamos dois!” 

Mensageiros, e eles os desmentiram, É te EE 

entäo, fortalecemo-los com um nl is : 
terceiro, eles disseram: “Por certo, ὌΝ τὴ 
fomos enviados a vôs.” 

. . - ΡΝ "ὼς a er 93» 

15.0s habitantes da cidade Le Es Y] 225 236 
disseram: “Vos nâo sois senäo 

(1) Ou seja, o que fizeram antes da morte: durante a vida. 

(2) Ou seja, de Antioquia, cidade siria, aonde foram enviados os apôstolos de Jesus. 

(3) Trata-se de dois apôstolos, que foram pregar o cristianismo aos habitantes pagäos 

de Antioquia. Quando dai se aproximaram, encontraram um idoso pastor de 

ovelhas, Habib An-Najjär, que, sabedor da missäo deles, Ihes pediu mostras de sua 

veracidade. Os apôstolos näo sé Îhe afirmaram ter o poder de cura do enfermo, do 

leproso, do cego, mas também lhe curaram o filho que, havia dois anos, se 

encontrava doente. E o pastor encheu-se de fé e abraçou a religiäo cristä. Desde 

entào, a noticia dos feitos desses apôstolos espalhou-se a tal ponto que chegou ao 

conhecimento do rei. Este, obviamente, contrariou-se com os fatos, jâ que 1550 

punha em perigo näo 56 a idolatria vigente em seu reino, mas Ο préprio poder que 

exercia sobre seus süditos pagäos. Assim, ordenou que aprisionassem os 
apôstolos. Seguidamente, Jesus enviou um terceiro apôstolo, Simäo Pedro, para 

continuar a missäo dos anteriores. Chegou, disfarçado, à Antioquia e, logo, travou 

amizade com a corte real, sem que desconfiassem de sua verdadeira identidade, e, 

também, com o préprio rei, a quem, depois, perguntou pelos dois prisioneiros. 
Sabe-se que o rei mandou trazé-los à presença de Simäo, 6, ciente da sua 

verdadeira missäo, exigiu-lhes uma prova: ordenou que Îhes trouxessem um 

menino cego, para ὃ curarem. E eles o curaram, para surpresa e admiraçäo do rei, 

que entendeu ser isso algo impossivel ἃ seus idolos. Νᾶο obstante, ainda se 
mantinha incrédulo, exigindo que ressuscitassem um jovem, morto hà sete dias. E 
eles o ressuscitaram. A partir de entäo, o τοὶ convenceu-se da missäo divina dos 
apôstolos e abraçou-lhes ἃ religiäo, no que foi seguido por muitos outros. Quanto 

aos que resistiram, foram castigados e mortos pelo Grito de Gabriel. 
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mortais como ns, 6 O Miseri- 

cordioso nada fez descer; νόβ nada 

fazeis senâo mentir.” 

16.0s Mensageiros disseram: 
“Nosso Senhor sabe que, por certo, 

fomos enviados a vos, 

17. “E näo nos impende senäo a 

evidente transmissäo da Men- 

sagem.” 

18. Disseram: “Pressentimos mau 

agouro, por vossa causa. Em 

verdade, se näo vos abstendes disso, 

apedrejar-vos-emos, 6  doloroso 

castigo tocar-vos-à, de nossa parte.” 

19. Eles disseram: “Vosso mau 

agouro est em vos. Se sois 

admoestados,  pressentis  mau 

agouro e descredes? Mas, sois um 
povo entregue a excessos!”? 

20.E um homem!"” chegou, do 

extremo da cidade, correndo. 

Disse: “O meu povo! Segui os 
Mensageiros: 

21. “Segui ἃ quem näo vos pede 
prêmio algum, e säo guiados. 

22."“E por que razäo näo 

adoraria eu ἃ Quem me criou e ἃ 

Quem vos sereis retornados”? 

23.“Tomaria, em vez dEle, 

outros deuses? Se O Misericordioso 

Ἶ ee ἕ 
“Δ χὰ VA κ᾽ τὸ 

39 si 74 € 2 τ 

JA στ  βδοῖς5 

«τὰ 
LS 

(1) Alusäo ἃ Habib An-Najjär, mencionado na nota 3 da pâgina precdente. 



36. Süratu Yaä-Sin Parte 23 

| re (1) en ST nb ὁ ὡς τὰ me desejasse um infortünio, sua ρου is) 
intercessäo de nada me valeria, e τ 292722 9 Oosizi\s ES pgra a 

_eles me nâo poderiam salvar. 

24. “Por certo, nesse caso, estarla 

em evidente descaminho. 

25. “ῬΟΙ certo, creio em vosso 

Senhor. Entäo, ouvi-me.” 

26. Foi-lhe® dito: “Entra no 

Paraiso.” Ele disse: “Quem dera 

meu povo soubesse! 

27.“Do perdäo de meu Senhor 
para mim, e de que me fez dos 
honrados.” 

28.E näo fizemos descer sobre 
seu povo!”, depois dele, exército 

algum do céu; e nâo é admissivel 
que o fizéssemos descer. 

29.Näo houve senäo um 50 

Grito; entào, ei-los extintos. 

30. Que afliçäo para os servos!*/! 
Näo lhes chegou Mensageiro algum, 
sem que dele zombassem. 

31. Näo viram®” quantas geraçôes PTE 25. ὐγ, ἢ 
aniquilamos, antes deles? As quais PA 
a eles jamais retornaräo. 

32. Ε, por certo, todos reunidos, 

seräo trazidos para junto de Νόϑ. 

(1) Sua: de outros deuses. 
(2) Lhe: a Habib An-Najjär, que foi apedrejado até a morte. 

(3) Ou seja, sobre o povo de Habib An-Najjär. 
(4) Alusäo aos que desmentem os mensageiros e, por isso, 580 castigados. 

(5) O versiculo dirige-se aos idélatras de Makkah. 
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r . ΕΝ SEE re KA fe 33.E 6 um sinal, para eles, ἃ GENE NV: 
terra morta: vivificamo-la e dela! ἃ doudous 

UE x En HAVE SC GES 
fazemos sair gräos; entäo, deles 
comem. 

L 4 

Ca 

34. Ἐ, nela, fazemos jardins de Loges dre 

tamareiras e videiras e, dela, fazemos 

emanar fontes, 

35.Para que eles comam de 

seus frutos e do que suas proprias 

mäâos fazem. Entäo, nâo agradecem ? 

36. Glorificado seja Quem criou 
todos os casais do que ἃ terra 
brota, e 46 65.) mesmos e do que 

näo sabem! 

37.E é um sinal para eles a noite, 

da qual esfolamos o dia: entäo, 61- 

los imersos nas trevas. 

38.E o sol corre para uma 

morada pertencente a ele: essa é a 

determinaçäo dO Todo-Poderoso, 

dO Onisciente. 

39.E a lua, determinamo-lhe 

fases, até tornar-se como o velho 
2 L 1 

racemo(® da tamareira. 

40.Näo é concebivel ao sol 
atingir ἃ lua, nem à noite antecipar- 

(1) Dos homens. 
(2) Racemo traduz a palavra ârabe ‘urjün, um tipo de inflorescência correspondente ἃ 

cacho, é constituido de um eixo indefinido sobre ὁ qual se inserem flores 

pediceladas. (Cf. Novo Diciondrio da Lingua Portuguesa de Aurélio Buarque de 
Holanda Ferreira). Quando o racemo envelhece, torna-se amarelado, seco delgado 

e curvo, da mesma forma que ἃ lua, na face minguante, dai ἃ comparaçäo, no 

versiculo, da lua com o racemo. 
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se ao dia. Ε cada qual voga, em 
uma Orbita. 

41.E é um sinal para eles 
havermos ren seus antepas- 
sados(” no barco( ) repleto. 

42. E criamo-lhes, à sua!) seme- 

lhança, aquilo em que montam. 

43.E, se quiséssemos, afogä- 20255 .,2. 5813 βου 
los-iamos; entäo nâo haveria, para 

eles, salvador algum, e nâo seräo 
salvos, 

DR - 9 . 252 τς 

44. Εχοοῖο por misericordia 
vinda de Νόξβ, e para gozo, até 
certo tempo. 

45.E, quando se JÎhes diz: 
“Guardai-vos do que estä adiante 
de vos e do que est4 deträs de 
vos), na esperança de obterdes 
miseri-cordia”, voltam as costas. 

46. Ε näo lhes chega sinal algum Se core ed 
dos sinais de seu Senhor, sem que 75 LE \ 

lhe dêem de ombros. ne sis es 

47.E, quando se Jhes diz: LE SEE. τς: hate Lys 

“Despendei do que Allah vos deu » jte Ce ὅν 
por sustento”, os que renegam a Fé a ὑπο ὑπο 
dizem aos que crêéem: ‘“Alimen- < CE AE 

(1) Antepassados, aqui, traduzem a palavra zurriyah, ἃ qual, geralmente, traduzimos 
por descendentes. 

(2) Ou seja, o barco de Noé. 

(3) Sua, ou seja, à semelhança do barco. Deus criou, assim, para o homem veiculos 

para transportä-lo por mares e terras, 6, hodiernamente, por ares, também. 

(4) Guardai-vos do que est4 adiante e do que estä aträs: temei o castigo da vida 
terrena e da vida eterna. 
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taremos nés aquele que Allah 
alimentaria, se quisesse? Näo estais 
senäo em evidente descaminho.” 

. . ςς r 2 me ce ́ ἴ 5, ́  

48. E dizem: “Quando serä ὁ 2 oies is Fo 

cumprimento desta promessa, se 

sois veridicos?” 

À à ee χξ + 49. Näo esperam eles senâo um en εὖ se CN 5 
sô Grito, que os apanharä, enquanto Br yo. 27/29 ts 

(1) DEL RS estiverem disputando 5 uns com 

outros. 

S0.Entäo, näo poderäo fazer 
testamento nem retornar ἃ suas 
familias. 

S1.E soprar-se-4 na Trombeta: 

entào, ei-los que, das tumbas, sairäo 

açodados para junto de seu Senhor. 

52. Diräo: “Ai de n6s! Quem 

nos ressuscitou de nosso lugar de 
descanso? Isto é ὁ que o 
Misericordioso prometera, e os 

Mensageiros disseram ἃ verdade.” 

Le ΑΝ τ Le ds ce 2: 

0 lis rl sb] 

53. Νᾶο haverä senäo um 5ό 
Grito: entäo, ei-los que seräo 
trazidos todos, par junto de Nés. 

54. Entäo, nesse dia, nenhuma EE θυ ρος 
alma nada sofrer4 de injustiça, e| 4 _ ἦν «5 «ἡ. ES Le 

näo sereis recompensados senäo| Ἢ ΄ 5 
pelo que fazieis. 

55. Por certo, os companheiros 

do Paraiso, nesse dia, estaräo 

(1) Os idélatras de Makkah, via de regra, punham em discussäo se seriam ou näo 
ressuscitados. 
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absortos em delicias, alegres. 

56. Eles e suas mulheres estaräo 

na sombra, reclinados sobre coxins. 

57. Nele, teräo frutas e teräo ὁ 

que cobiçarem. 

58.“Salam!” Paz. É um dito (on 

que ouviräo de Um Senhor ᾿ 
Misericordiador. 

59.E Ele dira: “Separai-vos, 6 où enr 
criminosos, neste dia! 

----Ὁ οἷς + 60. “Νᾶο vos recomendei, 6 

filhos de Adäo, que πᾶο τὰ 

LA 2 ] “΄ἃᾳ 
: \ 

adorässeis(!) a Satä? Por certo, ele ᾿ ῳ 
L 2 L] L2 

3 7 Jon 

vos era inim1go declarado, NRA 53€ 

= # Fa »>T τε 61.“E que Me adorässeis? Esta| na LS νἀ ζοϊοιν 
é uma senda reta. 

62."E, com  efeito, ele 

descaminhou grande multidäo de 
vos. Entäo, nâo razoäveis”? 

63."“Eis ἃ Geena, que vos era 
prometida! 

64.‘Sofrei sua queima, hoje, 
porque renegâveis a Fé.” 

- ὃ ᾿ L ᾿ LEZ we Ds A χε LA 

65. Nesse dia, selar-lhes-emos ἀφ ICE: ΟΥ̓ 2265 
- as bocas, e suas mâos Nos falaräo,| 4 ze: do pr, + 

»" (10 ες ΕΞ ἘΝ ΠῚ “Ὁ 9 e suas pernas testemunharäo o que + 2 AÈED ος 
cometiam. 

΄- 

66. Ε, se quiséssemos, apagar- CNE LAESS 
Ihes-famos os olhos,  entäo, 

(1) Ou seja, o ser humano näo deve jamais ceder à tentaçäo do Mal. 
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. , . - -- at Pr #0 AT “- 

precipitar-se-ilam na senda; como DS en 0e 52) \ ER 
poderiam, pois, enxergar also”? 

67.E, se quiséssemos, trans- : HE à Ne FM 5 " 
figurä-los-lamos, no lugar em que 3 “ 393 ν0ΛΤγ 2 » 

estivessem: entäo, näo poderiam ir FRA: BEA AIS 
Ι 

adiante nem τοίογηαγί 

“ee CEE À Ε τὰ Ε, ἃ quem πὴ τῶν longevo, ὦ à (GAL? RSS L 
ä-lo-emos  regredir! em sua τῷ 

criaçäo. Entäo, näo razoam? 3 SE 

x (3) : ή Aloe EN 2.32 69. E näo Îlhe‘’ ensinamos ἃ : ARS 7 EN Es ‘ 

poesia, e ela näo lhe é concebivel. εἰ ἢ LA EE SLA \-? 
LEA Hp Ô ES 2 4 ἊΨ ἢ ον 

Esse® nâo é senäo Mensagem e 

evidente Alcoräo, 

- 

70.Para que admoeste quem ai EAST ea] 
est vivo e para que o Dito se 
cumpra contra os renegadores da Fé. 

71.E nâo viram eles que, entre 
o que fizeram Nossas mäos, Nés 
Îhes criamos rebanhos. entäo, deles 

säo possuidores”? 

; ᾿ 3 ES er DE LP 

72. E os tornamos dôceis a eles; 2225; 5 LL GS 
à ΄- .- 2 3 entäo, deles, hä-0s Para ἃ sua TE 

montaria, 6, deles, hä-os que eles 
comem; 

-.- τ - 

A : Τ᾽ ART SAT 5.53}: 
73.Ε têm, neles, proveitos 6 \ D) SEE I 

bebidas. Entäo, näo agradecem”? Dors 
; s 32% 

74,E tomam deuses, além de Pos. os oe δῦ 

(1) Deus poderia, se quisesse, transformar os idélatras em seres inertes, sem força e 

sem possibilidade de fazerem o que quisessem contra a religiäo. 
(2) A longevidade imprime profundas e incoerciveis transformaçôes fisicas e mentais 

no ser humano. 
(3) Lhe: a Muhammad. 

(4) Esse: o Alcoräo. 
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Allah, para serem por eles 
socorridos. 

à à Ά # .οδιειοσοϑ. τ LIT 75. Estes näo poderäo SOCOITÉ- tee LA, 56 EAN 

los, 6 seräo um exército, trazido, δ 

contra 6165, no Dia do Juizo. 

76. Entäo, que seu dito” πᾶο te 
entristeça. Por certo, sabemos o de 

que guardam segredo e ὁ que 

manifestam. 

77.E o ser humano® πᾷο viu 

que o criamos de gota seminal”? 
Entäo, e1-lo adversärio declarado! 

78.E, esquecendo sua criaçäo, 

propôe, para Nôs, um exemplo. 

Diz: “Quem dar4 vida aos ossos, 

enquanto resquicios?” 

79. Dize: “Quem os fez surgir, 
da vez primeira, dar-lhes-à a vida — 

e Ele, de todas as criaturas, é 

Onisciente — 

80.‘ Aquele Que vos fez fogo, 

das ἄγνογος verdes, entäo, ei-vos 

que, com elas, acendeis.” 

81.E Aquele Que criou os céus 
e a terra näo é Poderoso para criar ΠΥ ΤΥ a DE | 4 NE oies EN 
seus iguais? Sim! Ε Εἰς é Ὁ PR IL 

Φ - ἊΣ 

(1) Alusäo ἂς blasfêmias dirigidas pelos idélatras contra o Profeta, que qualificaram 
de louco, feiticeiro e falaz. 

(2) Alusäo à Ubai Ibn Khalaf. Cf. XVI 4 n3. 
(3) Referéncia a uma ârvore da Peninsula Aräbica, que produz faiscas, pelo atrito de 

pedaços seus, mesmo quando verdes, o que propicia o surgimento do fogo. Caso 
aqui, também, uma alusäo ao carväo, substância combustivel, de origem vegetal 

(madeira carbonizada). 
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Criador, O Onisciente. ὭΣ. As e 

! 2: ὮΣ - στ: τος 82. Sua ordem, quando deseja| Ai SE 255) RATS 
alguma cousa, é, apenas, dizer-lhe: 6 "» £ 

“Sé”, entào, é. IT 

A » . ω2 2 es - re PE LT 83. Entäo, | glorificado seja EL οὐ TES 

Aquele, em Cuja mäo estä o reino ῦ HN, De 
D OA e cé de todas as cousas! E a Fle sereis 

retornados. 
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De Makkah - 182 versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS, 6Ὸ ὦ 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Pelos enfileirados, em fileiras, 2 ΘΗΝ 

2.E pelos repulsores do mal, Oo 
com força. 

3.E pelos recitadores de Men- D LS AG 
sagem, 

r NE ee Pr 
| 4,“Por certo, vosso Deus ὅ À Led; Mo! 

Unico, 

5. “O Senhor dos céus e da terra LEON ARMES 
e do que häâ entre ambos, 6 Ὁ 

(1) As-Saffät: plural do adjetivo as-säffah, derivado do verbo saffa, pôr-se em 
harmonia, ou dispor-se em linha; as-saäffät seriam os dispostos, harmonicamente, 
em fileiras, para orar ou glorificar a Deus. Aqui, é epiteto de criaturas ou de anjos 
ou de crentes, que Deus dignifica nos juramentos. Assim, denomina-se a sura, pela 

mençäo desta palavra em seus versiculos, 1 e 165. E, como as demais suras de 

Makkah, esta visa à consolidaçäo da Fé, alijando-a das influências pagäs, pois 
atenta para ἃ Revelaçäo divina, para a unicidade de Deus, para ἃ Ressurreiçäo e ἃ 
recompensa final. Ela, também, refuta a idolatria ârabe pré-islâmica, que pretende 

uma vinculaçäo entre Deus e os jinns, a falsa idéia de que os anjos 580 fruto da 
uniäo entre Deus e estes seres e, também, o mito de que os anjos säo do sexo 
feminino e, portanto, filhas de Deus. A sura começa com Ο juramento divino, em 

nome das criaturas que, harmonicamente alinhadas, repelem o Mal e recitam a 
Mensagem, juramento este que prega a unicidade de Deus, O Senhor de todo o 
Universo. Aliäs, tudo o comprova, tanto na beleza quanto na ordem côsmica, e nos 

céus resguardados dos seres rebeldes. A Ressurreiçäo é outro aspecto relevante, 
tratado aqui, e seus negadores, reunidos nesse Dia, se acusarâo, antes do 
irreversivel castigo. Quanto aos bem-aventurados, esses terâo inefäveis galardôes. 
Hä, ainda, mençäo dos mensageiros, anteriores a Muhammad, que, tanto como 

este, foram desmentidos, e esta mençäâo serve para confortar o Profeta, no que diz 

respeito à renitência de seu povo em aceitar a Verdade. Finalmente, apôs ἃ 
refutaçäo de todas as idéias falsas dos idélatras, a sura termina com louvores € 

gléria a Deus. Esta é ἃ ünica sura em que se menciona ἃ histôria do Patriaca 
Abraäo, que sonhou que degolava seu filho Ismael. Como o sonho dos Profetas era 
considerado ordem divina, ao tentar executä-lo, Deus enviou-lhe um anjo com um 

carneiro, para que o degolasse em lugar de seu filho. 
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Senhor dos Levantes.” 

6. Por certo, Nôs ornamentamos OSEO 
oO céu mais prôximo, com um ΝΞ 
ornamento: Os astros, 

T.E para custodiä-lo, contra & ER Res ds, 
todo demônio rebelde. DR 

8. Eles näo podem ouvir a corte ES EN 
altissima(}) e säo arrojados, por ᾿ ῶ LL 

po todos os lados, d 
; 3 Le 

9. Rechaçados. E teräo castigo TON 
perpétuo. 

10. Exceto quem arrebatar ἱροῦ: 
entäo, persegui-lo-4â uma bélide 
perfurante. 

11.E consulta-os°: “Quem é 

mais dificil, em criaçäo, eles ou 

outros seres que criamos?” Por 

certo, criamo-los de barro viscoso!”. 

12.Mas tu admiras que te 

desmintam, e eles disso escar- 

necem. 

13.E, quando lembrados do 
Alcoräo, dele näo se lembram. 

14.E, quando vêem um sinal, 
excedem-se em esCärnio, 

15.E dizem: “Isto näo é senäo 

evidente magia. 

(1) Corte altissima: os anjos celestiais. 
(2) Arrebatar algo: ouvir algo da fala celestial. 
(3) Os: os idélatras de Makkah. 
(4) O ser humano näo pode olvidar sua fragilidade e sua origem pulvérea, por isso 

mesmo, näo Πά de ter arrogância e desprezo pela mensagem divina. 
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“τ, μα συν 2.2 y μα € 

16. “Quando morrermos e formos ΝΕ AAA 1; “αἴ εὶ 
Ρό 6 ossos, seremos ressuscitados”? 

17. “Ἑ nossos pais antepassados, OMR jt és 

também ?” 

18. Dize, Muhammad: “Sim, e DORA 72 

sereis humilhados.” 

19. Entäo, haverä, apenas, um s6 

Clangor, e ei-los que olharäo, 

estarrecidos. 

20. E diräo: “Ai de nos! Este é o 

Dia do Juizo.” 

£\ 
t 

li EN 
DGSE ARE LESC 

21.0s anjos diräo: “Este έ o 
Dia da Decisäo, que desmentieis.” 

22.Ele dira: ‘“Reuni os que 
foram injustos, e a suas mulheres e 
ao que adoravam, 

23. Além de Allah, e guiai-os à ῶ pee! un En Ho 
senda do Inferno, ᾿ 

24. Ε detende-os. Por certo, seräo 

interrogados: 

25."“Por que razäo näo vos 

SOCOrreis uns δὸς outros?” 

3 >. 

ÉTAT 26. Mas, nesse dia, eles seräo 

rendidos. 

27.E dirigir-se-âo, uns aos ( τ 11. SAIT 
"2 ŸY9s ἜΞΩ Fra 310 

| Ca “- Fa Le + + 

outros! ) interrogando-se. 

ΩΝ FT viresE χΧ23,3.1.: 28. Diräo: “Por certo, sempre, One CIE: Ἃ 
2 μα Pr, »»" Le 

chegäveis a nés do lado direitol?, 

(1) Ou seja, os seguidores e seus mentores. 
(2) Chegar do lado direito: chegar com o bem, com boas intençôes: mas eles. 

embora chegando deste lado, enganaram-nos, vindo com o mal. 
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para renegar ἃ Fé.” 

29. Os chefes diräo: “Mas πᾶο 

éreis crentes, 

30.“E näo tinhamos poder 

algum sobre vos. Mas éreis um 

povo transgressor. 

31.“Entäo, o Dito de nosso 

Senhor cumpriu-se, contra n6s. Por 

certo, haveremos de experimentar 

0 Castigo. 

32. “Ἔ transviamo-vos: por certo, 

nôs éramos desviados.” 

33. Entäo, por certo, nesse dia, 

eles seräo participes no castigo. 

34. Por certo, assim agimos com 

OS Criminosos. 

LD'\ | Roi 
35. Por certo, quando se ÎIhes A SN σι 

dizia: “Näo Πά deus senäo Allah”, | 

ensoberbeciam-se, 
Ὁ 

. οἷς 
ἡγε 

4 
- 

36.E diziam: “Abandonaremos 
nossos deuses por um poeta louco?” 

37. Νᾶο. Mas ele chegou com ἃ 

Verdade e confirmou as palavras 

dos Mensageiros. 

38. Por certo, havereis de experi- 

mentar o doloroso castigo 

39.— E näo sereis recom- 

pensados senäo pelo que fazieis — 

40. Exceto os servos prediletos 

de Allah. 
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41.Esses terâäo determinado 

sustento: 

3 »ῃ 4,287 ,.915 € 

EXT 6 αἵ 4] 

ED pas D) AS; 

42. Frutas(). E seräo honrados, 

43. Nos Jardins da Delicia. 

44, Estaräo em leitos, frente a 

frente; 

45. Far-se-4 circular, entre eles, 

taças de vinho!” de fonte fluida, 

46. Branco, deleitoso para quem 
o bebe, 

47. Nele, näo haverä mal süubito: 

e, com ele, nâo se embriagaräo. 

48.E, junto deles, estaräo aquelas 

de belos grandes olhos, de olhares 
restritos a seus amados, 

49. Assemelham-se a ovos!” 

res-guardados 

TE - 

+ ζ 

-Ὁ᾿ ( νι: D 
& à D» 

ας 
“ὦ 

ù 

t 

50.E uns aos outros dirigir-se- 
ào, interrogando-se. 

5]. Um deles dirä: “Por certo, 

eu tinha um acompanhante. 

52.Que dizia: ‘Es dos que 
acreditam na Ressurreiçäo”? 

(1) Frutas: traduz a palavra fawaäkih, que significa, aqui, näâo especificamente os 
comestiveis, mas tudo o que delicia os sentidos dos bem-aventurados, uma vez 

que, no Paraiso, estes, por serem eternos, prescindiräo dos alimentos necessärios à 

subsistência. 
(2) O vinho paradisiaco, diferente da bebida alcoélica do mundo, näo causa 

embriaguez nem mal-estares. 
(3) Era tradiçäo entre os ârabes compararem algo belo e de cor pura com os ovos de 

avestruz, Cuja casca, resguardada pela maciez das plumas maternas, adquire 

aspecto deslumbrante. 
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53. ‘Quando morrermos e formos 

po 6 ossos, seremos Julgados?’” 

S4.Ele dirä: ‘“Quereis avistä- 

lo(D9° 

55. Entäo, avistou e viu-0o no 

meio do Inferno. 

56. Dirä: “Por Allah! Por certo, 

quase me arruinaste, 

S7."E, näo fora a graça de meu 

Senhor, seria dos trazidos a0 Fogo. 

58. ‘“Serä que Jamais morreremos 

59. “Senäo aquela nossa primeira 

morte, e nâo seremos castigados?” 

60. Por certo, este é o magnifico 
triunfo. 

61. Entäo, para recompensa 1igual 
a essa, que laborem os laboriosos! 

62. Serâ isso melhor por hos- 

pedagem ou ἃ  ärvore de 
Zaqqüm?? 

63. Por certo, fizemo-la como 

provaçäo para os injustos. 

64. Por certo, é uma ärvore que 

surge do fundo do Inferno, 

65. Suas espatas säo como as 

cabecças de demônios. 

YY s 1 PV bla! ὃ y qu 

CS | τω 2 ΡΣ z € 

AE LE d 

Be τὸν PA LR = NAS 
PPS, » . 

- - 

# 7 À 
La 10 Ἷ * 

AA DE) 

66.E, por certo, dela comeräo e PAT IAE N AE 
dela encheräo os ventres. 

(1) Lo: o companheiro, que negava a Ressurreiçäo. 

(2) Arvore de Zaqqüm: ârvore infernal, de amarissimos frutos. 
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67. Em seguida, sobre ela, teräo 

mistura de ἄρτια ebuliente. 

68. Depois, seu retorno serä ao 

Inferno. 

69. Por certo, eles encontraram 

seus pais descaminhados, 

70. Entäo, em suas pegadas, 

prosseguem impetuosos. 

71.E, com efeito, antes deles, a 

maioria dos antepassados descamin- 
hou-se. 

72.-- E, com efeito, enviamo- 

Ihes admoestadores. 

73. Entäo, olha como foi o fim |; 

dos que foram admoestados! — 

74.Exceto os servos prediletos 

de Allah. 

75. Ε. com efeito, Noé chamou- 

nos, entäo, quäo Excelentes fomos 

em atendê-lo! 

76. Ε salvamo-lo 6 a sua familia 

da formidävel angüstial”), 

77.E fizemos de sua descen- 

dência os sobreviventes. 

78.E deixamos esta bênçäo 

sobre ele, na posteridade: 

79. “Que a paz seja sobre Noé, 
[59 

nos mundos! 

(1) Cf. XXI 76 n2. 
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80. Por certo, assim recompen- CONS Ms: AK 
samos os benfeitores. ΄ É 

81. Por certo, ele era de Nossos es Ga N Eee ἢ 
servos crentes. 

82.EFm seguida, afogamos os ÉD nes AE 
outros. | 

83. Ε. por certo, Abraäo era de DES PERTE 
sua seitall) ᾿ 

84. Quando chegou ἃ seu Senhor, COS PE Fer rien) 
com um coraçäo imaculado, 

85. Quando disse a seu pai e a 
seu povo: “O que adorais? 

86. ‘Desejais ἃ mentira: adorar AL és 

deuses em vez de Allah? 

87. “Ἑ qual vosso pensamento 
acerca dO Senhor dos mundos?” 

88. Entäo, ele deu uma olhada 

nas estrelas!?, 

89.Ε disse: “Por certo, estou 

doente!”).” 

90. Entäo, voltaram-lhe as costas, 

fugindo. 

91.Ε foi ter, sorrateiramente, 

com seus deuses, 6 disse: “Näo 

comelis? 

(1) Ou seja, Abraäo era dos seguidores de Noé, no que se referia aos principios da 

crença monoteista. 

(2) Abraäo fingiu consultar as estrelas e nelas procurar liçôes e ensinamentos, para, 

com 1550, atrair ἃ atençäo do povo idélatra e astrélatra, e poder convencê-los. 
(3) Para ficar a sés com os idolos e poder destrui-los, Abraâo disse a seu povo que 

havia contraido peste. Temendo o contâgio, todos fugiram, deixando-o 56. 
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92. “Por que näo falais?” 

93.E foi ter, sorrateiramente, 

com eles, batendo-lhes, com a 

destra(?). 

94. Entäo, eles® se dirigiram a 
ele, diligentes. 

95. Disse-lhes: “Adorais o que 
esculpis, 

96. “Enquanto Allah vos criou € 
ao que fazeis?” 

97. Disseram: “Edificai, para ele, 
uma edificaçäo 6 lançai-o no 
Inferno.” 

98.E desejaram armar-lhes SEE νι 

insidias; entäo, fizemo-los os mais 

rebaixados. 

99, Ε ele disse: “Por certo, vou 

aonde meu Senhor me ordena, Ele 

me guiar4®). 

100.‘“Senhor meu! Dadiva-me 

com um filho, dos integros.” 

101. Entäo. alvissaramo-lhe um 

filho clemente. 

102.E, quando atinglu a idade fé) των ἥξ- φύλα 3 

de labutar com ele‘”, este disse: 

(1) Ou seja, batendo-lhe com a mäo direita, que é mais forte, para destrui-los 
totalmente. 

(2) Eles: seus concidadäos. 
(3) Ao desesperar-se com a idolatria de seu povo, Abraâo anunciou a todos que iria 

para a terra abençoada, na regiäo fértil da Siria e da Palestina, conforme Deus he 

ordenava. Em ἰά chegando, recebeu o anüncio de um filho. 

(4) Com ele: com o pai, Abraño. 
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“Ὁ meu filho! Por certo, vi em 

sonho que te imolava. Entäo, olha, 
que pensas disso?” Ismael disse: 
“Ὁ. meu pai! Faze ὁ que te έ 
ordenado. Encontrar-me-4s entre 
os perseverantes, se Allah quiser.” 

103.E, quando ambos se resig- 
naram, € Oo fez tombar, com ἃ 

fronte na terra, livramo-Ilo 

104. Ε chamamo-lo: “Ὁ Abraäo! 

105. “Com efeito, confirmaste o 

sonho.” Por certo, assim recom- 

pensamos os benfeitores. 

106. Por certo, essa é a evidente 

prova. 

107. E resgatamo-lo com imolado 
magnifico. 

108.E deixamos esta bênçäo 

sobre ele, na posteridade: 

109.“Que ἃ paz seja sobre 
Abraäo!” 

110. Assim, recompensamos os 

benfeitores. 

111.Por certo, ele era de 

Nossos servos crentes. 

112.E alvissaramo-lhe Isaque, 

como profeta, entre os integros. 

113. Ε abençoamo-lo e a Isaque. 

E, na descendência de ambos. houve 

quem fosse benfeitor e quem fosse 
um declarado injusto com si mesmo. 

Ts PV Oblal δ), 

Le Sc ae Es 
Δ En EPS ASS 22 
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114. Ε. com efeito, N6s fizemos LE Lo 3. σ΄...“ 2 1. Les he 

À on Ν Ὁ λα TA AE 
mercê ἃ Moisés e a Aaräo, 

- μ᾽ NE ἡ νονς τσ ΣΥΝ 

- 

115. Ε salvamo-los, ἃ ambos, e a 
seu povo, da formidävel angüstia(. 

116.E socorremo-los; entäo, δ. UN 921217 .ο2...0.7 5 HAE PET 
foram eles os vencedores. 

117. Ε concedemo-Îlhes o Livro®, 

assaz evidente, 

Ἶ αὐ 

118. Ε guiamo-los ἃ senda reta. 

119. E deixamos esta bénçäo 

sobre ambos, na posteridade: 

ge 15.846} - 120."“Que ἃ paz seja sobre À) Lo9 285 SRE 

Moisés e Aaräo!” 

121. Por certo, assim recompen- 

samos os benfeitores. 

122. Por certo, eram ambos de 

Nossos servos crentes. 

123.E, por certo, Elias era dos 

Mensageiros, 

124. Quando disse a seu povo: 

“Νᾷο temeis a Allah”? 

- «ὦ 

125. “Invocais ΒΑ e deixais ΟἹ ἐδ Dell τ 23 ἀπο 082 EX) 
Melhor dos criadores, 

126. ‘Allah, vosso Senhor e Ὁ 

Senhor de vossos pais antepas- 
sados”?” 

-.“- 

D. AN ER 54 

(1) Formidävel angüstia: o afogamento pelas âguas ou ἃ dominaçäo faraônica sobre 

seu povo. 
(2) Ο Livro: a Tora. 
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127.E desmentiram-no; entäo, 

serâo trazidos 80 castigo, 

128. Exceto os servos prediletos 
de Allah. 

129.E deixamos esta bênçäo 

sobre ele, na posteridade: 

130. “Que a paz seja sobre Il 
Yasin() ” 

131. Por certo, assim recompen- 

samos os benfeitores. 

132. Por certo, ele era de nossos 

servos crentes. 

133.E, por certo, Lot era dos 
Mensageiros, 

134. Quando o salvamos e a sua 

familia, a todos, 

135.Exceto uma anciä, dentre 

os que ficaram para trâs®?. 

136.Em seguida, profligamos 
OS oufros. 

137.E, por certo, passais por 

eles®?, ao amanhecer 

138. Ε à noite. Nâo razoais? 

139.E, por certo, Jonas era 

dos Mensageiros, 

140. Quando fugiu, no barco 
repleto. 

(1) I Yasïn: variante do nome Elias (Il Yäs, em ârabe). 
(2) Cf. VII 83 nl. 
(3) Ou seja, sobre suas ruinas. 
(4) Cf XXI 87 n3. 

LR - 
LONGER . 

σ - 

ΓΙ 31.5.2 ἀν TET AN 
oo DPARNIT C 

PV lait ὃ,» 

“2 
“ζ- 
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141. Entäo, ele tirou à sorte, e 

foi dos refutados. 

142. Entäo, a baleia engoliu-0, 

enquanto merecedor de censura. 

143.E, se näo fora ele dos 

glorificadores, 

144. Haveria permanecido em 

seu ventre, até um dia, em que 

seräo ressuscitados. 

145. Entäo, deitamo-lo fora, em 

ermo lugar, enquanto indisposto. 

146.E fizemos brotar sobre ele 

um arbusto de Yagtïn!”. 

147.E enviamo-lo ἃ cem mil 

homens, ou mais; 

148.E creram em Allah, 6 

fizemo-los gozar até certo tempo. 

149. Entäo, consulta-os ): “Säo 

de teu Senhor as filhas, e deles, os 

f11hos?” 

150. Ou criamos N6s os anjos 

como seres femininos e eles foram 

testemunhas disso”? 

151.0ra, por certo, entre suas 

mentiras, dizem: 

152. “Allah gerou.” E, por certo, 

säo mentirosos. 

(1) Yagtin: ab6bora. 
(2) Os: os idélatras de Makkah 
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153. Escolheu ele as filhas, de 

preferência aos filhos? 

154. Que ἢά convosco? Como 

juigais”? 

155. Entäo, πᾶο meditais”? 

156.Ou tendes evidente com- 

provaçäo”? 

157. Entäo, fazei vir vosso livro, 

se 5015 veridicos. 

158.E fizeram, entre Ele e os 

jinns, parentesco. E, com efeito. 

sabem os jinns que seräo trazidos 

ao castigo 

159.-- Glorificado seja Allah, 

acima do que alegam! — 

160. Exceto os servos prediletos 

de Allah. 

161. Entäo, por certo, vos) 

que adorais 

E O 

162.Näo sereis sedutores de 

ninguém contra Ele, 

163.Exceto de quem sofrer a 

queima do Inferno. 

164.E os anjos dizem: “E näâo 
hâ ninguém entre nos que näo 

tenha posiçäo determinada. 

165."E, τ certo, somos os 
enfileirados*. 

(1) Vés: os idélatras de Makkah. 

AT À 715 ς GT L > 9 

Οὐ ον RENE ES 

GA SN 

ΩΣ; 

(2) Ou seja, os anjos, que se dispôem em fileiras, durante ἃ adoraçäo de Deus. 
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166.“E, por certo, somos os 
glorificadores!” 

167. Ε, por certo, eles diziam(?: 

168. “Se tivéssemos uma Men- 

sagem dos antepassados, 

169. “Seriamos os servos predi- 
letos de Allah!” 

(2) 170.E renegam-na'. Entäo, 
logo saberäo! 

171.E, com efeito, Nossa Palavra 

antecipou-se ἃ Nossos servos, os 
Mensageiros, 

172. Por certo, eles seräo os 

socorridos, 

173.E, por certo, Nossos 
exércitos seräo os vencedores. 

174. Entäo, volta-lhes as costas, 

até certo tempo. 

175.E enxerga-os, na derrota: 
entäo, eles enxergaräo teu triunfo! 

176.E apressam eles Nosso 
castigo”? 

177. Entäo, quando ele" descer 

a seus arredores, que vil ser4 ἃ 
manhä dos admoestados! 

178.E volta-lhes as costas, até 

certo tempo. 

(1) Eles: os idôlatras de Makkah, antes do advento do Isläo. 
(2) Na: a Mensagem de Deus, ou seja, o Alcoräo. 
(3) Ele: o castigo. 
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179.E enxerga sua derrota; 
entäo, eles enxergaräo teu triunfo! 

180. Glorificado seja teu Senhor, 
O Senhor do Poder, acima do que 
alegam! 

181.E que ἃ paz seja sobre os 
Mensageiros! 

182. Ε louvor ἃ Allah, O Senhor 

dos mundos! 
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De ΜΆΚΚΘΗ. 88 versiculos. 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Sad. Pelo Alcoräo, portador 
da Mensagem! 

2 Me 
2. Os? que renegam a Fé estäo, 

aliäs, imersos em arrogância € 
discérdia. 

3. Que de geraçôes aniquilamos, 
antes deles! Entäo, bradavam, 

enquanto näo havia mais tempo 
para escapar. 

4. Ε eles se admiram de haver- 
Ihes chegado um admoestador 

SG, 26 RES 

Que 

is τ RES 
ce 

vindo deles. E os renegadores da CRIER" 

Fé dizem: “Este ὁ um maägico 
mentiroso, 

(1) Sad: designaçäo da letra ârabe > sem correspondência exata, na lingua 

portuguesa, mas transcrita aproximadamente por um 5 velar, enfätico. Quanto à 

interpretaçäo desta letra, veja-se ἃ sura II 1 n3. Aqui, a letra denomina a sura, por 

estar mencionada em seu primeiro versiculo. Como todas as suras de Makkah, esta 
trata dos mesmos assuntos, ou seja, da unicidade de Deus, da Revelaçäo, da 

Ressurreiçäo, do Ajuste de Contas. Relata, inicialmente, ἃ reaçäo de espanto, por 

parte dos principais idélatras de Makkah, nâo s6 em relaçäo à pregaçäo do Profeta 

sobre a unicidade de Deus, mas em relaçäo à escolha de Muhammad, como 

Mensageiro, que, afinal, nâo sendo dos seus, näo pertencia à escol de Makkah. A 

seguir, refuta as falsas pretensôes desses principais, provando que suas objeçôes 
säo geradas pela arrogância e pelo espirito separatista. Adiante, apresenta alguns 

exemplos dos povos antigos, para evidenciar o fim dos desmentidores dos profetas 

e consolar Seu Mensageiro, pelas atitudes hostis de seu povo. Entre os exemplos, 

salientam-se as mençôes de episédios atinentes a Davi e Salomäo. E revela o que 

reserva Deus aos bem-aventurados e mal-aventurados. Ηά, também, referência ao 
que ocorreu a Adäo e Iblïs; finalmente, define a missäo do Profeta, que é 

transmitir a Mensagem de Deus para toda ἃ Humanidade. 
(2) Os: os idélatras de Makkah. 
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5. ‘“Faz ele dos deuses um ünico 

Deus? Por certo, isso é cousa 

admirâvel!” 

. “᾽ν, [ Æ 0 2 À L 2 dE Li À 

6.E os dignitärios, entre eles, Σου λζο As 
] . ' 5 si 

foram(" adiante, dizendo uns 8305 fs AAC ΟΣ 
où BORD EE outros: “Andai e pacientai quanto 

a vossos deuses. Por certo, 1550 é 
cousa deseJada. 

66 = . ᾿ τ σου Po CS AT ste ln fr 7. Jamais ΤΕΥ ΠΩΣ falar disso, na ἀκ φεῦ 
üultima crença.”” Isso näo é senäo o Aa 

invençäo! 7 + 

ςς . . ; $ » ΠΣ 97 » Ê ΄-,. Le € 

8. “Foi descida ἃ Mensagem, SACS Le " PSE ὁ 
somente sobre ele, dentre n6s?” ῶ Ltd ΤΠ ξ, ΜΝ 

: τ Ὅς aa 
Mas eles estäo em düvida acerca XI EP UÉS 

de Minha Mensagem. Aliäs, ainda, 

näo experimentaram Meu castigo. 

9. Ou têm eles os cofres da »βώρτθο Lo fre 

misericordia de teu Senhor, ὁ À EÂ 
Todo-Poderoso, O Dadivoso”? 

10. Ou deles é a soberania dos 

céus e da terra e do que hä entre 
ambos? Entäo, que ascendam(”? 
aos céus, pelos meios de acesso! 

(1) Quando os principais de Makkah sentiram a ameaça do islamismo, foram queixar- 

se junto ao tio de Muhammad, chamado Abü Talib, exigindo-lhe que ordenasse ao 

sobrinho a nâo mais atacar os idolos da cidade. Assim que o Profeta, por solicitaçäo 
de Abü Talib, se reuniu a eles, reiterou-lhes que sua ünica salvaçäo era abraçar a 

nova religiâäo, do üunico Deus. Indignados, retiraram-se, todos, acintosamente, da 

reuniäo. Por isso, revelou-se-lhes este versiculo, para registrar o evento. 

(2) Os idélatras de Makkah argumentaram que nem mesmo na ültima crença, ou seja, 
no cristianismo, se pregava o monoteismo, tal como no islamismo. 

(3) Os idélatras de Makkah πᾶο deviam opor-se ao designio divino da escolha de 
Muhammad como Profeta. Afinal, como diz o versiculo ironicamente, eles näâo 

eram os donos dos céus e da terra, pois, se o fossem, poderiam ascender até os 

céus e de là governar o Universo, elegendo, outrossim, seus mensageiros. 
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11. um exército desprezivel SES à ἐδ Ὁ EAGLE 
dos partidos, que, ai mesmo, serä 

derrotado. 

12. Antes del desmentiram Le TT ὁ 23.- 212 τοἷζ 
ἀν ἐβνανα ᾿ DES PS EX 

aos Mensageiros o povo de Noé e ΑΝ : 
CT ΄ . 

de Ad e Fara6, o possuidor das 

estacas(l). 

“ΞΖ 5. 

Δ ENS 

13.Ὲ o povo de Thamüd e o 
povo de Lot e os habitantes da 
Al-"Aykah®?. Eram esses os partidos. 

14.Cada qual nada fez senäo 
desmentir os Mensageiros. Entäo. 
Minha puniçäo cumpriu-se. 

15. E näo esperam 6556 5. senäo 

um so Grito, que πᾶο terà 
intermiténcia. 

: » «( Ι “τ Se Ξ 5? re AI “ν΄ 16.E dizem: Senhor nosso! 22 BU 90 
Apressa, para nôs, nossa porçäo do à Li 

LD - castigo, antes do Dia da Conta.” 
. AE αν ΟΥ̓ ΟΣ NS AS je 

17. Pacienta, Muhammad, ASE ES HE 72 
quanto ao que dizem e menciona à s 4 AjtE 
Nosso servo Davi, dotado de vigor. er ύθνα 
Por certo, ele era devotado a Allah. 

18.Por certo, submetemos as προ 
montanhas, para, com ele, glorifi- Ι ῷ τος es A 

Core 30% U carem à Allah, ao anoitecer e ao 

nascer do sol. 

(1) Trata-se das estacas às quais se prendiam os condenados, com o mando rigido de 

Fara6. Pode tratar-se também da designaçäo dos soldados dos exércitos faraônicos, 

que confirmam o poder de Fara6, como as estacas tornam firmes as tendas armadas 

nos campos. Portanto, as estacas simbolizariam a força e o poder faraônicos. 
(2)Cf XV 78 n6. 
(3) Esses: os idélatras de Makkah. 
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19. E submetemo-lhe os pâssaros 
reunidos, tudo Lhe era devotado. 

20. E fortalecemo-lhe a soberania 

e concedemo-lhe a sabedoria 6 ὁ 

falar peremptôrio. 

21.E (ΠΟ ΒΘ: te o informe dos 
disputantes(}), quando escalaram(? 
o muro do santuärio ? 

22. Quando entraram junto de 
Davi, entäo, aterrou-se com eles. 

Disseram: “Näo te atemorizes. ro 
Somos dois disputantes, um de n6s Fais, RE 
cometeu transgressäo contra outro. τ 
Entäâo, julga entre πόβ, com ἃ 
verdade, e näo sejas parcial;, 6 
gula-nos à senda direita. 

23.“Por certo, este é meu 

irmäot”; ele tem noventa e nove 

ovelhas, e eu tenho uma s6 ovelha. 

Entäo, disse: ‘Confia-ma.’ E 

venceu-me, na discussäo.” 

24. Davi®” disse: “Com efeito, 

ele cometeu injustiça contigo, ao te 
pedir juntasses tua ovelha a suas 
ovelhas. E, por certo, muitos dos 
associados cometem transgressäo 

(1) Alusäo a dois anjos que chegaram a Davi, na forma de homens em disputa, a fim 
de o recriminarem pelo erro que cometera. Sem ouvir o outro disputante ele deu 

sua sentença. 
(2) Por se tratar do dia de oraçäo de Πανὶ, quando ninguém podia adentrar o santuärio, 

para estar com ele, e as portas fechadas permaneciam guardadas contra quem quer 

que fosse; por isso, os dois disputantes tiveram de escalar o muro do recinto 

sagrado, para chegarem até Davi. 
(3) Entenda-se, aqui, irmäo, apenas por afinidade, näo por parentesco. 
(4) Davi: de imediato, deu sua opiniäo. 
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uns contra ΟὈΪΓΟΒ, exCceto os que 552 2: Es nasal 

crêem e fazem as boas obras. E - ἘΞ As 
quäo poucos 880 eles!” E Davi 

pensou que N6s o provässemos; 
entäo, implorou perdäo a seu 
Senhor e caiu em prosternaçäo, 6 

voltou-se contrito para Nés. 

25. Entäo, perdoamo-lhe isso. E, ERA E 
por certo, ele tera, junto de Nôs, um 
lugar proximo, e aprazivel retorno. 

26.E inspiramo-lhe: “Ὁ Davi! ANSE AS ÉLAS 
Por certo, Nô6s te fizemos califa na ἘΠῚ τ: El die εξ 

terra; entäo, julga, entre os G E τ 95: μὰ , 
homens, com a justiça, e nâo sigas A jai Jar ds 
a paixäo: senäo, descaminhar-te-ia 5 SG Si ἡ eo 
do caminho de Allah.” Por certo, os 

que se descaminham do caminho 

de Allah terâo veemente castigo, por 
seu esquecimento do Dia da Conta. 

27.E näâo criamos, em väo, o Es AS aol Lt 

céu € ἃ terra e o que hàä entre Le ae ἄς 
, ΘΗ NÉE TA SS 

ambos. Essa é ἃ conjetura dos que HS; æ node 
renegam a Fé. Entäo, ai dos que | @ LÉ NAS 

renegam a Fé, por causa do Fogo! 
\ τὰ 

χξι 

\ 

\ - 

τὰ 
À ἐᾷν \ SN ge D \ ep \ 

\ 

£a LS 
\ ù 

Di 28. Considerariamos os que 
crêem 6 fazem as boas obras como Al 

OS corruptores, na terra? Ou τ | a 
considerariamos os piedosos como ᾧὼ ̓ Ξ τ 

OS ΠΡΙΟ57 

29. Este é um Livro bendito, que 
fizemos descer, para ti, a fim de 
que eles ponderem seus versiculos 
e a fim de que os dotados de 
discernimento meditem. 
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| LE αν 
30.E dadivamos ἃ Davi com| 4% (25:9: NS 

Salomäo. Que excelente servo! Por βγῇ 
certo, ele era devotado ἃ Allah. 

31. Quando, ao anotitecer, Îhe 

foram  apresentados os nobres 

corcéis(l). 

32. Entäo. ele disse: “Por certo, ἘΠ οτος AE 

preferi o amor dos bens ἃ lembrança ou ῷ Lits 
΄ D) ῳ ; 

de meu Senhor, até que se acobertou td 

0 sol com o véu da noite. 
. 5 PE 2 op me PET ΄-΄ 3 33. Devolvei-mos”. Entäo, come- ὦ PAR CES 

çou ἃ acariciar-lhes os curvilhôes e AAC 
@) DAT OS pescoços 

. 3 Ἔκ BA 34.E, com efeito, provamos! l'a ζι ÈTS ES 

Salomäo e lançamos um corpo sobre 

seu ΤΌΠΟ; em seguida, voltou-se 
contrito para Nés. 

+ 5 ςς Ι ὩΣ 4.3 Υ re lus 35.Ele disse: ‘“Senhor meul! Pal ἀκρὶς 5Q 
Perdoa-me e dadiva-me com uma 

(1) Em uma batalha, em Damasco, Salomäo ganhou, pela vitoria, mil corcéis puros- 

sangues. Certa vez, sentado em seu trono, pôs-se a contemplar estes corcéis que 

desfilavam diante dele, e o fez por tanto tempo, que a noite chegou, e ele ainda os 

contemplava, embevecido em sua beleza e majestade. 
(2) Segundo uma linha exegética, o cavalo, sempre, foi motivo de grande estima, por 

parte do profeta Salomäo, que o considerava um meio fmpar nas guerras de 

conquista. Tanto assim que, este versiculo, tal como o traduzimos, reafirma essa 

predileçäo e exclui a outra linha exegética que adota, para este versiculo, ἃ 

interpretaçäo de que Salomäo matara os cavalos, por o haverem afastado da 

oraçäo, interpretaçäo esta polêmica, pois é incompativel com a conduta de um 

profeta, gesto täo insensato. 
(3) Alusäo à prova pela qual Salomäo passou, quando, havendo tido um filho, os 

demônios quiseram matä-lo ou enlouquecé-lo, com receio de que este pudesse 

submete-los a ärduos trabalhos. Ciente disso, Salomäo protegeu o filho. fazendo-o 
caminhar nas nuvens. Entretanto, certo dia, por surpresa sua, encontrou-0 morto, 

em seu trono. Percebeu, entäo, seu erro em nâo deixar que o filho ficasse apenas 

na proteçäo de Deus. Arrependido, aumentou sua fé. 
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soberania, que ἃ ninguém, depois 

de mim, seja concebivel ter. Por 

certo, Tu, Tu és O Dadivoso.” 

36. Entäo, submetemo-lhe ὁ 

vento; COrria suave, por sua ordem, 

para onde quer que ele visasse, 

37. os demônios, de toda 

especialidade, construtores e mer- 

gulhadores, 

38. E outros 805 pares, atados ἃ 
grilhôes. 

39.E dissemo-lhe: “Este é 

Nosso Dom. Entäo, faze mercê 

dele ou retém-no, sem que dês 

conta disso.” 

40. Ε, por certo, ele terä, junto 

de Nôs, um lugar proximo 6 
aprazivel retorno. 

41. Ε menciona Nosso servo J6, 

quando chamou por seu Senhor: 

“Por certo, Satä tocou-me com 

quebrantamento e castigo.” 

42. Ordenamo-lhe: ‘“Bate na 

terra com O pé: 615 uma ägua 

fresca para te lavares e beberes.” 

43.-— Ε dadivamo-lo com sua 
familia e, com οἷα, outra igual(”, 

por misericordia vinda de Nôs 6 
lembrança para os dotados de 
discernimento — 

(1) Cf. XXI 84 nl. 

LA 474 2% Ἂ 
co SX AA 2 ) 

ἐπέ HAE LACS 
à UNSS 
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44,“E apanha, com tua mäo, une EN eh > HER DS Xi des 

feixe de graminea; entäo, bate' -- Re Ur DE ον ads 
lhe com ele, e näo violes teu OS RE ὁ re 
juramento.” Por certo, encontramo- 
lo perseverante. Que excelente servo! 
Por certo, ele era devotado a Allah. 

45.E menciona Nossos servos di PAGE, 293) ess F 

Abraûo e Isaque e Jaco6, dotados de 
vigor 6 νΙ5ᾶο. 

46. Por certo, N6s os privile- 
glamos, com um privilégio: ἃ 
lembrança da Derradeira Morada. 

47,E, por certo, estäo junto de Xe rés 
Nôs, entre os melhores dos 

escolhidos. 

48.E menciona Ismael e Al SGA pa 
VassaŸ e Zal-Kifl° δ E todos eles ῶ ESA 

-: 
estäo entre os melhores. 

49,Esta é uma Mensagem,. E, 
por certo, haverä, para os piedosos, 
aprazivel retorno: 

50.0s Jardins do Eden, de 

portas abertas para eles; 

51. Neles, ficaräo reclinados!*: ἐ ΨἘΨ αι EG C SE: 

(1) Em um dos comentäérios do Alcoräo, consta que a mulher de 16. com o fito de ver 
recuperado seu marido, quase sucumbiu à tentaçäo de fazer oferenda ἃ Sat, o qual 

Iho inspirara. Sabedor de tal ignominia, jurou 16 castigä-la com uma centena de 

golpes. Deus, entretanto, para resguardar sua mulher do castigo ὃ para, ao mesmo 

tempo, fazer preservar o juramento feito por J6, inspirou-lhe que, em vez de cem 

golpes, desse um 56 com um molho de cem hastes herbâceas. 
(2) Cf VI 86 n3. 
(3) Cf XXI 85 n2. 
(4) Nos jardins paradisiacos, os bem-aventurados jamais experimentaräo ἃ fadiga, o 

esforço, o trabalho. Estaräo em perene estado de delicia. 
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neles, requestaräo abundantes frutas 
e bebidas. 

52. EF, junto deles, haverä aquelas 

de olhares restritos a seus amados. 

todas da mesma idade. 

53. Isto é o que vos é prometido, 

para o Dia da Conta. 

54. Por certo, este sera Nosso 

sustento, inesgotavel. 

S5.Isto, para os bem-aven- 
turados. E, por certo, haverä, para 

OS transgressores, um por retorno: 

56. À Geena; nela se queimaräo. 

Entäo, que execrävel leito! 

57.Eis ali; entäo, que eles ὁ 

experimentem: ἄρα ebuliente 6 
um vazar purulento, 

58. E outros castigos da mesma 

espécie, de tipos värios. 

59. Dir-se-lhes-4(”: “Esta é uma 

turba despenhada convosco no 
Fogo.” Diräo®”: “Para ela, näo 
haverä boas-vindas. Por certo, 

sofrerä a queima do fogo!” 
3 CRT ns 

60. Eles®? diräo: “Ao conträri0, 

para vos é que näo haverä boas- 
: ô : 4 

vindas! Sois vos que no-lo” 

# er Ve \ τ 

O) ALL LF 08 SES 

ESS Ga, δ 322 é SR 

) UE Le 

(1) Assim diräo os guardiäes infernais aos lideres dos idélatras, no Fogo. 
(2) Assim diräo os lideres dos idélatras à turba recém-chegada ao Fogo. | 
(3) Eles: os recém-chegados 80 Fogo, ou seja, os seguidores dos lideres dos idélatras. 
(4) Lo: o castigo. 
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antecipastes. Entäo, que execrävel 

lugar de permanência!”: 

61. Diräo: “Senhor nosso! A 
quem no-lo antecipou, acrescenta- 
lhe o duplo castigo, no Fogo.” 

δορὸς Ι 62.E diräo eles‘: “Por que 
Po Pi 2 

razäo πᾶο vemos uns homens! } que 

considerâvamos dos malfeitores”? 

63. “Tomamo-los por objeto de | > 
escârnio por engano, ou se nos 
desviaram deles as vistas?” 

64. Por certo, 1550 serâ verdade: ἃ 

disputa dos companheiros do Fogo. 

65.Dize, Muhammad: ‘“Sou, 
apenas, admoestador. E näo h4 deus 
senäo Allah, O Unico, O Dominador, 

66."O Senhor dos céus e da Less NE 55 
terra e do-que h4 entre ambos, O 
Todo-Poderoso, O Constante Per- 

doador.” 

67. Dize: “Ele!” € um magnifico 
informe, 

68.‘Ao qual estais dando de 
ombros. 

69.“Eu näo tinha ciência 
alguma da corte altissima, quando 
disputavam(”/. 

(1) Eles: os lideres idélatras. 
(2) Alusäo aos moslimes pobres, escravizados pelos ricos. 
(3) Ele: o Alcoräo. 
(4) Alusäo ao episédio ocorrido entre os anjos, a respeito da deliberaçäo divina de 

fazer de Adäo califa na terra. 
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70.“Näo me ὁ revelado senäo À En χά ἦν: do 
que sou, apenas, evidente admoes- 
tador.” 

71. Quando teu Senhor disse δὸς ὐὐ πῶς É LA 

anjos: “Por certo, vou criar de “ 
barro um homem. 

[4 De > Pat 

72. “Ἑ quando o houver formado (9:3 Dai na δ". 

e, nele, houver soprado algo de ᾿ ΠΡ ΕΓ es 

Meu Espirito, entäo, caï, proster- 

nados, diante dele.” 

. δὰ - 28,5 = a - 

73. todos os anjos proster- GR FA OA TLES 
naram-se, jJuntos, 

74. Exceto Iblis. Ele se ensober- oh Ὧν ,Ζ <, 54 ̓ ς ἵ δῆ 

beceu e foi dos infiéis. “ἘΠΕ 

75. Allah disse: “Ὁ Iblis! O que HORS À Jacsat, art dé 
te impediu de prosternar-te diante PIS 

daquele que criei com as Préprias SERGE, 
mâos? Ensoberbeceste-te, ou és de 

alta gre1?” 

76. Iblis disse: “Sou melhor que LES) 

ele. Criaste-me de fogo e criaste-o 
de barro.” 

77. Allah disse: “Entäo, sai 

dele(), pois és, por certo, maldito; 

78.E, por certo, Minha maldiçäo. Oosd sas 
ser4 sobre ti, até o Dia do Juizo.” ΄ 

79. [0115 disse: “Senhor meu! 
Concede-me dilaçäo, até um dia, 
em que 6165 seräo ressuscitados.” 

(1) Dele: do Paraiso. 



80. Allah disse: “Entäo, por 
certo, serâs daqueles aos quais sera 

concedida dilaçäo, 

81.Até o dia do tempo 
determinado.” 

82. Iblis disse: “Entäo, por Teu 
poder! Eu os farei incorrer no mal, 
a todos, 

83. “Exceto Teus servos predi- 
letos, entre eles.” 

84. Allah disse: “Entäo, a ver- 

dade emana de Mim, e a verdade 

Eu digo: 

85.‘“Com certeza, encherei ἃ EAU ee SES 

Geena de ti e dos que, entre eles, te À 2 
| | Go) Enade| 

seguirem, de todos vos.” 

Ι à { Fe cd: » «Ὁ έ 12 TC 4 86. Dize, Muhammad: ᾿Νᾶο CAE IT 
vos peco prêmio algum por οἰ), e d 
nâo sou dos dissimulados. ὲ 

87. “1550 nâo é senäo Mensagem ἊΝ τ νυ Ir A] 
para os mundos. 

88. “E, em verdade, sabereis de 

seus informes, apôs certo tempo.” 

(1) Por ele: pelo Alcoräo. 
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De Makkah - 75 tube 

Em nome de Allah, O ENS, Es 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. A revelaçäo do Livro é def ζ 11 al AE 

Allah, O Todo-Poderoso, O Säbio. eo 

2. Por certo, Nôs fizemos descer, LE CE 2 AE 

para ti, Muhammad, O Livro, ὧ 2 SALLE "ΤΠ 
com ἃ verdade. Entäo, adora ἃ τ - 

Allah, sendo sincero com Ele, na 

devoçäo. 

3. Ora, de Allah é a pura devocäo. - Ars) Ε΄ (AN 
E os°) que tomam protetores, além TE. μὰν τ οτος 1 &e 

dEle, dizem: “Näo os adoramos| "ἢ on 25 μον ces . 
senâo para que eles nos aproximem, AE ES δ an | 
bem perto de Allah” Por certo, Ἢ er BR ea 
Allah julgarä, entre eles, naquilo de 

(1) Az-zumar: plural de zumrah, grupamento de pessoas. Esta palavra, mencionada nos 
versiculos 71 e 73, vai denominar a sura, que se inicia pela apologia do Alcoràâo, 

como Mensagem divina, e pela exortaçäo à adoraçäo sincera de Deus e pela 

refutaçäo das heresias, tais como a de afirmar que Deus tem filho. E, a seguir, ela 

reitera a soberania de Deus na criaçäo universal e na criaçäo do Homem, fazendo 

ver, claramente, que Deus almeja ἃ Seus servos ἃ crença, 6 nâo a descrença, e que 

o ser humano, ao ser atingido por desgraças, volta-se para Deus e O olvida, 

quando em situaçäo prôspera. Mais adiante, ἃ sura lembra os homens da Graça 

divina, que Îhes envia ἃ âgua vivificadora e frutificadora da terra, provendo a 

todos com sustento. Ὁ Alcoräo voita ἃ ser lembrado, assim como sua influência 

sobre os tementes ἃ Deus. Hä, ainda, o cotejo entre o crente sincero 6 o idélatra, 

evidenciando que eles nâo se igualam. E continua, considerando que, apés ἃ 

morte, toda ἃ humanidade darä conta no Dia do Juizo. Depois de relatar o destino 

dos desmentidores dos mensageiros, patenteia que Deus faz abrir as portas da 
misericordia aos homens, perdoando-lhes os pecados, se se arrependerem antes da 

morte. Finalmente, ἃ sura lembra o Derradeiro Dia, que se anunciarä com os sons 

da trombeta € ἰγά até o Julgamento Final, apôs o que os homens se encaminharäo, 
em grupos, para seu destino: uns para o Fogo, outros para o Paraiso. 

(2) Os: os idélatras de Makkah. 
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que discrepam. Por certo, Allah näo 
guia quem é mentiroso, ingrato. 

4, Se Allah desejasse tomar 

para Si um filho, Ele escolheria o 
que quisesse, dentre quanto cria. 

Glorificado seja Ele! Ele é Allah, 

O Unico, O Dominador. 

5. Ele criou os céus 6 a terra, 

com ἃ verdade. Ele enrola ἃ noite 

no dia e enrola o dia na noite. E 

submeteu o sol e a lua; cada qual 

corre até um termo designado. Ora, 

Ele é O Todo-Poderoso, O Per- 

doador. 

6.Ele vos criou de uma 56 

pessoa; em seguida, deste, fez sua 

mulher. E criou, para vé6s, dos 
rebanhos, οἰτο ἡ reses acasaladas. 

Ele vos cria, nos ventres de vossas 

mâes, criaçäo apôs criaçäo em 

trevas triplices®). Esse é Allah, 

vosso Senhor. DEle é a soberania. 

Näo existe deus senäo Ele. Entäo, 

como dEle vos desviais”? 

7. Se renegais ἃ Fé, por certo, 

Allah ὁ Bastante ἃ δὶ mesmo, 

Prescindindo de vos, 6, por seus 

servos, Ele nâo Se agradar4 da 
renegaçäo da Fé. E, se agradeceis, 

Parte 23 757 

SES is sis 
A Ass 2, ἫΝ Lo, 

ῷ IGN 

“14 

τ She τ 
3 ᾧ 7, κι διω ET 

+ TE «Ὁ Jos GE 

2 05 ἐπ 

Ἢ δ 
- 

ἂ 

- 

΄- 

» EE Ὁ 

ξ 2% - 33 

5: 
2e 9 tee 

SES SET don 

(1) Ou seja, Deus criou os casais de vacuns, ovinos. caprinos e camelos. Cf. VI 143 

e 144. 

(2) Alusäo aos värios estädios da concepçäo e gestaçäo. Cf. XXII 5. 
(3) Trevas triplices: as paredes ventral, uterina e placentäria que protegem o feto. 
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disso Se agradar4 Ele, por νόβ. E οὐκ ρος, 
nenhuma alma pecadora arca com Ô oi 

Oo pecado de outra. Em seguida, ἃ ΄ 
vosso Senhor 86Γά vosso retorno; 

entäo, Ele vos informarä do que 

fazieis. Por certo, Ele, do intimo 

dos peitos, é Onisciente. 

8. E, quando um infortünio toca a SR οἷ: ΕΣ ὰ 
ao ser humano, ele invoca a seu se ee AS τ j 

Senhor, voltando-se contrito para ῳ GP CAT on ce 
Ele; em seguida, quando Ele ÎIhe Ages fais 
outorga uma graça, vinda dEle, ele 
esquece aquilo pelo qual O invocara, | 
antes, e faz semelhantes a Allah, 

para descaminhar os homens de 
Seu caminho. Dize: “Goza tua 
renegaçäo da Fé, por pouco tempo. 
Por certo, serâs dos companheiros 
do Fogo.” 

9. Salvar-se-à este ou quem, HA τ HN SR 
durante ἃ noite, é  devoto, ie gs 
prosternando-se ou orando de pé, SU 4S DAY Fe 2 
precatando-se da Derradeira Vida e 
esperando pela misericordia de seu 
Senhor? Dize: “Igualam-se os que 
sabem e os que näo sabem?” 
Apenas, meditam os dotados de 
discernimento. 

10. Dize: “Ὁ servos Meus, que 
credes! Temei a vosso Senhor. Para | 
os que bem-fazem, nesta vida, hä 
algo de bom. E a terra de Allah é 
ampla(") . Apenas, OS que pacientam 

(1) Se, no lugar em que se encontra, o homem näo tem condiçôes de praticar o bem, 
deve emigrar, em busca de outro local, que lhe permita agir de acordo com sua fé e 
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seräo recompensados, sem conta, 
com seus prêmios.” 

; à Er. ὡς Fe Æ "᾿ς 52 

11.Dize: “Por certo, foi-me| Οὐδ ALAN EE 
ordenado adorar a Allah. sendo 

sincero com Ele, na devoçäo, 

12."“E foi-me ordenado ser ὁ DE Pat AE AT Vs 
primeiro dos moslimes.” 

13. Dize: “Por certo, temo, se Ἐπ ρόδα ῦ 

O Ce desobedeco a meu Senhor, & ASS 

castigo de um formidävel dia.” 

14. Dize: “A Allah adoro, sendo 

sincero com Ele, em minha 

devoçäo. 

15. “Entäo  adorai oo que 

quiserdes, além dEle.” Dize: “Por 
certo, os perdedores säo os que 
perderäo ἃ si mesmos e a sua 
familia, no Dia da Ressurreiçäo.” 

Ora, essa é a evidente perdiçäo! 
“ 5,3 

16. Teräo, acima deles, camadas HË vs PARA ἐμῷ 
de Fogo, 6, abaixo deles, camadas 
de Fogo. Com 1550, Allah . 

amedronta a Seus servos. À servos ot 
Meus! Entäo, temei-Me. 

æ μή EN pa Es 

ΕΣ τ « à) 4) aN\ 2 ASE 

17.E os que evitam a adoraçäo BASS A VIEN E ἡ; 
(1) ἡ ὡς; ξ. «CH ἥ de At-Täghüt e se voltam ve VAE 

contritos para Allah teräo alvissaras. : 
Entäo, alvissara o Paraiso a Meus 

ser vos, 

18. Aos que ouvem ο Dito e dele Ga ὯΔ SAN Ν ) nas 2 el 

seus principios. Ε, sendo ampla a terra, ele sempre encontrarä um lugar para ficar. 
(1) Cf. 11 256 n2. 
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seguem o que hä de melhor. Esses SR SNA KE La 
säo os que Allah guia. E esses säo 
os dotados de discernimento. 

19. aquele, contra quem se 

cumpriu a palavra do castigo, 

podes tu salvä-lo”? Entäo, salvas tu 
a quem est no Fogo”? 

20.Mas os que temem a seu G Er EE A ἰιᾧ 
Senhor teräo câmaras etéreas -- : 
acima das quais Πά outras câmaras 
etéreas edificadas — abaixo das 
quais correm os rios. É a promessa 
de Allah. Allah näo falta à 

CE 

ᾧ 

ἧς 

promessa. 

21.Näo viste que Allah faz LL Si SA 

descer do céu ägua, e fà-la Δ Re IIS 

introduzir em nascentes, na terra? 

Em seguida, faz sair, com εἶδ, 

searas de variadas cores; depois, 

ressecam-se; entäo, tu as vês 

amarelecidas; em seguida, Ele as 
torna pulvéreas. Por certo, hä nisso 
lembrança para os dotados de 
discernimento. 

“ ΡΞ 7 rer rt er 22, Sera que aquele, a quem ALAN 39 
Allah dilata o peito para o Isläo e 5 ΡΞ τ ln 2 τες 

᾿ 
Lé Un δ αὐ) 5.}} x estàä em luz de seu Senhor, é como Dern 

quem tem o coraçäo selado”? 
Entäo, ai daqueles cujos coraçôes 
estäo endurecidos para ἃ 
Mensagem de Allah! Esses estäo 
em evidente descaminho. 

23. Allah fez descer a mais bela Leu [τ ΟΣ ΔΝ 
narrativa: um Livro de partes 
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(D eat 0) D A δὰ πον [ ri : Del SEEN LES OU 
ouvi-lo, as peles dos que receiam ἃ 29942 92 45 ESA «212 

en 4 RSS 2 h5 de 2 AS 25 5e 
seu Senhor arreplam-se; em GANT 2 

: Ἂν τ δ. 

seguida, suas peles e seus coraçües|  S22%# SAR ÉN) SW = 

tornam-se dücteis à mençäo de AUS AN LS 05 A cad 
Allah. Essa é a orientaçäo de OS 
Allah, com que guia ἃ quem quer. 
E aquele, a quem Allah descaminha, 
näo ter4 guia algum. 

24.E quem”, no Dia da 
Ressurreiçäo, se guardar, com sua 
face, do pior castigo ser4 como 
quem estarà a salvo, no Paraiso? E 
dir-se-â aos injustos: “Experimentai 
0 castigo, pelo que cometieis!” 

25.0s que foram antes deles 
desmentiram aos Mensageiros; 
entäo, Ο cCastigo chegou-lhes por 
onde näo perceberam. 

A . ee 2 LEP TT SU UE AVAL 

26. Ε Allah fé-los experimentar LEA MEGAN LS 

a ignominia na vida terrena. E, em te Le dtorAc 
: | 1569 RE 3 SN US) 

verdade, o castigo da Derradeira re 
Vida é maior. Se soubessem! OA La 

27.E, com efeito, propomos, BOuLAES à 
para os homens, neste Alcoräo, toda 

sorte de exemplos, para meditarem, 

4 “ Pa mu #4 
LS 727: INA VS ED) λα ee 

28. Sendo Alcoräo ärabe, sem Es: ra LEGS 

(1) Ou seja, um Livro de partes que se assemelham na beleza, na eloqüéncia, na 
verdade, e na harmonia. 

(2) Alusäo aos preceitos, às ordens e promessas, 805 informes e às histérias que se 

repetem ao longo do Livro, a fim de se fixarem na mente humana. É principio 

pedagégico da repetiçäo. 
(3) O réprobo serä lançado no Fogo com as mäâos atadas ao pescoço, ficando impos- 

sibilitado de usä-las para a proteçäo da face. 
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tortuosidade!! alguma, para serem à HE 

piedosos. 

29. Allah propôe um exemplo: Le 2 nes 

um homem que pertence ἃ scios 

htigantes, e um homem que ἥν Ψ 

pertence, inteiramente, a um 9ό ie ste 
homem!”. Igualam-se  ambos, 

como exemplo? Louvor a Allah! 

Mas ἃ maioria deles nâo sabe. 

30. Por certo, tu morreräs, e, por OU he 
certo, eles morrerä0(). 

31.Em seguida, por certo, no 

Dia da Ressurreiçäo, disputareis, 
junto de vosso Senhor. 

32. Entäo, quem mais injusto 

que ol” que mente acerca de Allah, 

e desmente a verdade, quando esta 

he chega? Näo é, na Geena, que 

ἢά moradia para os renegadores da 
Fé? 

33. E aquele que chegou com ἃ 2615 LE GAS 
verdade e aqueles que ἃ confir- se ἷ . 

$ S . 

maram®”, esses 580 os piedosos. ἐπα 

(1) Vide XVIII 1 n2. 
(2) A alegoria do escravo, de muitos donos, e do escravo, de um dono 56, se refere ao 

idôlatra, que serve ἃ muitos deuses, e ao crente, que adora ἃ Um Unico Deus. O 

primeiro fica dividido entre as solicitaçôes mais variadas e contraditérias, o que 

acaba deixando-o confuso e inütil, ao passo que o segundo, sendo dedicado ἃ um 

sô dono, é organizado e proficiente. 

(3) Os idélatras de Makkah ansiavam pela morte de Muhammad. O versiculo os 
informa de que a morte chegarä para todos, nâo somente para o Profeta, sendo, 

portanto, descabido se alegrarem com a esperança de sua morte. 

(4) Alusäo aos idélatras, que imputavam filhos e parceiros a Deus. 

(5) Referência a Muhammad, que chegou com a Verdade, e ἃ seus seguidores. 



39, Süratu Az-Zumar  Parte 24 

34. Teräo o que quiserem junto ASE yes 53e SA 
de seu Senhor. Essa é a recom- 

pensa dos benfeitores. 

35. Para que Allah remisse o mal 
que fizeram, e os recompensasse 
com prêmio melhor que aquilo que 
faziam. 

36. Allah πᾶο basta ἃ Seu servo? ἘΣ IE ue A LA 
E eles te amedrontam(” com os . 
que adoram além dEle. E aquele, 
a quem Allah descaminha, nâo terà 
gula algum. 

37. E aquele, a quem Allah guia, 
näo ter descaminhador. Näo é 

Allah Todo-Poderoso, Possuidor 

de vindita”? 

38.E, se lhes perguntas: “Quem 
Criou OS céus 6 a terra”, em verdade, 

diräo: “Allah!” Dize: “Vistes os 

que invocais, além de Allah? Se 
Allah me deseja um infortünio, 
seräo eles removedores de Seu 

infortunio? Ou, se Ele me deseja 

misericordia, seräo eles retentores ἘΞ LS CE Re 

de Sua misericordia?” Dize: “Allah Γι 

basta-me. NEle confiam os 

confiantes.” 

DER VE] 3: Έ 

- 
5 ἢ 39. Dize: “O meu povo! Fazei οὐ εν ὼν ἥρί κα 2 Le 

que puderdes: por certo, farei ὁ 
que puder. Logo, sabereis 

5 - 

D SAGE με 

(1) Os Quraich, ferrenhos inimigos do Profeta, ameaçaram-no com as maldiçôes de 

seus fdolos, entre elas, com a demência, se o Profeta os continuasse difamando. O 

versiculo atenta para que, estando Muhammad na proteçäo de Deus, nada deve 

temer. 
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40. “A quem chegarä um castigo, 
que o ignominiaré, e sobre quem 

cairä permanente castigo.” 

41. Por certo, Nos fizemos descer, 

sobre ti, o Livro, com a verdade, 

para orientaçäo dos homens. 

Entäo, quem se guia, se guiar4 em 

beneficio de si mesmo. E quem se 

descaminha se  descaminharä, 

apenas, em prejuizo de si mesmo. 
Ε tu, sobre 6165, näo és patrono. 

42. Allah leva as almas, ao 

morrerem, € a que näo morre, Ele 

a leva, durante seu sono. Entäo, Ele 

retém aquela para quem decretou a 

morte, e reenvia aqueloutra, até um 

termo designado. Por certo, hä nisso 

Sinais para um povo que reflete. 

43, Ou tomam eles intercessores, 

além de Allah? Dize: “E ainda que 

estes nada possuam nem razoem"”?” 

44, Dize: “De Allah é toda 

intercessäo. DEle é a soberania dos 

céus e da terra. Em seguida, a Ele 

sereis retornados.” 

45. Ε, quando se menciona Allah, 

sô Ele, confrangem-se os coraçôes 

dos que näo crêem na Derradeira 
Vida; 6, quando os que eles 

adoram além dEle säo men- 

cionados, ei-los que exultam. 

46. Dize: “O Allah, Criador dos 

céus e da terra, Sabedor do invisivel 

tés Va pin 

αΞ2΄.25..; NS as 

pr Té) 

-- Ω 7 2% + é re 

Ge 

\ “ἡ 

Ed 

7 2 
et 

Ne τσ 
6 À 

ae A) f SGEN 

DEA) 
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e do visivel! Tu julgaräs, entre 

Teus servos, naquilo de que 
discrepavam.” 

47. Β΄, se os injustos tivessem 

tudo o que hä na terra e maïs outro 
tanto, com 1550, 6165 resgatar-se- 

lam do pior castigo, no Dia da 
Ressurreiçäo. E mostrar-se-Ihes-à, 

da parte de Allah, o que nunca 

haviam suposto. 

48.Ë mostrar-se-lhes-äo as mâs 

obras que cometiam. E envolvé- 
los-à aquilo de que zombavam. 

49.FE, quando um infortünio toca 

ao ser humano, ele Nos invoca; em 

seguida, quando Îhe outorgamos 
uma graça, vinda de Nôs, diz: 
“Isso me foi concedido, apenas, 

por minha prôpria ciência.” Ao 
conträrio, esta é uma provaçäo, 

mas a maloria deles näo sabe. 

50. Com efeito, os que foram 

antes deles disseram-no, e o que 

eles logravam de nada [Π65 valeu. 

51.Entäo, as mäs obras que 
cometeram alcançaram-nos. E aos 

que säo injustos, dentre estes(1). as 

mäs obras que cometeram alcançä- 

los-äo, 6 näo poderäo escapar disso. 

52. Ε näo sabem 6165 que Allah 

prodigaliza o sustento ἃ quem 

(1) Estes: os idélatras de Makkah. 

ξδιδ LA - 
cg or SI A 

SG valse serrer LEA Ὁ r 

À et 
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quer, e o restringe? Por certo, hä 

niSSO Sinals para UM PpOVO que crê. 

53. Dize: “Ὁ Meus servos, que 

vos excedestes em vosso proprio 
prejuizo, näo vos desespereis da 

misericordia de Allah. Por certo, 

Allah perdoa todos os delitos. Por 

certo, Ele é O Perdoador, Ὁ 

Misericordiador.” 

54, Ε voltai-vos contritos para 
vosso Senhor e islamizai-vos, para 
Ele, antes que o castigo vos chegue, 
em seguida, nâo sereis socorridos. 

55. E segui o melhor do que foi 

descido, para vos, de vosso 

Senhor, antes que o castigo vos 
chegue, inopinadamente, enquanto 
nâo percebeis; 

56. Antes que uma alma diga: 
“Que afliçäo ἃ minha, porque 
descurei de minhas obrigaçôes para 
com Allah! E, por certo, eu era dos 

escarnecedores” 

57. Ou antes que diga: “Se 
Allah me houvesse guiado, haveria 
sido dos piedosos” 

58. Ou antes que diga, quando 
vir o castigo: “Se eu tivesse retorno 
à vida, seria dos benfeitores” 

59, Allâh dirä: ‘Sim! Com 

efeito, Meus sinais chegaram-te e 

desmentiste-os e te ensoberbeceste 

e foste dos renegadores da Fé.” 
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60.E, no Dia da Ressurreiçäo, 
verâs OS que mentiram acerca de 
Allah, com as faces enegrecidas. 
Nâo é, na Geena, que h4 moradia 
para os assoberbados”? 

61. Ε Allah salvarä os que foram 
piedosos, por seu empenho em se 
salvarem: o mal nâo os tocarä nem 
se entristeceräo. 

62. Allah é O Criador de todas 

as cousas. Ε Ele, sobre todas as 

cousas, 6 Patrono. 

63. DEle säo as chaves dos céus 

e da terra. E os que renegam os 

sinais de Allah, esses säo os 

perdedores. 

64. Dize: “Entäo, ordenais, que 
eu adore outro que Allah, 6 
ignorantes?” 

65.E, com efeito, foi-te revelado 

e aos que foram antes de ti: “Em 

verdade, se idolatras, teus atos 

anular-se-äo 6. certamente, serâs 

dos perdedores. 

66. ‘Mas adora, entäo, s6 a 

Allah, e sê dos agradecidos.” 

67.E eles nâo estimam a Allah 

como se deve estimä-lO, enquanto, 
no Dia da Ressurreiçäo, toda terra 

estard em Seu punho, e os céus 
estaräo, dobrados, em Sua destra. 

Glorificado e Sublimado seja Ele, 
acima do que idolatram! 

€ Fe Pris ἧς 

- 
VAR PR 

2 ᾿ LS A ἧ spas 5 
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68.E soprar-se-à na Trombeta; 
entäo, quem estiver nos céus 6 

quem estiver na terra, Cairäo 

fulminados, exceto quem Allah 
quiser. Em seguida, soprar-se-â 

nela, outra vez: entäo, ei-los de 

ρά(}). olhando, estarrecidos! 

69. Ε a terra iluminar-se-4, com 

a luz de seu Senhor; e o Ι ἀντο 

por-se-4 à vista; e far-se-à chegar 

os profetas e as testemunhas; 6. 

arbitrar-se-4, entre eles"”, com a 

justiça. E eles näo sofreräo injustiça 
alguma. 

70. Ε cada alma serä compensada 
com o que fez. Ε Εἰς é bem 

Sabedor do que obram. 

71. Ε os que renegam a Fé seräo 

conduzidos à Geena, em 

grupamentos, até que, quando 
chegarem a ela, suas portas abrir- 

se-äo, e seus guardiäes Îhes diräo: 

“Näo vos chegaram Mensageiros 

vindos de vés, os quais recitaram, 

para vos, os versiculos de vosso 

Senhor e vos admoestaram do 
deparar deste vosso dia?” Diräo: 
“Sim! Mas a Palavra do castigo 

cumpriu-se contra os renegadores 
da Fé.” 

(1) Ou seja, ressuscitados. 

»% 
5 ee à | - 

(55. δ Es 

(2) O Livro: o Livro que registra os atos individuais, na vida terrena, ou o Livro do 

Destino. 

(3) Entre eles: entre todos os homens. 
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72. Dir-se-lhes-4: “Entrai pelas 

portas da Geena,; nela, sereis eternos. 
E que execrâvel ἃ moradia dos 
assoberbados!” 

73.E os que temeram a seu 

Senhor seräo conduzidos ao Paraiso, 

em grupamentos, até que, quando 
chegarem a ele, exultaräo e suas 
portas abrir-se-lhes-âo, e 5615 

guardiäes lhes diräo: “Que a paz 
seja sobre. vôs! Fostes benignos; 
entäo, entrai nele, sendo ai eternos.” 

74.E diräo: “Louvor a Allah, 

Que confirmou Sua promessa para 
conosco 6 nos fez herdar ἃ terra, 

dispondo do  Paraiso, como 
quisermos! Entäo, que excelente o 
prêmio dos laboriosos!” 

75. Ε tu veräs os anjos em circulo, 
ao redor do Trono, glorificando, 

com Louvor, a seu Senhor. E 

arbitrar-se-4, entre eles, com ἃ 

justiça. E dir-se-4: “Louvor ἃ 
Allah, O Senhor dos mundos!” 

“τᾷ 
En 

ETES 222) 74 NC 

» 
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De Makkah - 85 versiculos. 

Em nome de Allah, O SES, τ 
Misericordioso, Ο Misericordiador. 

1. Hä, Mim 

2. À revelaçäo do Livro é de À pas se ES 
Allah, Ὁ Todo-Poderoso, O Onis- ΄ 

ciente, 

3.0 Perdoador do delito e O| KL FAI HÉS 
Aceitador do arrependimento, Ο ὦ nue 
Veemente na puniçäo, O Dotado RS 

de posses. Näo existe deus senäo 

Ele. Α Ele serä o destino. 

À Ι 9) ° Ge % LA #4 “2.15 4. Νᾶο αἰδοιίθη acerca dos ΠΝ ΜΕ EEGdaZt 
sinais de Allah senäo os que iso q GE ANG UE PES 
renegam a Fé. Entäo, nâo te iluda, 

(1) Ghäfir: participio presente adjetivado de ghafara, perdoar. Ghäfir, perdoador, é 
usado, aqui, como epiteto de Deus, e esta palavra, mencionada no versiculo 3, vai 
denominar ἃ sura, cujo tema fundamental ὁ o confronto entre a verdade e ἃ 
falsidade, a crença e a descrença. Aponta o väo ensoberbecimento do homem, no 
mundo, e suas trâgicas conseqüéncias. À sura inicia-se pela demonstraçäo do valor 
do Alcoräo como revelaçäo de Deus Onipotente; depois, convoca a humanidade a 
crer na unicidade de Deus e ἃ πᾶο iludir-se com a falsa prosperidade dos 
incrédulos; refere-se aos anjos transportadores do Trono e à süplica que dirigem a 
Deus, para que perdoe os crentes. Em inümeras passagens desta sura, hä 
referéncias aos sinais de Deus, a Seus infinitos poderes, que levam o homem a crer 
na unicidade divina. Aqui, como em outras värias suras, novamente a histria de 
Moisés e seu povo, e o importante papel, desempenhado por um homem piedoso, 
do povo de Fara6, que ocultou sua crença, com o fito de levar seu povo a seguir a 
religiäo mosaica. Finalmente, ἃ sura salienta as fases da criaçäo do homem. e 
algumas cenas escatolôgicas. E o homem é exortado a percorrer a terra, para tomar 
conhecimento do que ocorreu aos povos anteriores, arrasados por haverem negado 
as mensagens proféticas das Verdades Divinas. 

(2) C£ I 1 n3. 
(3) Os idélatras discutem com ἃ finalidade ünica de refutar a Mensagem de Deus. 
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Muhammad, sua prosperidade, 

nas terras(). 

5. Antes NAS 0 povo de Noé e 
os partidos®”,  depois  deles, 
desmentiram aos Mensageiros. E 
cada comunidade intentou contra 
seu Mensageiro, para apanhä- lo”). 
E discutiram, com a falsidade, para, 

com esta, refutar a verdade; entäo, 
apanhei-os. E, como foi Minha 
puniçäo”? 

6.E, assim, a Palavra de teu 

Senhor cumpre-se, contra os que 
renegam a Fé: “Por certo, eles 

seräo os companheiros do Fogo.” 

7. Os" que carregam Ο frono e 

os que estäo a seu redor glorificam, 
com louvor, a seu Senhor e nEle 

crêem, e imploram perdäo para os 
que crêem: ‘“Senhor nosso! Tu 
abranges, em misericordia e ciência, 
todas as cousas; entäo, perdoa os 
que se voltam arrependidos e 
seguem Teu caminho, e guarda-os 
do castigo do Inferno, 

8.‘“Senhor Nosso! E faze-os 
entrar nos Jardins do Éden, que 
lhes prometeste, e a quem é integro 
dentre seus pais e suas mulheres e 
sua descendência. Por certo, Tu, 

(1) Cf. ΠΙ 196 πὶ. 

(2) Alusäo aos adversérios dos profetas. 
(3) Apanhä-lo: matä-lo. 
(4) Os: os anjos. 

Sales HA 
ES ES χες 

«Ὁ 

ASS ANGLE ON 
3 » “2 

“ὦ Sas 

Es NA5 Se ME E ἊΣ DES 

οὐδ 00, EE 
Ses SAS 6 

Ô sed 
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Tu és O Todo-Poderoso, O Säbio. 

9. “Ἑ guarda-os das mäs obras. 
Ε a quem Tu guardas das mäs 

obras, nesse dia, com efeito, deles 

terâs misericordia. E isso é ὁ 

magnifico triunfo.” 

10. Por certo, os que renegam a 

Fé seräo chamados, a0 entrarem no 

Fogo: “Em verdade, a abominaçäo 
de Allah contra v6s é maior que 

vossa abominaçäo contra vés 

mesmos, quando éreis convocados 

à Fé e a renegâveis.” 

11. Diräo: “Senhor nosso! Deste- 

nos ἃ morte, duas vezes(}), e deste- 

nos ἃ vida, outras duas, 6 

reconhecemos nossos delitos; entäo, 

haverä caminho para sair daqui?” 

12. Isso(”, porque, quando era 

invocado Allah, sé Ele, νός O 

renegäveis, e, se a Ele se 

associavam idolos, vés crieis. 

Entäo, o Julgamento é de Allah, O 

Altissimo, O Grande. 

13. Ele é Quem vos faz ver Seus 

sinais 6 vos faz descer, do céu, 

sustento®”. E näo medita senäo 

quem se volta contrito para Allah. 

ἐν DU δ)» τς s + 

net ri ÂT AE 2 

DELA »““5 ἷ 

Τρορλρας χὰ 

PP CET ER “ 3 ὅγε 

ὅρους 4 É δ 
EEE ἘΣΤῚ τ] 

(1) As duas mortes: ἃ primeira refere-se ao estado em que se encontra o ser humano 
antes de nascer, e a segunda refere-se à morte, propriamente dita. As duas vidas: o 
nascimento e a Ressurreiçäo. 

2) Isso: o castigo inexorâvel. 
(3) Ou seja, faz descer chuva que, caindo na terra, faz brotar o alimento para Ὁ homem. 
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14. Entäo, invocai a Allah, sendo DNA ἰδ.) ἐπ 
sinceros com Ele, na devoçäo, ainda Ë ae ee 

que os renegadores da Fé o odeiem. 

15. Ele é O Alto de escalôes, O At Ed ἥν, ἢ 9) 
Possuidor do Trono. Ele lança, por De ἦΣ ΄ ἦς LAN 
Sua ordem, o Espirito sobre quem on Ca" Je (2 

a he ae #19 > 

Ele quer, dentre Seus servos, para OR ELT este 
que admoeste os homens do Dia 
do Encontro. 

: » ξ < 293? 2.2 ΖΞ ΚΣ ἀρ ϑοω 16. a dia, em que eles ficaräo λιτῷ 
expostos . Νᾶο se esconderä de τῆς À Δ, Aa À 

$ . 

Allah cousa alguma deles. De Jean 2e 
quem € a soberania, hoje? De 
Allah, O Unico, Ὁ Dominador! 

17. Nesse dia, cada alma serà eh bre 
recompensada pelo que logrou. Liz, SA SAN 
Näo haverä injustiça, nesse dia. VE τ τς 
Por certo, Allah é Destro no ajuste 
de contas. 

18.E admoesta-os do dia da ὌΠ PEN IST 
Hora iminente, quando os coraçôes RE ἀν ΟΣ, ἀρ ς ΤΣ Υ ἐν δ ἦν Ta RAI BST 
estardo nas gargantas, angustiados. rer "25 

ἐν ͵ ἃ τὴν Dis ς τς [5 à 
Näo haverä para os injustos intimo & (Rs er 
algum nem intercessor a quem se 
obedecerä. 

19. Allah sabe da traiçäo dos à ΠΣ 3 ἡγε τ: 
olhos e do que os peitos escondem. ᾿ς 7 | 

20.E Allah arbitra com justiça. EX SG É 1 Ad 

E os que eles"?” invocam, além 

(1) No Dia da Ressurreiçäo, ao sairem de seus sepulcros, näo teräo os homens onde 
abrigar-se, nem como ocultar seus atos e pensamentos: a terra estarä deserta, 
plana, e eles ficaräo, totalmente, expostos diante do Juiz Supremo. 

(2) Eles: os idélatras de Makkah. 
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dEle, nada arbitram. Por certo, 

Allah é O Oniouvinte, O Onividente. 

21.E näo caminharam na terra, Er 
para olhar como foi o fim dos que Lu SK 
foram antes deles? Aqueles foram 

mais veementes que estes, em A ere 
força e em vestigios(") deixados na AE RES 2 ts Mk 

terra; entäo, Allah apanhou-os, por ΚΡ ca, θεό αλὴ, 

seus delitos, e nâo tiveram, contra ἢ 

0 castigo de Allah, protetor. 

22. Isso, porque Îlhes chegavam 

os Mensageiros com as evidéncias, 

e renegaram ἃ Fé; entäo, Allah 

apanhou-os. Por certo, Ele é Forte, 

Veemente na puniçäo. 

23.E, com efeito, enviamos 

Moisés, com Nossos sinais 6 

evidente comprovaçäo, 

24. A Farad e ἃ Hämän e ἃ δῤθ τ λλ SN) 
TS ES . ἐς 2 ER es Qarün; entäo, ut Ele é um are Ζ Ἄν; ee 

mâgico, mentiroso! 

25.E, quando a verdade Îhes 

chegou, de Nossa parte, disseram: 

“Matai®? os filhos dos que, créem, 

com ele, e deixai-lhes vivas as 

mulheres.” EE ἃ insidia dos 

renegadores da Fé πᾶο estä senäo 

em descaminho. 

(1) Alusäo às edificaçôes, que atestam a existéncia de um povo poderoso, ὁ qual, no 

entanto, por sua desgraça, fora exterminado, de nada lhes valendo tanta força 6 

poder. 
(2) Trata-se do segundo puericidio, ordenado por Fara6; o primeiro foi anterior ao 

nascimento de Moisés. 
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26.Ε Faraô disse: “Deixai-me 29 Fo 
matar Moisés, e que ele invoque a τι, 2 -ἶ τ 
seu Senhor. Por certo, temo que ele Jo rer 
troque vossa religiäo, ou que faça LS 0 
aparecer, na terra, ἃ COrrupçào.” 

27.E Moisés disse: “Por certo. k άλλοι 

refugio-me em meu Senhor e vosso NT ΟΜ ἡ 
τοι FE 

Senhor, contra todo assoberbado ὥς 23 ES. Ÿ ee 
157 que näo crê no Dia da Conta! 

(1) . 7T w 39 «ἢ 28. E um homem crente, da DEEE ΣΥΝ . ‘ 

familia de Fara6, o qual ocultava Fe < LA En 
sua fé, disse: “Μός matais um ῳ Ki 

. 3 

homem, porque disse: ‘Meu Senhor 5 ARLES Fe 
< ? 1 Er κ >, CAT é Allah”, enquanto, com efeito, vos DAT CIO: : ie 

chegou com as evidências de vosso 
Senhor”? E, se ele é mentiroso, em 

Pl , : ὅς 3.» κζ΄. 29,2. , .- 

seu preJuizo ser4 sua mentira. E, se SN 2x LOS 
, γ 1" ΄ - δξ ν Γ -V = I np A > κι ».9 3. σ΄ 6 veridico, alcançar-vos-4 algo do τα NE ESS 
que ele vos promete. Por certo, HEC 39 

ESS S Allah näo guia quem é entregue ἃ J 
excessos, mentiroso! 

29. “Ὁ meu povo! Hoje, de vés 
é a soberania, em sendo νός 

vitoriosos na terra; entäo, quem 

nos Socorrerà do suplicio de Allah, 
se este nos chega?” Fara6 disse: 
“Νᾶο vos faço ver senâo o que 
vejo®”, e näo vos gulo senäo ao 
caminho da retidäo.” 

30.E aquele que cria disse: Ὁ ANA SONT | 

(1) Referéncia ao homem egipcio, aparentado de Faraé, o qual aderiu, em segredo, à 

religiäo de Moisés. 

2) Ou seja, Faraé ordena a seu povo que nâo faça nada que ele nâo veja ser 

importante fazer, e o que importa é matar Moisés. 
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meu povo! Por certo, temo, por 
vos, algo jgual ao dia dos 

partidos!"?, | 

31. “Igual 80 procedimento do 255 ES 5 ἘΠ Ge 

povo de Noé e de Ad e de PR Me ΤῸ 
- à pan 3 Be be CAS Thamüd e dos que foram depois τ: οὐδ 

deles. E Allah πᾶο deseja injustiça © AA 
para OS servos. 

΄ ee rh, LÉ » Re 
32.“E ὁ meu povo! Por certo, HEE Ἂ: FLoidlass 

temo, por vés, o Dia do Chamada 

mutua, 

33.“Um dia, em que voltareis 

as costas, fugindo; πᾶο tereis 

defensor algum contra o castigo de 
Allah. E aquele, a quem Allah 
descaminha, nâo ter4 guia algum. 

, (2) “ 7 ΩΝ PA 34."E, com efeito, antes, José CRETE ar 
chegou-vos, com as evidências, e . «οἷ, te 2. Pie 
näo cessastes de estar em düvida LL 
acerca daquilo com que ele vos DEAR JE RE 
chegou, até que, quando morreu, 
dissestes: ‘Allah näo enviarä, 
depois dele, Mensageiro algum.’ 
Assim, Allah descaminha a quem é 
entregue a excessos, duvidador,” 

35. Os que discutem acerca dos Le ME PE) = LG ii 

sinais de Allah, sem que com- τ os pe 1 tre : , A Ace ER REA EE, 
provaçäo alguma lhes haja chegado, or .2 

r + . Le 3. Dre UN I A 0 RUES 

grave é 1ss0, em sendo abominaçäo ABS | GALSS 

perante Allah e perante os que 

(1) As facçôes que se formaram e se levantaram contra os precedentes mensageiros de 

Deus. 

(2) Trata-se de José, filho de Jacé, segundo alguns exegetas. 
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créem! Assim, Allah sela o coraçäo 

de todo assoberbado, tirano. 

36.E Faraé disse: “Ὁ Hämaäan! 

Edifica, para mim, uma torre, na 

esperança de eu alcançar os 
meios(l) 

37.“Os meios de acesso aos 

céus;, entäo, poderei avistar O Deus 
de Moisés, e, por certo, penso que 
ele ὁ mentiroso.” E, assim, para 

Faraô, foi aformoseado o mal de 

seu ato, e ele foi afastado do 

caminho reto. E ἃ insidia de Fara6 

näo foi senäo em väo. 

38.E aquele que cria disse: “O 
meu povo! Segui-me, Eu vos 
gularei 80 caminho da retidäo. 

39.“O meu povo! Esta vida é, 
apenas, gozo. ΕΒ, por certo, ἃ 

Derradeira Vida é a Morada da 
permanência eterna. 

40. “Quem [ΔΖ um mal näo serä 

recompensado senäo com seu 
equivalente. E quem faz um bem, 
seja varäo ou varoa, enquanto crente, 
esses entraräo no Paraiso; nele, 

dar-se-lhes-4 sustento, sem conta. 

41. “Ἑ 6 meu povo! Por que razäo 
vos convoco à salvaçäo enquanto 

vos me convocais 80 Fogo”? 

(1) Estes meios podem referir-se a tudo que 
caminhos, etc. 

(2) Ele: Moisés. 

Parte 24 

323. αὶ - - -“ cd re ἢ “ UN - PE Le 

‘#37 Lens pd Less 

ἜΘ EN ER ECS 
4 < 05 

οἰῶ fa ST 

ἀά acesso 805 céus: portas, cordas, 
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2 - 
EXT : AN Te UT 25 .« κ 42. “Νός πε para que cd 2, 3 4 Ὁ ENS ESS 

eu renegue e ocIe ὁ 5 ER pt sa £ ad da € ass = 3 à ei ss eds À GAL 

de que näo tenho ciéncia!”, enquanto 
eu vos convoco 80 Todo-Poderoso, δι 
aO Perdoador. | 

43.“É inconteste que aquilo ἃ 
que me convocais näo pode 

atender a uma convocaçäo, na vida 

terrena nem na Derradeira Vida, e 

que nosso regresso é ἃ Allah e que 

OS entregues a excessos sä0 os 
companheiros do Fogo. 

44.“Entäo, lembrar-vos-eis do 

que vos digo. E entrego minha 

sorte a Allah. Por certo, Allah, dos 

servos, é Onividente.”? 

45. Entäo, Allah guardau-o dos 

maus estratagemas de que usaram. 

ΕἾ o pior castigo envolveu ao povo 

de Faraô: 

46.0 Fogo, a ele seräo expostos,| Es LE 3 | ps ᾿ a Ὁ 
ao amanhecer e 80 anoitecer. E, ὯΝ ue ̓ξ ἀξ 1} ARS 

um dia, quando a Hora advier, dir- Se 3 

se-4: “Fazei o povo de Faraé entrar € AN TES 

no mais veemente castigo.” 

2 4 I + ne. DAT 47.E, quando argumentarem(?/, JS χἱ GDS 
entre eles, no Fogo, entäo, os Ai ἜΦ ÿ τς EN 

subjugados dirâäo aos que se de ei 
PR DEA ET ait 

ensoberbeceram: “Por certo. Dep Me GES 

éramos vossos seguidores. Entäo, ᾧὼ ΕΟ 05 

(1) Ou seja, ele desconhece qualquer origem divina para os idolos. 
(2) Ou seja, quando os réprobos argumentarem. 
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podeis valer-nos contra uma 56 

porçäo do Fogo?” 

48.0s que se ensoberbeceram 

diräo: “Por certo, todos estamos 

nele. Por certo, Allah, com efeito, 

julgou, entre os servos.” 

49.E os que estiverem no Fogo 

diräo aos guardiäes da Geena: 

“Suplicai a vosso Senhor nos alivie 
um dia do castigo!” 

50.Eles diräo: “FE  vossos 
Mensageiros näâo vos chegaram, 

com as evidéncias?” Diräo: “Sim!” 

Os guardiäes diräo: “Entäo, 
suplicai-o, vés!” E a süplica dos 

renegadores da Fé näo estä senäo 

em aberraçäo. 

Si. Por certo, Nôs socorremos 

Nossos Mensageiros e os que crêem | 4, 

na vida terrena e em um dia, em| 

que as testemunhas!!) se levantaräo, 

52. Um dia, em que as escusas 

näo beneficiaräo aos injustos. 

Enquanto eles teräo a maldiçäo, e 

teräo a pior morada. 

53.E, com efeito, concedemos a 

Moisés a orientaçäo, e fizemos 
herdar aos filhos de Israel o Livro, 

54. Como orientaçäo e lembrança 

para os dotados de discernimento. 

(1) Alusäo aos anjos e 805 profetas. 
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55. Entäo, pacienta: Por certo, a BEN ISERE 
promessa de Allah é verdadeira. E 

implora perdäo de teu delito. E 
glorifica, com louvor, a teu Senhor, 
ao anoitecer 6 ao alvorecer. 

56. Por certo, os que discutem, 
acerca dos sinais de Allah, sem 

que comprovaçäo alguma Îhes haja 
chegado, näo h4, em seus peitos, 

senäo soberba δβρίγαςᾶοί ἡ, que 
jamais atingiräo. Entäo, procura 
refügio em Allah. Por certo, Ele é 
O Oniouvinte, O Onividente. 

57. Em verdade, a criaçäo dos 

céus e da terra é maior que a 
criaçäo dos humanos, mas ἃ maioria 
dos homens nâo sabe. 

58. Ε o cego 6 o vidente näo se 
igualam, nem os que crêem ec Se 

ous 2e 
fazem as boas obras e o malfeitor. | 57 sea 53} 

Quäo pouco meditais! GA 

59. Por certo, a Hora estä| 74 

prestes a chegar, indubitavelmente, 
mas a maloria dos homens nâo crê. 

60.E vosso Senhor disse: 
“Suplicai-Me, Eu vos atenderei. 
Por certo, os que se ensoberbecem 
diante de Minha adoraçäo entraräo 
na Geena, humilhados.” 

61. Allah é Quem vos fez a noite, 

para nela repousardes, e o dia, 

(1) Ou 508, os descrentes aspiram à chefia e à liderança, para, com isso, derrotarem Ο 

fortalecimento religioso de Muhammad. 
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claro. Por certo, Allah é Obsequioso 
para com os humanos, mas a 

maloria dos homens näo agradece. 

62. Esse é Allah, vosso Senhor, 

Criador de todas as cousas. Näo 

existe deus senäo Ele. Entäo, como 

dEle vos distanciais? 

63. Assim, os que negavam Ο5 
sinais de Allah foram distanciados. 

64. Allah é Quem vos fez da 

terra um lugar de morar, e do céu 

um teto edificado; e configurou-vos, 

e fez perfeita vossa configuraçäo, e 
deu-vos, por sustento, das cousas 

benignas. Esse é Allah, vosso 

Senhor. Entäo, Bendito seja Allah, 

O Senhor dos mundos! 

65. ΕἸΣ é O Vivente. Näo existe 

deus senäo Ele. Entäo, adorai-O, 

sendo sinceros com Ele, na devoçäo. 
Louvor a Allah, O Senhor dos 

mundos! 

66. Dize: “Por certo, foi-me 

coibido de adorar os que invocais, 

além de Allah, quando as 

evidências me chegaram. E foi-me 

ordenado islamizar-me, para Ὁ 

Senhor dos mundos.” 

67. Ele é Quem vos criou de p6; 

em seguida, de gota seminal; 

depois, de aderência; em seguida, 
faz-VOs Sair COMO Crianças, para, 
depois, atingirdes vossa força plena, 

ENULSSEZ GA 
»5. Sfr A Nr Noire 

ἀξώνϑοεζως 0} 

2 RC SDS, nf Le Dot 

PS pe era 

“ 7 

- 7? 5 5 ΣΝ À Sais 

Daho 8 5 ὶ E 
΄- ΓΗ 

1 Los τλττ51,...22 
ORAN 
κε “ td 

À ΡΟ ne L\£ 5 À, 
CRNCRI ONE 
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para, depois, serdes anciäos — e hà, 

entre vos, quem morra antes — 6 
para atingirdes um termo designado. 

Ε tudo isso para que razoeis. 

68. Ele έ Quem 4ά a vida e d4 a Retour 2 «Ni 

morte. Entäo, quando decreta algo, δῶ 
A9 diz-lhe, apenas: “Sé”, entäo, é. 

\ 

ni -, 

69. Νᾶο viste os que discutem| ie: 
acerca dos sinais de Allah, como 

se desviam deles”? 
à 

70. Os que desmentem o Livro(?” 
2 à 

e οἵ com que enviamos Nossos 

Mensageiros. Entäo, logo, saberäo, 

71. Quando as  gargalheiras 
estiverem em seus pescoços, e com 
as correntes eles seräo arrastados, 

72.Na âgua ebuliente; em 
seguida, no Fogo, seräo abrasados. 

73.Em seguida, dir-se-lhes-à: 
“Onde estäo os que idolaträveis, 

74."“Além de Allah?” Diräo: 

“Sumiram, para longe de nés. 
Aliâs, näo invocävamos nada). 

antes.” Assim, Allah de aminte 

os renegadores da Fé. 
9 γ ς Un 3 - 

75. Dir-se-lhes-4: “550, porque|  -* GORE Le μξΞ:9 
vos jubiläveis, na terra, sem razäo, Ps 

e porque disso vos Jactaveis. 

(1) O Livro: o Alcoräo. 
(2) O: os outros Livros. 
(3) Os idélatras reconhecem haver idolatrado. Em seguida o negam. 
(4) Isso: o castigo que terâo de suportar, com as gargalheiras e as corrente, nos pescoços. 
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᾿ » . 8 À EN ue LE 2 ee 

76. “Entrai pelas portas da Geena:; LOGOS CSS) 
nela sereis eternos. E que execrävel νυν 

. > (a ον 
a moradia dos assoberbados! - 

77. Entäo, pacienta, Muham- 33: M ῬλΑρ OA LE 

mad. Por certo, a promessa de Allah LE “2: ἡ LH Sie ἧν τε δ 
; : LACS 9 9) 2 2 SI L22% 
é verdadeira. E, quer te façamos no 

ver algo do que lhes prometemos. LD) LASEIE 
quer te levemos a alma, antes, a 
Nés eles seräo retornados. 

78.EF, com efeito, enviamos 

Mensageiros, antes de ti. dentre 

eles, hâ os de que te fizemos 
mençäo, e, dentre eles, μά os de 

que nâo te fizemos mençäo. E nâoé 
admissivel que um Mensageiro 
chegasse com um sinal, senäo com 

a permissäo de Allah. Entäo, quando 
chegar a ordem de Allah, arbitrar-se- 
4 com ἃ justiça, 6, ai, os defensores 

da falsidade perder-se-äo. 

79. Allah € Quem vos fez os Add AA ζω, 
rebanhos, para neles cavalgardes e PES DT 

Δ Oh ges ge RES 
deles comerdes Le 

ΝΕ “12 1.2λκτ42 “2.2 Tr Lei - 80. e tendes neles sh νον ριξε ὶ ἡ 
proveltos --Ἕ € para, montados » σι αν UHR. Sa Ne 

we (D 3.29 Sem) AL neles, atingirdes algum desejo'” de ns. 
: PR 1 . 

vossos peitos. E, sobre 6165 6 sobre ΟΝ ἘΠ 
os barcos, sois carregados. 

81.E Ele vos faz ver Seus AC GANT Στ 35 
sinais. Entäo, qual dos sinais de ce KE 
Allah negais”? É 

(1) Algum desejo, tal como ir de um paîis ἃ outro, para a divulgaçäo da fé ou aquisiçäo 

de conhecimentos. 
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82.E πᾶο caminharam eles na 

terra, para olhar como foi o fim 
dos que foram antes deles? Foram 
mais numerosos que eles e mais 
veementes em força e em vestigios 
deixados na terra; entäo, o que 

logravam, de nada Îhes valeu. 

83.E quando seus Mensageiros 

Jhes chegaram com as evidências, 

jubilaram com o que possuiam de 
ciénciall): e aquilo de que 

zombavam envolveu-0os. 

84.E quando viram Nosso 

suplicio, disseram: “Cremos em 

Allah, s6 nEle, e renegamos aquilo 
que Lhe associävamos.” 

85.Entäo, sua fé näo os 

beneficiou quando viram Nosso 
suplicio. Assim, ὁ o procedimento 
de Allah, o qual jà passou, em 

relaçäo a Seus servos. E, ai°), os 

renegadores da Fé perderam-se. 

és εν δ ὃ). 

DÉS ΕΣ bass 

focal ss ie NE 

- 

“35: PA dt 
Fe 

Set 2 22 4 RASE 

CE 

(1) Os povos, aos quais chegavam, por mensageiros, as verdades divinas, rechaçavam- 
nas e delas escarneciam, argumentando que tinham tantos conhecimentos - 

administrativos, politicos, cientificos, econômicos - que prescindiam de quaïisquer 

outros mais. 

(2) Αἰ: na hora do castigo, quando jä era tarde para se arrependerem e voltarem aträs. 



Parte 24 41. Süratu Fussilat 

De Makkah - 54 versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS, 2 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Hä, Mim®. e- 
2. Esta é uma Revelaçäo descida Qu i Æ AS 

dO Misericordioso, dO Miseri- DU É 
cordiador 

AC rer 2 TA > “À 4 3. Um ταν cuJos ἘΠΙῸΝ säo pre LEE AE Ed LES 

aclarados"”, em Alcoräo(” ärabe, ᾿ Ω te 

ara um be, | FT Ρ povo que sabe 

4, Em sendo alvissareiro 6 RAS 1.2.1 Ar BE 
admoestador. Mas ἃ maioria deles à: 22 ES 

᾿ ᾿ x O gras 
däâ-lhe de ombros;, entäo, näo 

ouvem(®) 

(1) Fussilat: pretérito perfeito passivo, forma feminina, do verbo fassala, aclarar. 

Assim se denomina ἃ sura, pela mençäo desta forma verbal em seu terceiro 

versiculo. Como todas as suras de Makkah, esta trata da crença € de seus 

principios bâsicos, tais como a unicidade de Deus, a Derradeira Vida, a Revelaçäo 

divina e a Mensagem. Além disso, refere-se ao modo de pregar a Verdade e ao 

carâter do pregador. Tudo o que hä, nesta sura, é esclarecimento destes principios, 

com farta exemplificaçäo dos sinais da soberania divina, encontrados tanto nos 
horizontes da terra quanto no âmago dos seres. A sura, ainda, adverte os homens 

do triste destino dos mendazes, nas geraçôes precedentes. A seguir, hà ἃ descriçäo 

do estado aue alcançaräo os condenados, no Dia do Juizo: [ΔΖ ver que, embora 

muitos jinns e homens sejam conträrios 805 mensageiros, o céu e a terra, o sole a 
lua e os anjos, todos se prosternam diante de Deus, em total entrega a Ele. A sura 

alude, também, a uma caracteristica intrinseca do ser humano: ἃ ingratidäo. É 

comum, na prosperidade, o homem olvidar-se da religiäo da qual sé se lembra, 

quando afligido por infortünios; entäo, se enche de süplicas a Deus. 

(2) C£ I 1 n3. 
(3) Por meio de preceitos, alegorias, histérias e exortaçôes, os versiculos tornam-se 

claros ao entendimento do crente. | 

(4) Alcoräo: leitura, vide XII 2 n3. 
(5) Ou seja, para o povo ärabe, que entende a lingua ärabe. 

(6) Ou seja, näo aceitam a Mensagem e näo obedecem a seus preceitos. 
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S.E εἷος dizem: “ΝΟοβϑβϑοϑ 

coraçôes estäo velados daquilo ἃ 
que nos convocas, €, em nossos 

ouvidos, h4 surdez, e, entre πός 6 

ti, hâ um véu; entäo, faze o que 

quiseres; por certo, faremos o que 
quisermos.” 

6. Dize, Muhammad, ‘“Sou, 
apenas, homem como vos; revela- 

se-me que vosso Deus é Deus 

Unico. Entäo, sede retos com Ele, 

e implorai-Lhe perdäo.” E, ai dos 
idôlatras, 

7. Que πᾶο concedem  az- 
Ξ: Il à 

zakäh”, e säo renegadores da Der- 
radeira Vida! 

8. Por certo, os que crêem e 
fazem as boas obras teräo prêmio 
incessante. 

9. Dize: “Renegais Aquele Que 
criou ἃ terra, em dois dias, 6 

fazeis-Lhe semelhantes? Esse 0 

Senhor dos mundos”, 

10.E fez nela assentes montan- 
has, em cima de sua superficie, e 
abençoou-a; 6, ao término de quatro 

dias exatos, determinou, nela, suas 

vitualhas, para os que solicitam. 

11.Em seguida, dirigiu-se ao 
céu, enquanto fumo, e disse-lhe e à 

terra: “Vinde ambos. de bom ou de 

mau grado.” Ambos disseram: 

(D) Cf. Π 43 nd. 

NES CRUE 
“ 

er net Det T9 AT ALNT 4 

2) LES 

ἡγῇ ΤΣ ».- 

als is ἘΝ 

4» Dee AS 

cer 5 AS ÈS 

D SE Enr 
14 

43». GR 
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“Viemos obedientes.” 

- “2 - σ΄ 12. Entäo, decretou fossem sete| à 2 Soc ὅροι 
céus, em dois dias, e revelou a!  .2- 
cada céu sua condiçäol”. E GA 
aformoseamos Ο céu mais proximo 
com lâmpadas(”, e custodiamo-lo. 
Essa foi a determinaçäo dO Todo- 
Poderoso, dO Onisciente. 

13. Entäo, se eles®” te däo de 

ombros, dize: ‘“Admoesto-vos de 

que haverä um raio igual ao raio 
de ‘Ade Thamüd.” 

14. Quando os Mensageiros Îhes 
chegaram, por diante deles e por 
deträs deles(. dizendo: “Νᾶο 

adoreis senäo a Allah”, disseram: 

“Se  Nosso Senhor quisesse, 
haveria feito descer anjos; e, por 
certo, somos renegadores do com 
que sois enviados.” 

- 

__ 15. Επίᾶο, quanto ao povo de ἀπο κου οῶ 
Ad, ensoberbeceram-se, sem razäo, us este Later Ai 

᾿ do 5,523 τ ΔΛ Es) 
na terra, 6 disseram: “Quem é mais| % | de 

r M » 57 24% σ 2.1: 5 τ 

veemente que πόβ, em força?” E sp gel ge GNTUNS 
Ἂ > » FT Ne” SA er näo viram que Allah, Que os criou, OISE rer 

é mais Veemente que eles, em 
força? E renegavam Nossos sinais. 

16. Entäo, enviamos contra eles ERA SP AE E 
estridente vento glacial, em dias 

- 

(1) Trata-se do que deve existir em cada um dos céus, em termos de astros, érbitas, 
constelaçôes, etc. 

(2) Ou seja, com estrelas. 
(3) Eles: os idolos de Makkah. 
(4) Ou seja, quando lhes chegaram os mensageiros, de todos os lados, com o fito de 

fazé-los aceitar a Mensagem divina. 
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funestos, para fazé-los experimentar | :. 15 ΔΛ ARSlLS 
O castigo da ignominia, na vida CR TE Τ , Je HÉA 
terrena. E, em verdade, o castigo da ue ἥδ re 

Derradeira Vida é mais ignominioso. ῶ 0322 Ÿ 
E Eles näo seräo socorridos. 

.17.Ὲ, quanto ao povo de PS le. A RÉ ET 

Thamüd, guiamo-los'? mas amaram Le τὸ LE SC ai 

mais ἃ Cegueira que a orientaçäo; : ὝΝ 

entäo, o raio do aviltante castigo CUS 166 ον Dia 
apanhou-0s, pelo que cometiam. 

18. Ε salvamos os que criam e 
eram piedosos. 

19.E um dia, os inimigos!” de 

Allah seräo reunidos com destino 

ao Fogo; entäo, se coordenaräo, 

20. Até que, quando chegarem a| 23422 2,41, cé 
ele, seu ouvido e suas vistas e 5185} as es Vs, ., 2 

᾿ jante anse ἐν 
peles testemunharäo contra eles, ῷ dé pr ὅπ 

pelo que faziam. 
. æ - À -- 2 8.3 ἣν . 6 - ΔΩ À Vs 2 ΞῈ 21.E diräo ἃ suas peles: “Por EE ba) 

Elas diräo: “Fez-nos falar Allah, en 
Aquele Que faz falar a todas ἂς © DAS Si SE © 
cousas. E Ele é Quem vos criou, da | 

vez primeira, e a Εἰς. sois 
retornados. 

ue testemunhastes contra πός 7 EG . Maeva 
È Rai 

22. “E nâo podieis esconder- ζήρ ας ποδὶ 2 À ee 
vos”? de tal modo que nem vosso 

(1) Deus indicou o caminho certo ao povo de Thamüd. 

(2) Trata-se dos descrentes em geral, em todos os tempos. 

(3) Assim como o ser humano näo pode ocultar de si préprio o menor ato que seja, 

proibido ou näo, porque sua mente e seu corpo participam deste ato, assim 

também nada podem ocultar de Deus, Que tudo vê e tudo sabe. 
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᾿ . “3 9 - D ET À Σ 

ouvido nem vossas vistas nem SES NS NES 
vossas peles nâo testemuhassem 

contra vos; mas pensäveis que Allah 

näo sabia muito do que fazieis. 

23.“E esse vosso pensamento, es ἐν & \£ £ Ce 

que pensastes de vosso Senhor, | τ 
arruinou-vos, e assim, tornaste- -VOS 

dos perdedores.” 

\ ο \ » δ ΄ E 
ΜΞ “3 τ τι 25. 27 À 24.Entäo, mesmo se pacien DOS NOTES 

tarem, o Fogo ser sua moradia. E, 

se pedirem escusas, näo seräo 

absolvidos. 

À \ 1\ δ] ἵν 
ὩΣ \ t ET 

an Μ 6] 
Ÿ 

, 

(D ar NA 2 à - 2 6% ᾿ τὰ Ε D. acompan- D Vs ASS AIG 25% 

antes; entäo. estes aformosearam ὦ “ 
| Ἄχῶρ ει EE ΤΕ Lo Ge SE 

para eles, o que estava adiante 59 2 HE 

deles e o que estava detrés deles!?/. TRS > 
E o Dito cumprir-se-4, contra eles, "δ. 

junto de outras comunidades de 
jJinns e de humanos, que passaram 
antes deles, Por certo, eles foram 

perdedores. 

26.E os que renegam a Fé 

dizem: “Näo ouçais este Alcoräo, e 

fazei barulho durante sua reci- 

taçäo, na esperança de vencerdes.” 

27. Entäo, em verdade, faremos ANA σχῇ 
experimentar aos que renegam ἃ Fé’ BA LISA κα 

_ ἢ , οι ευξ τ veemente castigo, e recompensä- ΩΝ ὦ 

Dose 
(1) Lhes: aos idélatras de Makkah. 
2) O que estava diante deles: a vida mundana, e ὁ que estava deträs deles: ἃ 

Derradeira Vida. Os demônios passaram a enaltecer-lhes os prazeres mundanos, 
fazendo-os negligenciar os preceitos divinos e negar a Ressurreiçäo e o Ajuste de 

Contas, ou seja, tludiam-nos, com idéia falsa, a respeito das duas vidas. 
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los-emos com algo pior que aquilo 

que faziam. 

28.Essa é a recompensa dos 

inimigos de Allah: o Fogo. Nele, 
teräo a morada da Eternidade, em 

recompensa de haverem negado 

Nossos sinais. 

29. E os que renegam a Fé diräo: 

“Senhor nosso! Faze-nos ver as duas 

hostes, de jinns e de humanos, que 
nos descaminharam, assim, n6s os 

colocaremos sob nossos pés, para 
serem dos rebaixados.” 

30. Por certo, os que dizem: 
“Nosso Senhor é Allah”, em 

seguida, 580 retos, os anjos desceräo 

sobre eles, freqüentemente, dizendo: 
“Näo temais e näo vos entristeçais; 

e exultai com o Paraiso, que vos 
era prometido. 

31.“Somos vossos protetores, 
na vida terrena e na Derradeira 

Vida. E tereis, nela, o que vossas 

almas apetecerem; e tereis nela, ὁ 

que cobiçardes, 

32. “Como hospedagem de Um 
Perdoador, Misericordiador.” 

33.E quem melhor, em dito, 
que aquele que convoca os homens 

a Allah e faz o bem e diz: “Por 

certo, sou dos moslimes?” 

34,E o bom 6 o mau näo se 

igualam. Revida o mal com o que 
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2 ne “ 

é melhor: entäo, eis aquele entre o| XGA 2 LOTS 
- 

φ “Ξ: 3.“ αὶ Sr 
+ qual e ti hâ imimizade, como intimo A ALES KS5 

aliado. 

35.E isto näo se 2. senäo BR LNNGSUS 
aos que pacientam. E 1st0 nâo se ΑΝ qu, at de 

4 P Ἂ DO Abe Ὁ5. To Ont 
confere senäo ao dotado de ue à 
magnifica sorte. 

36.E, se, em verdade, alguma | 5,4 685. L INT Med 
instigaçäo de Satàä te instigal”. 
procura refügio em Allah. Por certo, 
Ele é O Oniouvinte, O Onisciente. 

37.E, entre Seus sinais, estä ἃ 

noite 6 o dia 6 o sol e a lua. Näo 

vos prosterneis diante do sol nem 
da lua, e prosternai-vos diante de 
Allah, Quem os criou, se s6 a Ele 

adorais. 

38.E, se eles®? se ensoberbecem, 

os que estäo junto de teu Senhor O 
glorificam, noite e dia, enquanto 
näo se enfadam. 

39.FE, dentre Seus sinais, està 

que tu vês a terra humilde!”, e, 

quando fazemos descer, sobre ela, 

a âgua, move-se e cresce. Por certo, 

_Aquele, que a vivifica, darä a vida 
aos mortos. Por certo, Ele, sobre 

todas as cousas, é Onipotente. 

lof Ve” Rd T3 . Ÿ< 40. Por certo, os que profanam| τυφλοὶ 
Nossos sinais nâo se escondem de 

(1) Ou seja, "se te instigar, para revidares o mal com o mal”. 
(2) Eles: os descrentes. 

(3) Ou seja, a terra desprovida de vegetaçäo. 
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Nôs. Entäo, quem é melhor: aquele 
que serâ lançado no Fogo, ou 
aquele que νά a Nés, em 
segurança, no Dia da Ressurreiçäo”? 
Fazei o que quiserdes. Por certo, 
Ele, do que fazeis, é Onividente. 

41. Por certo, aos que renegam a 

Mensagem, quando esta Îlhes 
chega, castigä-los-emos. FE, por 

certo, ele é um Livro poderoso; 

42. À falsidade näo lhe chega, 
nem por diante nem por deträs 
dele. É a revelaçäo descida de Um 

Säbio, Louvävel. 

43. Näo se te diz senäo o que ]ά 
foi dito aos Mensageiros, antes de 
til. Por certo, teu Senhor é 

Possuidor de perdäo e Possuidor 
de dolorosa puniçäo. 

44,E, se o houvéssemos feito 

um Alcoräo em lingua forânea, eles 
haveriam dito: “Que, ao menos, 

seus versiculos fossem aclarados! 

Um  livro  forâneo e um 

Mensageiro äârabe?!” Dize: “Ele é, 
para os que crêem, orientaçäo 6 

cura. E os que näo crêem, hä 

surdez em seus ouvidos, e ele Îhes 

6 ceguelra. Esses estäo como se 

fossem chamados de longinquo 
lugar.” 

45. Ε, com efeito, concedêramos 

a Moisés o Livro, e discreparam 
dele. E, näo fora uma Palavra 

΄ 
cé - 

“ὦν Ὁ { LA # { TT A “ee 

Ὅου re 2. 

Le ALAN RENE 
2 ee 3 

PE 

ὩΣ san ἰαδοῦ 

- 

2 HA TEEN SEE 
Er ΡΨ, HS 65 3332. 
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antecipada” de teu Senhor, haver- 
se-ia arbitrado entre 6] 6 5.2), E, por 
certo, estäo em düvida tormentosa 

acerca dele. 

46. Quem faz o bem o faz em 

beneficio de si mesmo. E quem faz 
o mal ὁ faz em prejuizo de si 
mesmo. E teu Senhor nâo é injusto 
com OS Servos. 

47. À Ele cabe a ciência da 

Hora. E nenhum fruto sai de seu 

invélucro, e  nenhuma  varoa 

concebe, nem da à luz senäo com 

Sua ciência. E, um dia, quando Ele 
ἡ chamar e disser: “Onde estäo 

Meus parceiros?”, diräo: “Noti- 

ficamo-Te: näo hä testemunha 

alguma disso, entre nés.” 

48.E o que, antes, invocavam, 

sumirä, para longe deles, e pensaräo 
que nâo teräo fugida alguma. 

49, O ser humano nûâo se enfada 

de suplicar o bem e, se o mal o 
toca, fica desesperado, desalentado. 

50. E, em verdade, se o fazemos 

experimentar uma misericordia, 
vinda de Nôs, apôs um infortünio, 
que o haja atingido, dirä: “1550 se 

deve a mim, e näo penso que a 
Hora advenha; e, em verdade, se 

(1) Cf. X 19 n2. 
(2) Eles: os Quraich. 
(3) Os: os idélatras. 

- 
9 “΄“»» 

2) A2 

9 57% ποθι “ ΠῚ ART, st À 

ζῶ AA à ΩΝ " 
τ Ra - pe ἐς, Τὰ 
ss. 5 > ΄ - 3. ἊΝ PR 

re Late AS os 
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eu for retornado a meu Senhor, por 
certo, tere1, junto dEle, ἃ mais bela 

recompensa.” Entäo, em verdade, 

informaremos os que renegam a Fé 
do que fizeram 6, em verdade, [ἅ- 
los-emos  experimentar  duro 
castigo. 

51. Ε, quando agraciamos o ser 
humano, ele dä de ombros e se 

distancia, sobranceiro. E, quando ὁ 

mal o toca, e1-lo com largas süplicas. 

52. Dize: “Vistes? Se ele!” ὁ de 
Allah, em seguida, renegai-lo, 
quem é mais descaminhado que o 
que estä em profunda discrdia?” 

53. Fäâ-los-emos ver Nossos 

sinais nos horizontes 6 neles 
mesmos, até que se torne evidente, 

para eles, que ele, Alcoräo, é a 

Verdade. E nâo basta que teu 
Senhor, sobre todas as cousas, seja 
Testemunha”? 

54, Ora, por certo, 6165 estäo em 

contestaçäo acerca de deparar de 
seu Senhor. Ora, por certo, Ele 
est, sempre, abarcando todas as 
COUSas. 

(1) Ele: o Alcoräo. 
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De Makkah - 53 versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS, ns) 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Hä, Min. | Ge 

2. ‘Ain, Sin, Qaf®?. ὦ :: 

3. Assim, Allah, ©  Todo- se Na AS 
Poderoso, O Säbio, faz revelaçôes ΦΕΡΕ 

: 2 9 à _ | N .- Eat ἵ je 

a ti e 805 que foram antes de ti. © de A Κῶ 

4. DEle é o que hä nos céus e o Sosa A 
que häâ na terra E Ele é 0 ῶ 3 1 Au ATX 
Altissimo, Ὁ Magnifico. ἊΣ 3 

5. Quase os céus se espedaçam, sé D 20 ÉLEGEEN 
de cima abaixo, por Sua ἀν Δ ΕΣ ΤΠ 
magnificéncia. E os  anjos MAO 
glorificam, com louvor, a seu Sie A: Oo Ra AS 

-“ 

fe) 2 A 5 ΚΑῚ ἴω AE Senhor, e imploram perdäo Para 

(1) Ach-Chürä: infinitivo substantivado de chäuara, consultar. Assim se denomina a 
sura, pela mençäo dessa palavra no versiculo 38. Como todas as suras de Makkah, 

esta trata da crença, mas com a particularidade de enfatizar a veracidade da 

Revelaçäo e da Mensagem divina. Inicia-se pela ratificaçäo de que foi Deus Quem 
revelou as mensagens a todos os profetas, e de que a ültima Mensagem, a de 

Muhammad, é, apenas, continuaçäo das mensagens anteriores; e atenta para a 
existência de uma ünica fonte para estas revelaçôües: Deus, de forma que ἃ 

Mensagem de Muhammad tem ἃ mesma origem da de Noé, Abraäo, Moisés e 

Jesus. A sura, ainda, trata dos sinais de Deus: a prodigalizaçäo ou restriçäo do 

sustento, segundo Sua vontade; a chuva, como a grande misericôrdia divina para o 

homem; os seres animais do céu e da terra, as naus que singram oceanos. Fala, 

também, de assuntos escatolôgicos e descreve ἃ reaçäo dos incrédulos diante do 
tormento infernal; exorta, outrossim, os homens a se livrarem dos pecados, antes 

que seja tarde demais. Finalmente, a sura reitera ἃ imensa soberania divina, que, 

deliberadamente, pode obsequiar os seres humanos com filhos ou filhas, ou pode 
tornä-los estéreis. E ela termina com a exposiçäo dos meios, pelos quais Deus 

envia Sua revelaçäo a Seus mensageiros. 
(2) Acerca destas letras e das do versiculo anterior, vide II 1 n3. 
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quem està na terra. Ora, por certo, 
Allah, Ele é O Perdoador, Ὁ 

᾿ Misericordiador. 

6.E os que tomam, além dEle, AAA ET bé y 

protetores, Allah sobre eles é -. ᾿ Ὲ "ἀξ Μ᾿ 

Custodio; e tu, Muhammad, sobre Ds ἐ: 

6165, näo és patrono. 

7.E, assim, revelamo-te um| : EEE À SAS ΟΝ “Κι 

Alcoräo ärabe, para admoestares ἃ | ne => πὰ A té 
Mäel” das cidades e a quem(” est 75: DS Er _. . 
a seu redor, e para os admoestares 885 tone 

do indubitävel dia do juntar®). Um os) 
grupo estard no Paraiso, e um " 

grupo estar4 no Fogo ardente. 

8.E, + du quisesse, haveria SELS AUS 

feito deles'” uma s6 comunidade στὸν 
| AD ea de ER mas Ele faz entra em Sua D Ὁ, 

misericordia a quem quer. E os © 19 202, ον 

injustos näo terâo nem protetor 

nem socorredor. 

9. Tomam eles, além dEle, AAA EL ἧς ἜΤ A ̓  

protetores? Entäo, Allah é O Unico : 

Protetor. Ε Ele dâ a vida aos 

mortos. Ε Ele, sobre todas as 

cousas, é Onipotente. 

. 10. Seja 0 Le for de δι NÉS spas 
iSCrepels, seu JjJulgamento € de en se 

Allah. Dize: “Esse é Allah, meu tte 

(1} Ou seja, Makkah. 
(2) Ou seja, as tribos ao redor de Makkah. 
(3) Dia do Juntar: Dia da Ressurreiçäo, quando todas as criaturas estaräo reunidas, 

para darem contas de seus atos. 
(4) Deles: dos homens. Deus haveria feito da humanidade um 56 grupo, homogêneo. 
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Senhor. NEle confio e para Ele me 
volto contrito(l).” 

11.Ele é O Criador dos céus e 

da terra. Ele vos fez, de vés 

mesmos, casais®). e dos rebanhos, 

Casais: com 550, multiplica-vos. 
Nada é igual a Ele. E Ele é O 
Oniouvinte, O Onividente. 

12. DEle säo as chaves dos céus 

e da terra. Ele prodigaliza o sustento 
a quem quer, 6 restringe-o. Por certo, 
Ele, de todas as cousas, é Onisciente. 

13. Da religiäo, Ele legislou, 
para vos, o que recomendara a 
Noé, e o que te revelamos, e o que 
recomendäramos a Abraäo e ἃ 
Moisés e a Jesus: “Observai a 
religiäo e, nela, näâo vos separeis.” 
É grave para os idélatras aquilo®” a 

que os convocas. Allah atrai, para 
Ele, quem FEle quer, e guia, para 
Ele, quem se Lhe volta contrito. 

14.E eles nâo se separaram(” 
senäo apôs haver-lhes chegado ἃ 
ciência, movidos por rivalidade, 
entre eles. E, nâo fora uma Palavra 

antecipada de teu  Senhor, 
postergando seu julgamento até 

ΕΥ̓ SN 8). γε». 

si NT SEULE 
SE Ses Nc 

ASIE FR pr 
ke 

A 3 τὸ AN ID 7% 

€ ΩΝ 5" 

LESNN 19 er |Ee| 

5 

Crea ss SES 
z4Ù LE NES {8 Ἐπ 

Vo \ ν 
ed 

LENS GAL 
LL PAS 

ΠΝ Le ne 

L\ Vis, we 

\ 

ὌΝ 
ne 

7 ΤΡ, “τ. Fe 1 > " τ ANS 
dE τ,» -3 πε γῦ τὸ 

ὥς Er 5 0 9 ἐν: = fx D 

“ τοῦ ἀ - κί - 

De EE) 53 GA EL 

(1) Trata-se, aqui, segundo os exegetas, da fala de Muhammad aos crentes. 

(2) Ou seja, assim como Deus formou um casal do homem e da mulher, formou. 
também, entre os animais, os casais correspondentes. 

(3) Aquilo: a unicidade de Deus. 
(4) Alusäo a todo aquele que permanecia, renitentemente, incrédulo, apés o advento 

de uma mensagem monoteista. 
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um termo designado, arbitrar-se- ΕΝ 
entre 6165. Ε, por certo, aqueles!?, 
805 quais se fez herdar ὁ Lio. 

depois deles, estäo em duüvida 

tormentosa acerca dele(. 
= 

15.Entäo, por 1550, convoca, τ ΤΟΣ ENS É As 

pois, os homens. E sê reto, como LA Does LR , Ξ 5.0 

te foi ordenado, 6 näo sigas suas Β  _ Ὁ ΟΝ δὴ # 2. > 
paixôes. E dize: “Creio nos Livros| Jon ea “55 
que Allah fez descer. E foi-me 
ordenado fazer justiça, entre vos. 
Allah ὁ nosso Senhor e vosso 
Senhor. À ns, nossas obras, e ἃ vos, 

vossas obras. Näo hä argumentaçäo 

entre ns 6 vos. Allah nos juntarä. 
E a Εἰς ser o destino.” 

16. E os que argumentam, sobre 
Allah, apôs haver 5140 Ele atendido, 
seu argumento é refutado perante 
seu Senhor, 6. sobre eles, é uma 

ira; 6 teräo veemente castigo. 

17. Allah é Quem fez . ὃ 
Livro, com a verdade, e a balança®. 
E o que te faz inteirar-te de que a 
Hora, talvez, esteja prôxima? 

18.0s que nela näo crêem 

procuram apressà-la. E os que 
crêem estäo dela amedrontados. e 

sabem que ela é a verdade. Ora, por 
certo, os que altercam sobre a Hora 
estäo em profundo descaminho. 

(1) Aqueles: os judeus e cristäos contemporâneos do Profeta Muhammad. 
(2) Dele: de Muhammad. 
(3) A Balança: ἃ justiça. 
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19. Allah é Sutil para com Seus τ ἣν 
servos. Ele dä sustento ἃ quem quer. Ι 

Ε Ele ἐ Ο Forte, O Todo-Poderoso. 

(1) ar . {+ 2 
se. 20. À quem deseja as searas 

da Derradeira Vida, acrescentamo- 

lhe suas searas. E ἃ quem deseja as 

Lu 

ἡ 

+ 27% Γ ἜΣ AS 

searas da vida terrena, concedemo- JOUE ΜΕΝ a 

Ihe algo dela, 6 πᾶο ter4, na ζ) D Dé 
Derradeira Vida, porçäo alguma. ὴ 

A . (2) ῶ 2...,πτ 912 22 51 Ἔ 

ὅπ: Ou têm eles gs ᾿ς a RE re 3] 
egislaram, para eles, o que, da 1 AN AL sf 
en Ν τ ᾿ AE χὰ a Co 

religiäo, Allah näo permitiu? E, näo ἢ 5e ca 3 ὩΣ 
τως (3) τα see | AA 

fora a Palavra da decisäo”, haver- ré RCE Lai) 

se-1a arbitrado, entre eles. E, por 
certo, os injustos teräo doloroso 
castigo. 

A 

Fete LES 

, . Ὁ ΄ “ἢ τ ΤΣ ri © -«- 

22. Veräs os injustos amedron- ὥ, à ni SENS 

tados do que cometeram, enquanto PR > 
ele® estiver caindo sobre eles. El “Ὁ Fe C “ΠΡ 
os que crêem 6 fazem as boas ac ares is 
obras estaräo nos floridos campos EE, à AA se 

€ dos Jardins. Teräo o que quiserem, 
junto de seu Senhor. Esse é ὁ 
grande favor. 

23. Isto é o que Allah alvissara ἃ ANS δας SNA 
Seus servos que crêem e fazem as εἶ Dar 
boas obras. Dize: “Näo vos peço ἡ τ βεαι. τ δὲ 
prêmio algum por isso, senäo ἃ NME AI 3) Ὡς 

(1) Ou seja, as colheitas, que, metaforicamente, significam os prêmios colhidos, nesta 

ou na outra vida. 

(2) Parceiros: idolos. 
(3) Trata-se da decisäo divina de postergar o castigo dos idélatras e dos descrentes, até 

ο Dia da Ressurreiçäo. 
(4) Ele: o castigo. 
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afeiçäo para com os parentes.” E, 

quem pratica Ὁ08 de Νόρς, a esta, 
acrescentaremos!"” algo de bom. Por 
certo, Allah é Perdoador, Agrade- 

cido. 

24. Ou dizem: “Ele forjou mentira 
acerca de Allah?” Entäo, se Allah 

quisesse, selar ”-te-ia o coraçäo. E 
Allah cancela ἃ falsidade e 

estabelece, com Suas palavras, a 

Verdade. Por certo, Ele, do intimo 

dos peitos, é Onisciente. 

25.E Ele é Quem aceita ὁ 

arrependimento de Seus servos, 6 
indulta as mâs obras, e sabe o que 
fazels; 

26. Ε Ele atende aos que crêem 
e fazem as boas obras, e acrescenta- 

lhes algo de seu favor. E os 
renegadores da Fé teräo veemente 
castigo. 

27.F, se Allah prodigalizasse o 
sustento a Seus servos, haveriam 

cometido transgressäo, na terra; mas 

Ele faz descer, na justa medida, o 

que quer. Por certo, Ele, de Seus 
servos, é Conhecedor, Onividente. 

28. Ε Εἰς é Quem faz descer a 

chuva, apôs se desesperarem, e Ele 

esparge Sua Misericordia. Ε Ele é 
O Protetor, O Louvävel. 

μὲ EN 
ΓΝ D 95 “ »3 - 

QoeS À us : a LS 2 GIE: \ 

da © ) Sa NE ΝΣ 

ES 

AA “Ξ 5.5 | 
rs - -᾿» = 

PACA) Se SNS 
DE ait ὙΠ 

(1) Ou seja, Deus aumentaré o valor da recompensa à boa açäo feita. 
(2) Ou seja, Deus escudaria o coraçäo do Profeta, enchendo-o de paciëncia, para ele 

poder suportar os vitupérios dos adversärios. 
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29.EF, entre Seus sinais, estä ἃ 

criaçäo dos céus e da terra, e dos 
seres animals, que, em ambos, 

espalha. E Ele, para junté-los 

quando quiser, é Onipotente. 

30. E o que quer que vos alcance 
de desgraça, é pelo que vossas mâos 
cometem. E Ele indulta ἃ muitos. 

31.E näo podeis escapar do 
castigo de Allah, na terra. E näo 

tendes, além de Allah, nem 

protetor nem socorredor. 

32. EF, entre Seus sinais, estäo as 

naus correntes no mar, elevadas 

como as montanhas. 

33. Se quisesse, faria deter-se o 
vento: entäo, permaneceriam elas 

quedas, em sua superficie — por 
certo, hâ nisso sinais para todo 
perseverante, agradecido — 

34. Ou as faria naufragar com 
seus viajores, pelo que cometeram. 

Ε ἃ muitos indultaria. 

35. Isso, para exortar os crentes 
e para que os que discutem acerca 
de Nossos sinais saibam que näo 
teräo fugida alguma. 

36. Entäo, o que quer que vos 
seja concedido é, apenas, gozo da 
vida terrena. Mas o que Πά junto de 
Allah é melhor e mais permanente 
para os que crêem e confiam em 
seu Senhor, 

V2 ἊΝ SE ea Iroe) à 9 

DER os 

SES en 
χὴν ! À ὠὰ A CA 

_v “" 

des 

sé ζ ol 

de mere 
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37.E para os que evitam os 
grandes pecados e as obscenidades 
e que, quando irados, perdoam, 

38. E para os que atendem a seu 
Senhor, e cumprem a oraçäo, 6 
cuja conduta é a consulta, entre 
6165, 6 despendam daquilo que lhes 
damos por sustento, 

39. Ε para os que se defendem, 
quando a opressäo os alcança. 

40. Ε ἃ recompensa de πιά açäo 

é πηά açào igual ἃ ela. E quem ἃ 
indulta e se emenda, seu prêmio 
impenderä a Allah. Por certo, Ele 

nâo ama os injustos. 

41.E, em verdade, os que se 

defendem, ap6ôs haverem sofrido 
injustiça, a esses näo caberà 
repreensäo, 

42. Apenas, cabe a repreensäo 

aos que praticam injustiça contra 
os homens e cometem, sem razäo, 
transgressäo na terra. Esses teräo 

doloroso castigo. 

43.E, em verdade, quem pacienta 

e perdoa, por certo, 1550 é da firmeza 
indispensävel em todas as resoluçües. 

44,E aquele, a quem Allah 

descaminha, nâo terä, depois dEle, 
protetor algum. E tu veräs os 

injustos, quando virem o castigo, 
dizer: “Hä caminho para revogaçäo 

disso?” 

ΡΝ 
Ai sas Le ECS ΠΟΎΣ er 

PTS + 

& σ΄ 

- 



42. Süratu Ach-Chürä Parte 25 Yo ski ΕΥ̓͂ Cp 6 ge 

” ΤῸ Ε tu vê-los-âs expostos ἃ cad τἕξ ΣΌΣ; 

, Sendo humilhados pela vileza, Puel 
olhando de soslaio. E os que crêem 7 ταν θην. " 2 

diräo: “Por certo, os perdedores säo es) SE CNE 

OS que se perderam a si mesmos 6 ἃ a (- ci ΤΣ οἷ 

suas familias, no Dia da Ressur- ET É 

reiçäo.” Ora, por certo, os injustos 

estaräo em permanente castigo. 

46. näo teräo protetores que "" 3 SAS 5, ἢ ἢ ΤΩΣ 

os socorram, além de Allah. Ε se 46 ; 

aquele ἃ quem Allah descaminha y ΕΟ τὰ cÀ 

näo ter4 caminho algum. 

47. Atendei ἃ vosso Senhor, 7388 ο )Jé οἱ Ἢ »Ἃ ce , 
antes que chegue um dia, para o 
qual näo haverä revogaçäo da parte 

de Allah. Nesse dia, πᾶο tereis 

refügio algum e näo tereis negaçäo 
alguma de vossos pecados. 

m4 "“ Fo ee = fre dat ΙΝ ΄ 48, Ε, se te ἀᾶο ΠΝ ηᾶο - ge di Gi LE Ὁ Ὁ 
te enviamos, sobre eles OF: . Serre Le Ἐπ A Le HÉPARIEUANEE 
custodio. Näo te impende senäo ἃ Res Ξ 

transmissäo da Mensagem. E, por φῦ" ES ER LES 
certo, quando fazemos experimentar ὩΣ 
ao ser humano misericérdial” 
vinda de N6s, com ela jubila. E, se 

uma m4 açäo(” os alcança, pelo 

que suas mâos anteciparam, por 
certo, o ser humano se torna ingrato. 

΄ . 55» € Æ τῷ, et ‘57 Ge 49. De Allah ὁ a soberania dos AL NORME αι 

céus 6 da terra. Ele cria o que quer. Ἔσο one LE EE a BAS 

(1) À ele: ao Fogo. 
(2) Misericérdia: as graças divinas, como a saüde, a prosperidade e tantas outras. 
(3) μά açäo: as desgraças, como a doença, a pobreza. 
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À “CE τ de 

OBD\E paresse Ele dadiva ἃ quem quer com 

meninas, e dadiva ἃ quem quer 

com os meninos. 

͵ pe 3 257 ΄“νὰ 2 »3 υσν 50. Ou os reüne em casais de 85 Ἐξ de 7. 5 
meninos e meninas. E faz estéril a A » 

quem quer. Por certo, Ele é 

Onisciente, Onipotente. 

VA 
S1.E nâo é admissivel ἃ um δὴ So) ASE SE 

mortal que Allah Îhe fale, senäo er 
por revelaçäo, ou por trâs de um 3 JE 083 12 
véu(), ou pelo envio de um 
Mensageiro; entäo, este revela, 
com Sua permissäo, o que Ele quer. 

Por certo. Ele é Altissimo, Säbio. 

52: on us revelamo-te um 

Espirito®” de Nossa ordem. Tu nâo 

estavas inteirado do que era ὁ 
Livro nem do que era a Fé, mas 

Nés ol) fizemos, como luz, com 

que gulamos ἃ quem queremos de 
Nossos servos. E, por certo, tu 
guias Ο5 homens ἃ uma senda reta, 

53. À senda de Allah, de Quem 

é o que Πά nos céus e o que hä na 

terra. Ora, a Allah destinam-se as 

determinaçôes! 

(1) Νᾷο se trata, obviamente, de um véu material, mas de um véu imponderâvel, que 

impede o ser humano de contemplar a Deus, embora possa ouvi-LO, perfeitamente, 

tal como ocorreu a Moisés. As condiçôes fisico - verbais - espirituais do homem, ainda, 

säo insuficientes para que ele tenha a gléria da contemplaçäo divina, na vida terreal. 

(2) Espirito: o Alcoräo, que dä alento ao coraçäo dos homens. 

(3) O: o Alcoräo. 
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De Makkah - 89 versiculos. 
Em nome de Allah, O NEA A : 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Hä, Mim® = . Hä, Mim ‘”. os 

2. Pelo Livro explicito! O na ce jf 

Ἄ si νρ, Ζ 3 9-7 7 χῶ 3. Por certo, Nôs o fizemos um A AIRES TU EAN] 

Alcoräo ärabe, para razoardes. ᾿ à ds 
Dhs 

4.E, por certo, estando na AACA Le N + ἣ : ᾿ 9 5) — (Ge ὟΝ φῶ ΒΡ 75e 

Μᾶς“) do Livro, junto de Nôs, ele Es ie 
, ΄ ω r , & se 

é altissimo, sâbio. ῷ PER 

A Ξ Μ 3 - >< 5. Entäo, privar-vos-iamos da een 

Mensagem, abandonado-vos, por que τος πολ τν 2 Σ < 

5015 um pOVo entregue ἃ exCessos ? D TRE AP Es 

(1) Az-Zukhruf: este substantivo, que significa, basicamente, o ornamento ou Ο ouro, 

também, encerra o sentido de mobilia que ornamenta a casa, ou o de floreios do 

estilo. À palavra, que aparece no versiculo 35, vai denominar a sura. Por ser 
revelada em Makkah, ela trata dos mesmos temas concernentes à unicidade de 

Deus à Mensagem divina, à Ressurreiçäo. Ap6s a exaltaçäo inicial do valor do 

Alcoräo, a sura discorre sobre a atitude dos povos que desmentiram os mensageiros 
de Deus, escarnecendo deles. Segue, exemplificando o poder soberano de Deus 

com värios sinais, encontrados na natureza. Apesar disso, os idélatras de Makkah, 

persistindo em suas prâticas politeistas, adoram idolos junto de Deus, e, por 

abominarem as filhas mulheres, que consideravam inüteis na guerra, na defesa da 
tribo e no diälogo, atribuem-nas a Deus. A seguir, relata a historia de Abraâo com 
seu pai e seu povo; torna ἃ mencionar os idélatras de Makkah e sua estupefaçäo 

diante de que o Alcoräo πᾶο haja sido revelado a um dos prôceres da comunidade 

em que vivem. À sura traz, também, a histéria de Moisés e Fara6, e o nefasto fim 

deste ültimo. Jesus, filho de Maria, é aludido como um servo agraciado por Deus. 

E, aps advertir os incrédulos do tormento do Derradeiro Dia, alvissara aos crentes 

as magnificentes recompensas, nesse Dia. Finalmente, ressalva que Deus é Ὁ 

Soberano Absoluto, nos céus e na terra, e que os idôlatras devem merecer Ὁ 

indulto do Profeta. 
(2) Cf. I 1 n3. 
(G)Cf XHI 39 n1. 
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6. Ε quantos profetas enviamos e A (à πε RES τ 

805 antepassados! | Fe 

7.E πᾶο Îlhes chegou proféta DEEE ne ἈΠ οὐ δ 

algum, sem que dele zombassem. d 

8. Entäo, aniquilamos os mais EMEA ar 
temiveis que eles; e [ά precedeu‘” Ὁ NT ie > 
o exemplo dos antepassados. 

9.E, se Îhes perguntas: “Quem SINGES AC οὐ 
criou os céus 6 ἃ terra?”, em 

verdade, diräo: “Criou-os O Todo- 

Poderoso, O Onisciente.” 

10. Ele é Quem faz da terra leito usé st ques 1e A 
e, nela, fez-vos caminhos, para vos 

3 3 

guiardes. AS ARTE 

11.E FEle é Quem faz descer do ἜΣ ὅθι ἧς; 

céu âgua, na Justa medida, 6. com LEE γ-τἷς 
ela, revivescemos uma plaga morta. char 7 δὰ 
Assim, far-vos-äo sair dos sepulcros. 

12. E Ele é Quem criou todos os sa Ζ Εν LS i6 
casais de seres, e vos fez do barco 6 

dos rebanhos aquilo em que montais, 

13. Para vos instalardes sobre 
seus dorsos; em seguida, para vos 

lembrardes da graça de vosso 
Senhor, quando vos instalardes neles 
e disserdes: “Glorificado seja Quem 
nos submeteu tudo isto, enquanto 
jamais serjamos capazes de fazé-lo. 

14."E, por certo, seremos 
tornados a nosso Senhor.” 

(1) Em vérios lugares do Alcoräo, encontramos mençäo aos povos que desmentiram 

os mensageiros, e do nefasto fim que tiveram. Ela serve à posteridade de exemplo 

admoestador. 
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15.E fizeram-Lhe parte” de Rires Eee AN ee 
eo) UE: 

Seus servos. Por certo, o ser humano 

é um ingrato declarado. 

16. Serâ que tomou Ele filhas, Ζ 
para Si, dentre o que criou, 6 
escolheu, para vés, os filhos? 

17. Ε, quando ἃ um deles se Ihe SAGE HE pts Ὧν 
alvissara Ὁ nascimento de um 232 ELA, 2e EE 
semelhante ao que ele atribui aO os LS ÉESES 
Misericordioso, sua face torna-se & Abe 

enegrecida, enquanto fica angus- 
tiado. | 

18.E como atribuir-Lhe quem 335 été 5 
cresce entre adornos 6 πᾶο € A ue Στ 

À PE Ours argüente, na disputa: 77? 

19. Ε fizeram dos anjos, que säo 
servos dO Müisericordioso, seres 

femininos. Testemunharam eles 
sua criaçäo? Seu testemunho serä 
inscrito, e seräo interrogados. 

20.E dizem: “Se ὁ Miseri- 

cordioso quisesse, nôs näo os 
adorariamos.” Eles näo têm ciência 
alguma disso. Eles nada fazem 

senäo imposturar. 

21. Ou Νός δ concedéêramos 

um Livro, antes dele® ) e a ele se 

ativeram”? Nûo. 

22.Mas dizem: “Por certo, 

(1) Os idélatras de Makkah destinavam a Deus os anjos, como se dEle foram filhas e 

näo servos que sdo. 

(2) Ao, ou seja, das filhas mulheres. 
(3) Dele: do Alcoräo. 
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encontramos nossos pais em um 
credo, 6, por certo, em suas 

pegadas, estamos sendo guiados.” 

23.E, assim, antes de ti, 

Muhammad, jamais enviamos a 
uma cidade admoestador algum, 
sem que seus opulentos habitantes 

dissessem: “Por certo, encontramos 

nossos pais em um credo e, por 
certo, estamos  seguindo suas 

pegadas.” 

24. Ele(”) disse: “E ainda que eu 
vos chegue com algo que guia 
melhor que aquilo em que encon- 
trastes vossos pais?” Disseram: 
“Por certo, somos renegadores do 
com que sois enviados.” 

à ru p.64 2 ἘΞ de 25. Ε vingamo-nos deles; entäo 1.2 ENS HAL 

olha como foi o fim dos desmen- A 73 

tidores! 

26. E quando Abraäo disse a seu 
pai e a seu povo: “Por certo, estou 

em rompimento com Ο que adorais, 

27. “Exceto com Quem me criou: 

entäo, por certo, Ele me guiarä.” 

28.E fez disto® uma palavra 
permanente em sua prole, para 
retornarem. 

(3) I PE οι Σ 29. Mas Eu fiz gozar a 65565. e BLEUE εξ, ἢ 
ἃ seus pais, até que lhes chegou a De ne ave 

(1) Ele: o admoestador. 
(2) Disto: da unicidade de Deus. 
(3) Esses: os idélatras de Makkah. 
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Verdade(!” e um evidente Mensa- 

gelro. 

30.E, quando a Verdade lhes 
chegou, disseram: “Isto é magia. E 
somos renegadores dela.” 

31.E disseram: “Que este 
Alcorâäo houvesse sido descido 
sobre um homemt? notävel, das 

duas cidades!” 

32. Partilham eles a misericordia 
de teu Senhor? Nôs ὁ que 
partilhamos, entre eles, seus meios 

de subsisténcia, na vida terrena. E 

elevamos, em escalôes, alguns 
deles acima de outros, para que 
uns tomem a outros, por servos. E 

a misericordia de teu Senhor é 
melhor que tudo o que juntam. 

33.E, πᾶο fora porque os 
humanos se tornariam uma 56 
comunidade"” de renegadores da 
Fé, haveriamos feito para quem 
renega O Müisericordioso tetos de 
prata, para suas casas, e degraus de 
prata em que subissem; 

34.F, ainda, portas, para suas 

casas, e leitos sobre os quais se 
reclinassem. 

(1) A Verdade: o Alcoräo. 

[ὯΝ .«»}! ὃ y ges γὸ ς 9». 

- SN RE 3 z- 5% 

PS σ _?4 ΓΝ FE LH, Te CCE As AR 
ΣᾺ ΠΣ. Are > 

se EST ER CF ER 
- 

ue τ NS 5. 9... 5 ὦ 3.3 5. 

HIER IIÉ Ru LLE gi 
2 - FÈÀ TS PS © οὔτ 
Ogre les Pas 

΄“ 

PS σαι mes F<1i- 
52545 SÛRS Ko 355 

AAA SN RES A 
σ΄ 

΄- 
δὴ 0 εις F5 Li 

(2) É alusäo ou ἃ ΑἹ Walïd Ibn A! Mughira, de Makkah, ou a CUrwah Ibn Mas°üd Ath 
Thaqafñï, de AI -Taif. 

(3) Se näo fosse porque todos os homens, seduzidos pelos bens materiais, se esquecem 

de Deus e se tornam descrentes, Deus os cumularia com tudo quanto desejam, aqui 
na terra. É mister que saibam que tudo isso nâo passa de vaidade e nenhum valor 

tem diante dos imponderäveis bens da Derradeira Vida. 
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35.E ornamento. E tudo 1550 
nâo é senäo gozo da vida terrena. E 

a Derradeira Vida, junto de teu 

Senhor, ser4 para os piedosos. 

36.Ε ἃ quem fica desatento à Le SF) 2 ὃς ET 
lembrança dO  Misericordioso, CET : 

D os ACL ἃ 
destinamo-lhe um demônio, e este 

lhe serâ um acompanhante 

37.— E, por certo, eles!? os° 

afastam do caminho, enquanto 

supôem estar sendo guiados — 

38. Até que, quando chegar a 

Nôs, dir ao demônio: “Quem 

dera houvesse. entre mim e ti, a 

distância de dois levantes®)!” E 

que execrâvel acompanhante! 

39.E isso de nada vos 
beneficiarä, nesse dia — uma vez 

que fostes injustos — porque sereis 

participes, no castigo. 

40. Entäo, podes tu fazer ouvir AS | _ -ῷ 

os surdos, ou podes tu guiar os à 
cegos 6 a quem esteja em evidente 

descaminho? 

41.E, se te fazemos ir, por |&ÿ 
certo, Vingar-nos-emos deles; 

(1) Eles: os demônios. 
(2) Os: os idélatras. 
(3) O idélatra lamenta o erro de haver seguido o demônio e almeja entre eles uma 

enorme distância, tal como a existente entre dois nasceres de sol. Aliäs, alguns 

exegetas interpretam a expressäo "dois levantes" como sendo o levante e o poente, 

ou seJa, ἃ distância entre a alvorada e o crepüsculo. 
(4) Ou seja, se Muhammad morrer. 
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42. Ou, se te fazemos ver o que PEN 
lhes prometemos, vê-lo-äâs, por “ 
certo, Νόβ, sobre eles, somos 

Potentissimo. 

43. Entäo, atém-te ao que te foi Gad 
revelado. Por certo, estäs na senda 

reta. 

Ρ de D ον, CO 

| 44. E, por certo, elet} € honra HAN ES 

para ti e para teu povo. Εἰ sereis 23 

interrogados. (Ὁ; μὰ 

45.E pergunta aos que, de 12 V2 
Nossos Mensageiros, enviamos, ris ᾿ ἘΠΕῚ 
antes de ti: “Se Nôs fizemos, além 

dO Müisericordioso, deuses, para 2) O9 

serem adorados?” 

46.E, com efeito, enviamos ἐν ες τῶν 
Moisés, com Nossos sinais, ἃ A 2 
Faraé e a seus dignitérios. Entäo, | BE) 
disse: “Por certo, sou Mensageiro €) aa 
dO Senhor dos mundos.” 

47.E, quando ele Îhes chegou, Se PAGES 

com Nossos sinais, ei-los que se 
riram deles. 

48.E näo os fizemos ver sinal 
algum, sem que fosse mailor que 
seu precedente. E apanhamo-los | 
com Ο castigo, para retornarem. 

49.E disseram: “O Mägico! 
Suplica, por n6s, ἃ teu Senhor, 

pelo() que Ele te recomendou. Por 

(1) Ele: o Alcoräo. 
(2) Pelo: por aquilo, ou seja, pela anulaçäo do castigo, caso os descrentes se voltassem 

para a fé mosaica. 
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certo, seremos guiados.” 

50.E, quanoe removemos deles οὐ 32. οἷς 
Ι 1) Ϊ ! | ss 2 » Oo castigo , ei-los que violaram A) 

sua promessa. 

51. Fara6 clamou a seu povo.| “ἴδ, ξεν SEE 
Disse: “O meu povo! Νᾶο é minha 
a soberania do Egito e estes rios 
que correm a meus pés®? Entäo, 
näo 0 enxergals ? 

52. “Näo sou eu melhor que este, 
que é misero e quase näo pode 
expressar(”-se. 

53. “Que sobre ele houvesse 
lançado bracelete®” de ouro, ou 
com ele houvessem chegado os 
anjos acompanhantes!” 

54. E ele atordoou seu povo; 
entäo, obedeceram-no. Por certo, 

eles eram um povo perverso. 

SS.E,  quando eles Nos 
indignaram, vingamo-nos deles: 
entäo, afogamo-los todos. 

56. Ε fizemos deles um prece- 
dente e exemplo para a posteridade. 

-- 

Ts CE A Le > κ 

» , \. 

us 

_ S7.E, quando o filho de Maria € see τε 
citado como exemplo, eis teu povo ᾿ 
fazendo dele alarido!®””, de alegria. 

(1) Cf. VII 133. 
(2) Ou seja, os afluentes do Nilo, que corriam abaixo do paläcio de Farac. 
(3) Cf. XX 27 n2. | 
(4) O näo estar Moisés omado com braceletes de ouro - insignias da realeza - significava 

que ele, 805 olhos de Fara6, nâo era um soberano, e, portanto, nâo merecia ser acatado. 

(5) Quando o versiculo 98 da sura XXI foi, assim, revelado: "Por certo, νόβ 6 o que 
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58.E dizem: ‘“Säo melhores δον Lee) τς 
nossos deuses ou ele?” Eles πᾶο & € 

το“) däo como exemplo senäo para 
contenderem, 4145, säo um povo 

disputante. 

59. Ele nâo é senäo um servo, a 

quem agraciamos e de quem fizemos 
um exemplo para os flhos de fsrael. 

60.F, se quiséssemos, haveria- 

mos feito de vôs anjos para vos 
sucederem, na terra. 

(2) ser4 indici Le EAN UT 61.E, por certo, ele” serd indicio ATOME RTE 
da Hora; entäo., nâo a contesteis, 6 

segui-me. [sto é uma senda reta. 

62.E que Satä näo vos afaste 
dela. Por certo, ele vos ὁ inimigo 
declarado. 

63. Ε, quando Jesus chegou com δυο: 

adorais, além de Deus, sereis ἃ acendalha da Geena...", os idélatras de Makkah, 

consternados com o ataque, desferido pelo Alcoräo, à idolatria, modificaram, 

ligeiramente, as palavras do versiculo, para confundirem o Profeta Muhammad. Em 

lugar de lerem, af, "Ἢ que adorais", liam “quem adorais" e , neste caso, como 

argumentou Abdullah Ibn Az-Zibafrä, um dos idélatras de Makkah, se o Profeta 

venerava a Jesus e a Maria, sua mâe, que, por sua vez, eram adorados pelos cristäos, 

significava que eles também eram idolos e iriam ser, conforme o versiculo, a 

acendalha da Geena. Dessa forma, continuou Az-Zibafrä, ele e os demais idôlatras 

näo se importariam de estar no Fogo, pois estariam ao lado do Profeta Jesus e de sua 
mäe e dos anjos, que muitos outros adoravam. A capciosa observaçäo de Az-Zibafra, 

em defesa da idolatria, levou a aglomeraçäo de idélatras a aplaudi-lo estrepitosamente. 
Para deter o alvoroço, foi revelado o versiculo 101 da sura XXI, que esclarece ὁ 

equivoco, dizendo: "Por certo, aqueles, aos quais foi antecipada, por Nés, a mais 

bela recompensa, esses seräo dela (da Geena) afastados", o que vale dizer que 

Jesus e Maria e os anjos nâo estäo incluidos entre os condenados 80 Fogo. 
(1) To: "isso a ti”, ou seja, näo usaram do exemplo de Jesus senäo para confundirem o 

Profeta Muhammad. 
(2) Ele: Jesus. Conforme a tradiçäo islâmica, a Hora Final se anunciarä, com a 

descensäo de Jesus à terra, para matar o falso Cristo e implantar a justiça no mundo. 
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as evidéncias, disse: “Com efeito, 

cheguei-vos com a Sabedoria!” e 
para tornar evidente, para vés, algo 

daquilo de que discrepais. Entäo, 
temei a Allah e obedecei-me. 

- Ὁ - 

64.“Por certo, Allah é ποι γζ 2 ESS 45 555 ΔΑ #\ 
Senhor e vosso Senhor; entäo, £a 

adorai-O. Isto é uma senda reta.” 

65.E os partidos discreparam”, ΟΝ et 
entre eles. E ai dos injustos por um 
castigo de doloroso dia! 

66. Näo esperam eles senäo que 
lbes chegue ἃ Hora, inopinadamente, 
enquanto nâo percebam”? 

67. Nesse dia, os amigos seräo 

inimigos uns dos outros, exceto os 
piedosos. 

68. “Ὁ Meus servos! Nada haverä Es ESS 
que temer por vôs, hoje, nem vos 
entristecerels, 

69.“Sâo os que creram em 

Nossos sinais e foram moslimes. 

70.“Entrai no Paraiso, vés e << ne FA 
vossas mulheres: 14, deliciar-vos- 

e1s.” 

71. Far-se-4 circular, entre eles, SAS, 
baixelas de ouro e copos. E, nele, 
haverä tudo que as almas apetecem 
e com que os olhos se deleitam. “E io Ἐττὰ A 

(1) Ou seja, com o Evangelho. 

(2) Referéncia ἂς seitas que divergiam quanto à natureza de Jesus, como Deus, ou filho 
de Deus, ou como um dos integrantes da Santissima Trindade. Vide XIX 37 n1. 
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vos. nele, sereis eternos. 

72.Ὲ eis o Paraiso, que vos 
fizeram herdar, pelo que fazieis. 

73. Nele, tereis frutas abundantes: 

delas comereis.” 

74, Por certo, os criminosos seräo 

eternos, no castigo da Geena, 

75. Ο qual näo se entibiarä, para 
eles, e, 14 ficaräo mudos de 

desespero. 

76.Ε πᾶο fomos injustos com 

eles, mas eles mesmos é que foram 
injustos. 

ἸῈ: - 

c 65 
à - HS US TE 

DIS KA KG 6 

“4 . û al: (1) ES. ΄- T Let -.- 77.Ὲ clamaräo: “Ὁ Mälik ! SEL, SAS 
Que teu Senhor nos ponha termo à 
vida!” Dirä ele: “Por certo. ai, 

sereis permanentes!” 

78. “(οπΊ efeito, chegamo-vos 
com ἃ Verdade, mas ἃ maioria de 

vôs estava odiando a Verdade.” 

79.Ou urdiram® eles algo? 
Entäo, Nos, também, urdimos algo. 

80.Ou supôem que N6s näo AT 2 ANUS 5222 

ouvimos seus segredos e suas Û, Pr si 
Ca + + 

0] 4 

confidéncias? Sim! E  Nossos DIE 0 2 

Mensageiros celestiais, junto deles, 

escrevem o que fazem. 

81. Dize: “Se O Misericordioso CO Sais. LE ON 

(1) Mälik: o nome do guardiäo da Geena. 
(2) Alusäo ao que os Quraich tramaram contra o Profeta, quando o desmentiram e 

pretenderam matä-lo. 
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tivesse um filho, eu seria o 

primeiro dos adoradores dele.” 

82. Glorificado seja Ὁ Senhor SU “ οι es 

dos céus e da terra, O Senhor do ΟΣ 
Trono, acima do que eles alegam! ὁ Op Les οἱ» αὶ 

83. Entäo, deixa-os confabular, LL EAST 
e se divertirem, até depararem seu one 
dia, que Îhes é prometido. ὌΝΟΣ ESA er 

84.E é Εἰς Quem, no céu, é 

Deus e, na terra, é Deus. Ε Ele é O 

Säbio, O Onisciente. 

85.E Bendito seja Aquele de 
Quem é a soberania dos céus e da 

terra e do que μά entre ambos; e, 

junto dEle, Πά a ciência da Hora, e 

a Ele sereis retornados. 

86. E os que eles invocam, além 

dEle, nâo possuem a intercessäo, 
exceto os que testemunham a 

verdade, enquanto sabem. 

87.E, se lhes perguntas: “Quem 

os criou?”, em verdade, diräo: 

“Allah!” Entäo, como se distanciam 

da verdade”? 
Ϊ r 

88.E, por sua fala(): “Ὁ Senhor 
meu!”, por certo, estes säo um 

povo que πᾶο crê. 

89. Entäo, indulta-os 6 dize: 

“Salam!” Paz! E eles logo saberäo! 

(1) Ou seja, Deus jura pelas palavras de Muhammad: "Ô Senhor meu!", quando O 
invoca, que os idélatras de Makkah säo um povo que nâo crêé. 
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De Makkah - 59 versiculos. 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Hä, Mim® 

2. Pelo Livro explicito! 

3. Por certo, N6s o fizemos 

descer em uma noite bendita”, por 
certo, somos Admoestadores. 

4. Nela®), decide-se toda säbia 

ordem, 

5. Como ordem de Nossa parte. 
Por certo, Somos Nos Que 

enviamos ἃ Mensagem, 

6. Como misericordia de teu τ: Γῇ 

Senhor. Por certo, Ele έ PE οὐδ 

Oniouvinte, O Onisciente, 

ς ἰ 

(1) Ad-Dukhan: o fumo, o vapor. Assim se denomina ἃ sura, pela mençäo desta 
palavra em seu versiculo 10. Ela se inicia pela mençäo de que o Alcoräo, revelado 
por Deus, na noite abençoada de Αἱ Qadr, veio para admoestar os homens 6 para 

fazé-los saber que Deus ὁ o Senhor Unico do Universo. Adiante, ἃ sura faz alusäo 

à Ressurreiçäo, como fato indubitävel, e refuta os argumentos dos que negam ἃ 

Derradeira Vida, e estabelece uma comparaçäo entre os idélatras de Makkah e os 

antepassados, como Faraé e seu povo, ressaltando o triste tormento que 

padeceram, por negarem ἃ Mensagem divina; afirma que o dia da Ressurreiçäo 
ser4 o Dia da Decisäo, quando todos os homens se reuniräo, para serem julgados e 

recompensados. Finalmente, ἃ sura exorta o Profeta a alertar os incrédulos, para se 

acautelarem, quanto à aniquilaçäo total. 

(2) Cf. IT 1 n3. 
(3) Noite bendita: a noite de AI Qadr, ou seja, ἃ noite da Gléria, na qual se iniciou ἃ 

Revelaçäo do Alcoräo. 
(4) Nesta noite, säo determinadas todas as questôes concernentes ao destino do 

homem, no mundo: Sua vida, sua morte, seus êxitos e malogros, suas riquezas, 

suas penürias. 
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7.O Senhor dos céus e da terra Ces 6 ss Mis 
e do que hä entre ambos, se estais un 
convictos disso. Ohio) 

8. Näo existe deus senäo Ele.|  &,5;: Ke ᾿ς ΠΕ ἘῸΝ Sr as 
Ele ἀά a vida 6 dà a morte. Ele é 

Vosso Senhor e O Senhor de 

VOSSOs pais antepassados. 

9. Mas eles, mergulhados em 
düvida, se divertem. 

10. Entäo, fica na expectativa de 
um dia, que o céu chegarä com 

um fumo! evidente, 

11. Que encobrirä os homens. 

Dirâo: “Este é um doloroso castigo. 

12. “Senhor nosso! Remove de 

nôs Ο castigo: por certo, somos 
crentes!” 

13. Como poderäo ter a lemb- 

rança() disso, enquanto, com 

efeito, [65 chegou um evidente 
Mensageiro, 

14. Em seguida, voltaram-lhe as 
costas e disseram: “Ele estä sendo 

instruido, é um louco.” 

15. Por certo, removeremos, por 

um pouco, O castigo, mas, por 

certo, à descrença voltareis. 

(1) Alusäo ἃ um dos sinais da chegada da Hora, quando a terra se encherä de fumo 

sufocante. 

(2) Como se haveriam de lembrar os idélatras de cumprir ἃ promessa feita, de serem 

crentes, em [Π65 removendo Deus o castigo, se nem mesmo quiseram ouvir Ὁ 
Profeta e o desdenharam quando ele Ihes chegou? 
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16. Um dia, desferiremos o 

maior golpe; por certo, deles Nos 
vingaremos. 

- 

17.E, com efeito, proväramos, 25.5.25 RES Ke 
antes deles, o povo de Fara6; 6 j4 
lhes havia chegado um nobre 
Mensageiro!”, 

18. Que dissera: “Entregai-me 
os servos de Allah. Por certo, sou- 

vos leal Mensageiro. 

19."E näo vos sublimeis em 

arrogância(” para com Allah. Por 

certo, eu vos chego com evidente 
comprovaçäo. 

20. “E, por certo, refugio-me em 

meu Senhor e vosso Senhor, contra 

o me apedrejardes. 

21."E, se nâo credes em mimi, 

apartai-vos de mim.” 

22. Entäo, ele invocou o seu 

Senhor: “Por certo, estes säo um 

povo criminoso.” 

23. Allah disse: “Entäo, parte 

com Meus servos, durante a noite. 

Por certo, sereis perseguidos. 

24.“E deixa®? o mar como estä, 

calmo: por certo, eles seräo um 
exército afogado.” 

PES CUT LI 9, .232 à Jet 

DRE SES AN TEE EE 

(1) Referéncia a Moisés. | 
(2) Ou seja, desdenhadores das revelaçôes de Deus e de Seus mensageiros. 
(3) Deus ordenou a Moisés que nâo se preocupe em golpear o mar, para fechä-lo, aps 

a travessia, pois Ele o fecharä sobre o exército de Fara6, para afogä-los. 
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25.Que de jardins 6 fontes 
deixaram(?), 

26.E searas, e nobre residência, FT = a .2 τὴν 

27.E graça, em que estavam ὃ δ 
hilares, 

28. Assim foi. E fizemos herdä- 

los? um outro povo(®). 

à ὩΣ real Æ = “2 

M GEI ANS 

29. Entäo, nem o céu nem ἃ 

terra choraram por eles, e Ihes näo 
foi concedida dilaçäo. 

οὐ au EEE 

30. Ε, com efeito, salvamos os 

filhos de Israel do aviltante castigo 

31. De Fara6. Por certo, ele era 

altivo, entre os que se entregavam 

a EXCESSOS. 

32. E, com efeito, escolhemo-| Ar 3% pen 
los” com ciéncia, acima dos | 

mundos. 

33. E concedemo-lhes, dentre os | 

sinais®”, aquilo em que havia 
evidente prova. 

“ ὦἃ 

τ 

34. Por certo, estes(® dizem: 

35. “Näo Πά senâo nossa primeira 
morte, e näo seremos ressuscitados. 

(1) Alusäo ao povo de Faraé. 
(2) Los: todos os bens que pertenciam aos egipcios. 

(3) Referéncia δὸς filhos de Israel. Vide VII 137. 
(4) Los: os filhos de Israel. _ 
(5) Entre outros, os sinais foram: o man, as codornizes e o mar aberto. 

(6) Estes: os idélatras de Makkah. 
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36.“Entäo, fazei vir nossos Hasrié Ce δῦ 
(D) | A pais, se sois ” veridicos.” 

37. δᾶο 6165 melhores ou o povo zx ΤᾺ 585 BAR LP 

de TubbaŸ? e os que foram antes ὃ: Mer τΑὴς αὐ τῇ 

deles? Nôs os aniquilamos. Por à 
certo, eram criminosos. 

38.E πᾶο criamos os céus e a 
terra e o que Πά entre ambos, por 
diversäo. 

39. Näo os criamos, ἃ ambos, 

senäo com a verdade, mas a 

maioria deles näo sabe. 

40. Por certo, o Dia da Decisäo 

ser4 seu tempo marcado, de todos, 

2 - 41. Um dia, em que nenhum ES Éd  25 

aliado de nada valerä ἃ outro Ses 
aliado:; e eles nâo serâo socorridos, bn Lai 

42. Exceto aquele de quem Allah Enr pes | 
tiver misericordia. Por certo, Ele é Ὁ ἥ À 2 93 ᾿ 
Todo-Poderoso, O Misericordiador. ΝΣ 

43.Por certo, ἃ ärvore de ῶ NES 4) 
Zaqqüm( ) 

= 44. ϑετά o alimento do pecador. | eo ΩΓ: 

45.Como o metal em fusäo, ον τ» ῖς - 
ferverà nos ventres “7 

46.Como ο ferver da âgua Ë ce 
ebuliente. | 

(1) Ou seja, vés, o Profeta e seus seguidores. 
(2) Tubbaf: trata-se de um profeta ou de um homem säbio, do Yêmen. que era crente 

entre um povo descrente. 

G)C£f XXXVII 62 n2. 



47. Dir-se-4 205 anjos: ‘“Apan- 

hai-o(!). e puxai-0 para © meio do 

Inferno; 

48.“Em  seguida, entornai, 

sobre sua cabeça, algo do castigo 

da âgua ebuliente.” 

49. Dir-se-lhe-4 

“Experimentai-o! Por certo, tu te 

imaginavas o todo-poderoso, ὁ 
nobre.” 

50. Por certo, este” ἐ ὁ que 

contestavels. 

Si. Por certo, ô0os  piedosos 

estaräo em segura morada. 

52. Entre Jardins e fontes:; 

53. Vestir-se-äo de fina seda ὁ 

de brocado; eles estaräo frente a 

frente. 

54, Assim ser4. Ε f4-los-emos 

se casarem com huüris de belos 

grandes olhos. 

55. Neles®”. em  segurança, 

requestaräo toda espécie de frutas. 

56. Neles, näo experimentaräo 

mais ἃ morte, exceto a primeira 

morte. FE Ele os guardara do 

castigo do Inferno, 

(1) O: o pecador. 
(2) Este: o castigo. 
(3) Neles: nos jardins. 

΄“- 
LE 
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2 0 To 
& ΄χξ ἀπὸ ὰ ER 57. Como favor de teu Senhor. (δ AL FOIRE 

Esse é o magnifico triunfo. 

58.E, apenas, facilitamo-lo!”, 
em tua lingua, para meditarem. 

59. Entäo, expecta®). Por certo, 

eles estäo expectando. 

(1) Lo: o Alcoräo, que foi escrito em lingua äârabe, para que eles o entendessem. 

(2) Ou seja, Muhammad deve aguardar ἃ aniquilaçäo dos idélatras, porque eles estäo, 

certamente, aguardando a sua aniquilaçäo. 
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De Makkah - 37 versiculos. 

Em nome de Allah, O SES : 
» , Ν L Ξ = Æ STE - VER | 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Hä, Mim”. de 
2. À revelaçäo do Livro é de ê Κι RTE 

si Fr -- “Ὁ 

Allah, O Todo-Poderoso, O Säbio. RSS PE 

3. Por certo, nos céus e na terra, OA CSS NGOR AN GE 
hä sinais para os crentes. | 

. re 2 LA > 

4.E, em vossa criaçäo, e nos EN ΟΝ Ω͂Σ ὁ 
seres Δη1Πη415, que Ele espalha, μά ok 153% sr OS sinais para um povo que se 2e 
convence da Ressurreiçäo. 

S.E, na et da noite 6 - ANNEE κῶν AS near 
do dia, e no sustento® | que Allah Ma re 

SP ἘΠ | 
faz descer do céu e com que pe PS ALU 08: 

(1) ΑἹ Jäthiya: participio presente do verbo jathä, ajoelhar-se, genuflectir. A sura, 

assim, se denomina, pela mençäo dessa palavra em seu versiculo 28. como adjunto 
adnominal da palavra comunidade. No Dia do Juizo, todos os povos do mundo 

estaräo, humildemente, ajoelhados, à espera da prestaçäo de contas. A sura se 

inicia pela afirmaçäo de que o Alcoräo é a revelaçäo de Deus, O Todo-Poderoso, 

O Säbio. A seguir, reafirma ἃ crença monoteista e ameaça, com terrivel castigo, ἃ 

quem se insurgir contra ela. Enumera as graças divinas para com os servos de 

Deus e exorta os crentes a perdoarem aos que descrêem da Ressurreiçäo, e, a nâo 

se preocuparem em puni-los, por isso, porque somente Deus é Quem recompensa 

ou castiga cada ser humano. Enumera, também, as graças que Deus dispensou aos 

filhos de Israel; a divergência nascida da inveja e do 6dio existente entre eles, 
divergência esta que Deus arbitrarä, no Dia da Ressurreiçäo. Com respeito ao Dia do 

Juizo, a sura recrimina a néscia atitude de seus detratores, que exigem, como prova 

de veracidade, ἃ imediata ressurreiçäo de seus pais, e, ainda, os faz saber que serâo 

olvidados para sempre, nesse Dia, como olvidaram este mesmo Dia, na vida 

terrena. A sura finda, com louvores a Deus, Ὁ Grandioso Senhor de todo o Universo. 
(2) Cf Il 1 n3. 
(3) Sustento: a chuva, ou seja, a âgua da chuva, que ἀά vida à terra, da qual surge o 

alimento para o homem. 
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vivifica a terra, depois de morta, e Are εἴ ln, 
na distribuiçäo dos ventos, Πά ᾿ 
Sinais para um POVO que razoa. 

6. Esses säo os versiculos de Aa JE See 
Allah:  recitamo-los, para ti D ps 
Muhammad, com a verdade. QD Gr abe2591e5 δἧ RE 
Entäo, em que mensagem creräo 

elest! ) depois da de Allah e de 
Seus versiculos? 

7. Ai de todo constante impostor, o ne: 36 [4 LÉ 
pecador! 

8. Ele ouve os versiculos de| γι: Le à Sais A ces 
Allah, que se recitam, para ele; em εὖ Le ξ 

seguida, obstina-se na descrença, © À ete . 
ensoberbecendo-se, como se os näo 

houvesse ouvido. Entäo, alvissara- 

lhe doloroso castigo. 

9.E, quando sabe algo de 
Nossos sinais, toma-os por objeto 
de zombaria. Esses teräo aviltante 
castigo. 

| 2 7 79 PE --. Ver ’ DURS nés està ἃ See E ἐξ τ ke sos 
e nada lhes valerä o que lograram ΜῊ ὑμῖν 

nem aqueles que tomaram por γ τ E ss Es! “ 
aliados, além de Allah. E teräo 8 

formidävel castigo. 

τ ΝΜ 11. Este®? é Orientaçäo. E os que 
renegam os sinais de seu Senhor 
teräo castigo de doloroso tormento. 

12. Allah é Quem vos submete 
Ο mar, para, nele, correr o barco, τῇ Er Le . 221€ 

potes me 
- 

(1) Eles: os idélatras de Makkah. 
(2) Este: o Alcoräo. 
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por Sua ordem, e para, nele, 

buscardes algo de Seu favor e para 
serdes agradecidos. 

13. E submete-vos o que h4 nos 
céus e o que Πά na terra: tudo € 
dEle. Por certo, h4 nisso sinais 

para um povo que reflete. 

14. Dize aos que crêéem que 
perdoem aos que näo esperam 
pelos dias de Allah0). para que Ele 

mesmo recompense um povo, pelo 
que lograva. 

15. Quem faz o bem o faz em 

beneficio de si mesmo. E quem faz 
o mal ὁ faz em prejuizo de si 
mesmo. Em seguida, ἃ vosso 
Senhor, sereis retornados. 

16. Ε. com efeito, concedemos 

aos filhos de Israel o Livro e a 
sabedoria e ἃ profecia, e demo-lhes, 
por sustento, das cousas bemignas, 
e preferimo-los a todos os mundos. 

17.E concedemo-lhes evidéncias 
da  ordem?. Entäo, eles näo 

discreparam senäo apoôs haver-lhes 
chegado a ciência, movidos por 
agressäo entre eles. Por certo, teu 
Senhor arbitrarä, entre eles, no Dia 

da Ressurreiçäo, acerca daquilo de 
que discrepavam. 

(1) Cf. XIV 5 nl. 

ὌΡΟΣ ΒΥ συ LEE 

EE Mr Σ 

jai 6 Ni TES 

ἀφ χὰ ΤΟΥ TO es 

AE ac 

OLACE 

“ © D 

ES τ τ τὸ Ar 

3 

(2) Da Ordem: dos Mandamentos. Deus estabeleceu, para os filhos de Israel, os limites 

claros entre o licito e o ilicito, o certo e o errado, por meio de mandamentos, que 

devem ser seguidos. 
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18. Em seguida, fizemo-te estar 
sobre uma legislaçäo de ordem; 
entäo, segue-a. E näo sigas as 
paixôes dos que näo sabem. 

19. Por certo, eles de nada te 

valeräo, diante de Allah. E, por certo, 

os injustos säo aliados uns aos outros. 
E Allah é O Protetor dos piedosos. 

20.Isto!”  säo  clarividéncias 

para os humanos, e orientaçäo e 

misericordia para um povo que se 
convence da Derradeira Vida. 

21. Ou supôem os que perpetram 
as mâs obras que Nôs os faremos 
IQuUals, em sua vida e em sua 
morte, 805 que crêem e fazem as 
boas obras? Que vil o que julgam! 

22.E Allah criou os céus e ἃ 
terra, com a verdade. E fé-lo, para 

que cada alma seja recompensada 
pelo que houver logrado; e eles® 
näo sofreräo injustiça alguma. 

23.E viste aquele que tomou 
por deus sua paixäo, e Allah ὁ 
descaminhou, com ciência, e Îlhe 

selou o ouvido e o coraçäo e Îhe 
fez névoa sobre a vista? E quem o 
euiarä, depois de Allah? Entäo, 
näo meditais”? 

24.E eles®” dizem: “Näo δά 

(1) Isto: o Alcoräo. 
(2) Eles: todos os homens. crentes e descrentes. 
(3) Eles: os detratores da Ressurreiçäo. 

À >” «τὰ D LS x - “αὶ 

LESC δα 

- 
# ERENT ALAN 

re 8 Es 7 Soiree Ὁ oo 

ΚΡ CE) 
Ke et 12 -.- 2 eue Ce 

VASTE NTE Er des ee 
Go 

\ 2 Cr pc Es et 

AM jte 480 Ees τῶ 
- - 
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senäo nossa vida terrena: morremos 
e vivemos, e nada nos aniquila 
senäo o tempo.” E eles näo têm 
disso ciência alguma. Eles nada 
fazem senäo conjeturar. 

25.E, quando se recitam, para 

eles, Nossos evidentes versiculos, 

seu argumento näo é senäo dizer: 

“Fazei vir nossos pais, se sois 

veridicos.” 

26. Dize: “Allah vos dé a vida; 

depois, Ele vos ἀά ἃ morte; em 

seguida, juntar-vos-4, no Indubitävel 

Dia da Ressurreiçäo”; mas ἃ 

maioria dos homens nâo sabe. 

27.E de Allah é ἃ soberania dos 

céus e da terra. E, um dia, quando 

advier a Hora, nesse dia, perder-se- 

äo os defensores da falsidade. 

28. E tu veräs cada comunidade 

genuflexa. Cada comunidade ser4 

convocada para seu Livro!”. Dir- 
se-lhes-4: “Hoje, serels 
recompensados, pelo que fazieis.” 

29. “Este Nosso Livro fala sobre 

vos, com a verdade. Por certo, Nôs 

inscreviamos o que fazieis.” 

30. Entäo, quanto aos que crêem 

e fazem as boas obras, seu Senhor 

fä-los-4 entrar em Sua misericordia. 

Esse é o evidente triunfo. 

yo s δι {ὃ is ὃ.) ge 

rs ANGES 

ose) 

SK Len sde ES La 

AI [a Arr 9 

LS ENG | Ga ab 9 

Gale 

sel 25< 
LES Es > ÀS 

ET 

(1) Ou seja, o Livro, onde estäo registrados os atos dos homens. 
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31.E, quanto aos que renegam ἃ A KE 53 se Ar 
Fé, dir-se-lhes-4: “ÆE näo se Qi + RE & 

recitavam, para vos,  Meus 
versiculos, entäo, ensoberbecestes- 

vos 6 fostes um povo criminoso?” 

32.E, quando se disse: “Por Ses FASESE) 
certo, ἃ promessa de Allah é 

verdadeira e a Hora é indubitävel”, 

dissestes: “Νᾶο estamos inteirados 

do que seja a Hora; näo 

conjeturamos senäo conjeturas, 6. 

disso, nâo estamos convictos.” 

75 ΤῸΝ 

Dre ME ἢ BE 
-- 

a GENS 

33. Ε mostrar-se-lhes-äâo as mas PS ten w EG dE As γ7:: 

obras que fizeram. Ε envolvé-los-4 pur Ἢ" ν al 
aquilo de que zombavam. HE 

34.E dir-se-lhes-â: “Hoje, esque- $ $ ΝΣ 
cemo-vVos COMO νόβ esquecestes o mn οι GS RE 

deparar deste vosso dia, e vossa SAR EE 

morada é o Fogo. E näo tendes 
socorredores. 

35.“Isso, porque tomastes os M FES LS 
sinais de Allah, por zombaria, 6 in. 
porque a vida terrena vos iludiu.” 
Entäo, nesse dia, näo os faräo sair 

dele!!?. 6 näo seräo absolvidos. 

36.E, louvor a Allah, O Senhor 

dos céus e Ὁ Senhor da terra, O 

Senhor dos mundos. 

ASS, 3152.52 2 “ος 

ὌΝ ΑΎΠΨΡ 

37.Ὲ dEle é ἃ grandeza, nos 
céus 6 na terra. Ε Εἰς é O Todo- 

Poderoso, O Säbio. 

(1) Dele: do Fogo. 
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De Makkah - 35 versiculos. 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Hä, Mim. 

2. À revelaçäo do Livro é de 
Allah, O Todo-Poderoso, O Sabio. 

3. Näo criamos os céus e a terra 
e o que h4 entre ambos senäo com 
a verdade e com um termo 
designado(”. E os que renegam a 
Fé estäo dando de ombros àquilo 
de que säo admoestados. 

4. Dize: “Δ βίος os?) que 
convocais, além de Allah? Fazei- 

me ver o que eles criaram da terra. 

Ou têm eles participaçäo nos céus? 
Fazei-me vir um Livro, anterior a 

D den Ex 
- 
(= 

Ress ENG OLA 
T< καὶ 26 < Ses va te sÀ À 3 BELLE οὐ 222 εν SN 

(1) Ahqäf: plural de hiqf, nome do vale, em que habitava o povo de CAd. 
Etimologicamente, significa colina de areia, sinuosa e extensa. Esta sura, assim, se 

denomina pela mençäo dessa palavra no versiculo 21. Inicialmente, ela declara 

que o Alcoräo é revelaçäo de Deus, O Säbio Criador dos céus e da terra; deplora, a 

seguir, ἃ νᾶ atitude dos idôlatras, apegados a idolos sem poderes, e salienta que ὁ 
Profeta Muhammad transmite mensagem idêntica ἂς dos mensageiros precedentes, 

e näo algo inédito; sublinha o valor dos pais, que os filhos devem venerar; cita, 

ainda, cenas do Dia do Juizo e narra historias do povo de Ad, assim como ὁ 

castigo que os atingira, por haverem desmentido seus mensageiros. Finalmente, 

relata a histôria de alguns jinns que, admirados com ἃ leitura do Alcoräo, passaram 

a convencer seu povo ἃ aceitar esta Mensagem divina, pois era continuaçäo 6 

confirmaçäo dos livros divinos anteriores. À exortaçäo feita ao Profeta, para que 

seja firme 6 paciente, encerra ἃ sura. 
(2) C£ HN 1 n3. | 
(3) Termo designado: o Dia do Juizo. 
(4) O versiculo dirige-se aos idélatras de Makkah. 
(5) Os: os idolos. 
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r + (2 
estel”, ou algum vestigio®) de ὦ LHLZ 
ciência, se sois veridicos.” 

5. Ε quem mais descaminhado 
que aquele que invoca, além de 
Allah, os que nunca o atenderàäo, FA 
até o Dia da Ressurreiçäo, e estäo 
desatentos a sua invocaçäo? 

09 ete or AC κὰν 6. E, quando os nee forem MAR Eieranr 
reunidos, eles 56 Γ-ῃ 65. -ὅο inimigos ἌΣ ΠΩΣ Ὁ 
e renegadores d doraçà Dos gadores de sua adoraçäo. 

LS 7: Ε, quando se recitam, para MIE ESCSEAELS 
eles®”), Nossos evidentes versiculos, 2:2 ἘΣ 

ANS 
ο5 que Pos a Fé dizem da RAF BR Fi LS 
verdade!” quando JÎlhes chega: 
“βίο é avidente magia.” 

1 δ «ς (6) »223 y ER 2.2 8. Ou diem cles: FER” 6 PORT Sr A 
forjou?” Dize: “Se eu o houvesse πάχος «τ τ 

forjado, nada poderieis fazer por SA ; 
mim, diante de Allah. Ele é bem Sgen ὦ ÿ pe 

Sabedor do que vos empenhais em ca Gp | ὦ P ᾧ TES 
dizer  dele! Basta Ele, por 
Testemunha, entre mim e vs. E Ele 

é O Perdoador, O Misericordiador.” 

: . 6e A TT. 2 ARE PA 2 ee 52 9, Dize: Näo sou uma GG PERL AU 

ἱποναςᾶο ) entre os Mensageiros. 

(1) Este: o Alcoräo. 

(2) Ou seja, prova cabal da idolatria, entre os antepassados. 

(3) Lhes: aos idolos. 

(4) Eles: os idélatras de Makkah. 

(5) Ou seja, do Alcoräo. 

(6) Ele: Muhammad. 

(7) Dele: do Alcoräo. Os idélatras sempre se empenharam em difamar o Alcoräo, 

acusando-0 de repositério de mentiras. 

(8) Ou seja, Muhammad, afinal, πᾶο é o primeiro mensageiro enviado por Deus. Näo 

é algo novo, inexistente, antes, mas o ültimo elo da corrente de mensageiros, 
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Ε nâo me inteiro do que sera feito 
de mim nem de vôs. Näo sigo 
senäo o que me é revelado, e πᾶο 
sou senâo evidente admoestador.” 

10. Dize: “Vistes? Se ele é de 

Allah, e vôs o renegais — enquanto 

uma testemunha!} dos filhos de 

Israel o reconhece e πεῖς crê -- 

vos ensoberbeceis, nâo estareis 

sendo injustos? Por certo, Allah 

näo guia Ο povo injusto.” 

11. Ε os que renegam a Fé dizem 

dos que crêem: “Se ele? fosse um 

bem, 6165.) näo nos haveriam 

antecipado, nisso.” E, uma vez que 

eles näo se guiam por ele, diräo: 
“Isto é uma velha mentira!” 

12.FE, antes dele, houve o Livro 

de Moisés, como diretriz 6 
: TR E (4) , 

miseriCOrdia. este 

#5 3 « Fi 

LIST OA IV SE EST 
ό um Livro ὃ 91 Fe 30 σι ἡ 7.» 3 ht 

confirmador dos outros, em lingua lab οὐ σοῦ 
Le "vw > ,. 7323. arabe, para admoestar os que 580 FN ἐς 45 
injustos; 6 ἔ alvissaras para os 

benfeitores. 

1 + D. ie 0.2 A dec PA ETS Ars 
13. Por certo, os que dizem: RS SE LAN 

“Nosso Senhor é Allah”, em 

algo novo, inexistente, antes, mas o ültimo elo da corrente de mensageiros, anteriores 

a ele. 
(1) Alusäo a Abdullah Ibn Saläm, chefe judaico que abraçou o Isläo e testemunhou 

que o Alcoräo é a confirmaçäo da Tora. 
(2) Ele: o Isläo. 
(3) Eles: os pobres e humildes habitantes de Makkah, que seguiram Muhammad, entre 

os quais, encontravam-se Ammär, Suhaib e Ibn Mas‘üd. 

(4) Este: o Alcoräo. 
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Ι À À EN Ar LT > LS σι τ seguida, säo retos, entäo, nada D LISE NS FE εἧς Eee 

haverâä que temer por eles, e eles 

nâäo se entristeceräo. 

14. Esses säo os companheiros 

do Paraiso; nele, seräo eternos, 

como recompensa pelo que faziam. 

15.E recomendamos ao ser 

humano benevolência para com 

seus pais. Sua mäe carrega-0 tee 
<a 2 Lei 7 7213 TES 

penosamente, e o dä à [uz, penosa- sg ὃς ES 

mente. E sua gestaçäo e sua 853 

desmama säo, ao todo, de trinta EE ἜΡ 
(1) ὍΝ (Av 

meses  ‘; 6 ele desenvolve-se, até rame 

que, quando atinge sua força plena τ bas ea te à 
e atinge os quarenta anos, diz®’: 

“Senhor  meu! Induz-me ἃ 
agradecer-Te ἃ graça, com que me 

agraciaste, ἃ mim € ἃ meus pas, 6 

a fazer o bem que Te agrade; e 
emenda-me a descendéncia. Por 

certo, volto-me arrependido para 

Tie, por certo, sou dos moslimes.” 

τὰ orge, quem as er ΕΞ CE, ji ag; fi 

o melhor que fizeram, e de quem CES 
toleramos as mäs obras, estaräo < FRE DES 51 ρύ 

junto dos companheiros do Paraiso. SNL SAS 3 

() Aqui, existe a prova de que a gestaçäo minima é de 5615 meses, pois, conforme |ά 

se viu no versiculo 233 da sura II, ἃ lactaçäo completa dura dois anos. Portanto, ἃ 
gestaçäo de 5615 meses mais a lactaçäo de vinte e quatro meses perfazem um total 

de trinta meses. 

(2) Tratar-se-ia do que disse Abü Bakr - mais tarde o primeiro califa isfâmico - apôs 
haver abraçado o Isläo, no que foi seguido por seus pais e seu fitho, Abdur 
Rahmän, e seu neto Abü “ΑΙ. 

(3) Esses: Abü Bakr e os que suplicam como ele. 
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Ε a verdadeira promessa que Îlhes 
era prometida. 

17.E aquelel” que diz a seus 
pais: “Ufa a vos! Ambos me 
prometeis que serel ressuscitado, 
enquanto, antes de mim, passaram 
as geraçôes, sem que, ainda, 
fossem  ressuscitados?” — E 

ambos imploram socorrimento de 
Allah, e dizem ao filho: “Ai de ti! 

(τὸ tu! Por certo, a promessa de 
Allah é verdadeira!” Entäo, ele diz: 

“Isto nâo säo senäâo fâbulas dos 
antepassados.”- 

18. Esses®? säo os contra quem 

Oo Dito, sentença, se cumprirä, 
junto de outras comunidades de 
jinns e de humanos, que, com 

efeito, passaram antes deles. Por 
certo, eles seräo perdedores. 

19.F, para cada um desses, 

haverä escalôes, segundo o que 
fizeram. E isso, para compensä-los 
por suas obras. E eles näo sofreräo 
injustiça. 

20.E, um dia, quando os que 
renegam ἃ Fé forem expostos ao 

Fogo, dir-se-lhes-4:  “Fizestes 
irem-se vossas boas cousas, em 

vossa vida terrena, 6. com elas, vos 

YA s #1 EN NI 5, pu 

7 É 

GS E A TE EE Cent ce LS 
DE 2 

DEEE Dr ) Pod | 

Εν 
DANSE 

(1) Referência a Abdur Rahmän Ibn Abï Bakr, antes, ainda. de abraçar o Isläo, ς 
quando negava a Ressurreiçäo, o que fazia que seus pais rogassem a Deus por ele. 
Aliäs, tempos depois, converteu-se ao [släo e tornou-se homem exemplar. 

(2) Esses: os que renegam a Ressurreiçäo. 
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deliciastes. Entäo, hoje, sereis 

recompensados com o castigo da 
vileza, porque vos ensoberbecieis, 

na terra, sem razäo, € porque 

cometieis perversidade.” 

21.E menciona o irmäo!}” de 

“Ad, quando admoestou seu povo, 
em Al-‘Ahqäf” — enquanto, com 

efeito,  haviam  passado os 
admoestadores adiante dele e 

deträs dele — dizendo: “Näo adoreis 

senäo a Allah. Por certo, temo, por 

vés, o castigo de um formidävel 
dia.” 

22. Disseram: “Chegaste a nos, 
para distanciar-nos de nossos 
deuses? Entäo, faze-nos vir οἵ) 

que nos prometes, se és dos 
veridicos.” 

23.Ele disse: “A ciência disso 
està, apenas, junto de Allah. E eu 
transmito-vos ol!” com que sou 

enviado, mas eu vos vejo um povo 
ignorante.” 

Fe 5 à 
24.Entäo, quando οἱ viram, 

como nuvem, que se dirigia a seus 
Se ES “αν 

vales, disseram: “Isto é uma nuvem 

prestes a trazer-nos chuva.” Ao! (€ 
conträrio! E o que apressastes: um 

(1) O Profeta Hüd. 
(2) Nome do vale, em que habitava o povo de “Ad. Cf. XLVI 1 nl. 
(3) O: o castigo. 
(4) O: aquilo, ou seja, a Mensagem. 
(5) O: o castigo. 
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vento em que hä doloroso castigo. 

25. Ele profliga todas as cousas, 
com a ordem de seu Senhor; entäo, 

amanheceram mortos: nâo se viam 

senäo suas vivendas. Assim, 

recompensamos Ο pOVO CrimiInoso. 

26. EF, . efeito, empossamo- 
los naquilo(") em que vos” näo 
empossamos. E fizemo-lhes ouvido 

e vistas e coraçôes. E de nada Îhes 

valeram seu ouvido nem suas vistas 
nem seus coraçôes, pois negavam 

os sinais de Allah: e envolveu-os 

aquilo de que zombavam. 

27.E, com efeito, aniquilamos 
as cidades®” a vosso redor, € 

patenteamos os sinais para 
retornarem. 

28. Entäo, que os que eles 

tomaram por deuses, além de 
Allah, como meio de aproximaçäo 

dEle, os houvessem socorrido! Ao 

contrario, eles sumiram para 
longe deles. Essa foi sua mentira e 
Ο que forjavam. 

29. Ε lembra-lhes de quando 
dirigimos a ti um pequeno grupo 
de Jinns, para ouvirem a leitura do 
Alcoräo. E, quando a presen- 
ciaram, disseram: ‘“Escutai!” Entäo, 

(1) Naquilo: em força e riqueza. 
(2) Vos: os idélatras de Makkah. 
(3) Ou seja, as cidades de Thamüd, £Âd e Lot. 

YA ς | 

Sr Cor 

bee ΞΡ later ES 

AV mere 

nu f τον 

ΤΙΣ ς À " “τ Li f< 3 “ “ 
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quando foi encerrada, retiraram-se 
a seu povo, admoestando-0o. 

30. Disseram: “Ὁ nosso povo! 

Por certo, ouvimos um Livro, que 

foi descido depois de Moisés, que 

confirma Ο que havia antes dele; 

ele guia à verdade e ἃ uma vereda 
reta. 

31.“O nosso povo! Atendei ὁ 

convocador‘” de Allah e crede 

nEle, que Ele vos perdoarä parte 

dos delitos e vos protegerä de 
doloroso castigo. 

32."E quem näo atender ao 

convocador de Allah, näo escaparä 

ao castigo, na terra, e näo terà 

protetores, além  dEle. Estes 

estaräo em evidente descaminho.” 

33.E näo viram eles que Allah, 

Que criou os céus € a terra, e näo 

Se extenuou com sua criaçäo, é 

Poderoso para dar a vida aos 

mortos? Sim! Por certo, Ele, sobre 

todas as cousas, é Onipotente. 

34.E, um dia, quando forem 

expostos ao Fogo os que renegam 

a Fé, dir-se-lhes-4: “Νᾷο é isto ἃ 

verdade?” Diräo: “Sim, por nosso 

Senhor!” Dir Ele:  ‘“Entäo, 

experimentai © castigo, porque 

renegäveis a Fé.” 

(D Ou seja, ἃ Muhammad. 

YA s δι ἔχ δώσ δ! ὃ 5), qu 

te λον RC 

SE Éners EE 

AE 
Pi 

ἱμαή ΄σ 
«+ ages ἢ: etes 

SAR Mers ἡ Σὺ 
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35.Entäo,  pacienta, como 
pacientaram os) dotados de firmeza, 

entre os Mensageiros, e näo Îhes 
apresses o castigo. Um dia, quando 
virem o que lhes foi prometido, 

estaräo como se näo houvessem 

permanecido, nos sepulcros, senäo 
por uma hora de um dia. Ele® ἐ 
transmissäo da Verdade. Entäo, 

näo ser4 aniquilado senäo o povo 

perverso”? 

(1) Referência a Noé, que suportou os vitupérios de seu povo; a Abraäo, que πᾶο 
titubeou em sacrificar a seu filho; ἃ Jacé, que sofreu, estoicamente, a perda de seu 

filho José, que suportou a prisäo; a J6, que pacientou sempre, mesmo em meio a 

tantos infortünios; a Moisés, que liderou um povo rebelde; a Davi, que sofreu, por 

40 anos, o remorso de pecar; e ἃ Jesus, que desdenhou os bens materiais, mesmo 

em meio a tantas tentaçôes. 

(2) Ele: o Alcoräo. 



De ΑΙ- Madïnah- 3 8 versiculos. | 

Em nome de Allah, O sf δι : 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Aos que renegam a Fé e Le entre: an 
afastam os homens do caminho de ci ΤΑ͂Ι 5 

[4 « \ . 

Allah, Ele lhes ἴδιά sumir as boas D AAA Jia 
obras. 

â SERA 542 se 2. Ε aos que crêem e fazem as 5 LES sk GA 

boas obras e crêem no que foi Liga ra ÿe Sais 2e 
descido a Muhammad -- e isto é a oh LES dl 

L Ἶ > Vu κτ.35952 » ὦ 

Verdade de seu Senhor -- Ele Îhes Ὁ Aie A6 FE αὐρε νῷ 
ΓΟΠΙΓὰ as mäs obras e lhes 

emendarä!? a condiçäo. 

3. Isso, porque os que renegam| - MEL SEE NE Gé 
a Fé seguem ἃ falsidade, e porque ΩΝ 
os que crêem seguem a Verdade de DRE or: Le 1e | 
seu Senhor. Assim, Allah propôe, © FES DEVANT 
para os homens, seus exemplos. 

4, Entäo, quando deparardes, em EE SEVEN ΠῚ ἧι 
combate, os que renegam a Fé, 

(1) Muhammad: o Profeta do Isläo. Esta sura, que assim se denomina pela mençäo 
deste nome, no versiculo 2, evidencia, de inicio, que Deus torna väs as boas obras 

dos idélatras, por haverem seguido ἃ falsidade, e redime as faltas dos crentes, por 

haverem seguido a Verdade; enaltece o valor desta, a qual induz à recompensa 

mäxima: © Paraiso, na Derradeira Vida, explicita, ainda, o que se deve fazer com 

OS prisioneiros de guerra e patenteia a situaçäo dos crentes e idélatras, antes e 
depois da morte, com descriçäo das plagas paradisiacas; ameaça trazer à tona os 

mesquinhos sentimentos dos hipôcritas, e roga aos crentes nâo se desalentarem, 
quando em combate, uma vez que, pela propagaçäo da Verdade seräo secundados 

por Deus 6, conseqüentemente, seräo superiores aos inimigos. Finalmente, 
convoca os crentes a prodigalizarem bens, em beneficio dos necessitados, e alerta 

contra ἃ avareza, que é danosa, apenas, ao préprio avaro, lembrando que Deus é 
Quem tem riqueza, näo seus servos. 

(2) Ou seja, Deus melhorarä as condiçôes dos crentes. 
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| : PSC LEA DIT, CAE golpeai-lhes Οϑ pEsCOÇOs, até quando AMAR TSES ἐν A] 
os dizimardes, entäo, acorrentai-0s GAS ALES A 

] | MSN A ARS 
firmemente(”. Depois, ou fazer- SU τσ 939 
lhes πιειοῦ, ou Re SNS Le NAS S 
resgate, até que a guerra deponha RC te PR SA ἢ SG a Rom 
seus fardos. Essa é a determinaçäo. : 

“ o NCA ς : \ - 

E, se Allah quisesse, defender-Se- PAF 2 AN ses 
. (4 
ia(®) deles, mas Ele vos ordenou a 

suerra, para pôr-vos à Prova, uns 

com outros. E aos que säo mortos, 

no caminho de Allah, Ele näo Îlhes 

farä sumir as boas obras: 

5, Gui4-los-â 6 emendar-lhes-à a 
Le 

FR 731-531 7177 or 

SZ Nes RE 
condiçäo; 

6.E, fä-los-4 entrar no Paraiso, e PACS 
que Ele os fizera conhecer. 

7. O vés que credes! Se socorreis SALE AE € GE 
a Allah”, Ele vos socorrerä e vos La τῶν} , 

o EG μὲ DIE A 

tornarä firmes os passos. 
“- 

8.E aos que renegam ἃ Fé, ἃ DEAN AUSE ἧς 

eles, ἃ desgraça! E Ele Ihes far4 | 

sumir as obras. 

9.Isso, porque odeiam o(° que 
Allah fez descer. Entäo, Ele Ihes 

anularä as obras. 

10. Entäo, nâo caminharam eles, 

na terra, para olhar como foi o fim ΟΡ 

(1) Os: os que escaparam à morte. 
(2) Ou seja, outorgar-lhes a liberdade, sem resgate. 
(3) Ou seja, até que as armas sejam depostas, ou até que reine a paz. 
(4) Se Deus quisesse, triunfaria sobre eles, sem necessidade do combate, enviando- 

lhes um castigo fulminante. 

(5) Socorrer ἃ Deus: ajudar no combate pelo Isläo. 
(6) O: ο Alcoräo. 
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dos que foram antes deles? Allah 
profligou-os. Ε, para os renegadores 
da Fé, haverä fim igual a este. 

11.550. porque Allah é Protetor 
dos que crêem, e porque os 
renegadores da Fé näo têm protetor 
algum. 

12. Por certo, Allah farä entrar 

aos que crêéem e fazem as boas 
obras em Jardins, abaixo dos quais 
correm os rios. Ε os que renegam a 
Fé gozam, nesta vida, e comem 

como comem OS rebanhos!?: e O 

Fogo Îhes ser4 moradia. 

13. 8 quantas cidades, mais 
fortes que tua cidade!?” que te fez 
sair, aniquilamos! E näo houve, 
para eles, socorredor algum. 

14. Entäo, ser4 que quem ἡ estä 
fundado sobre evidéncia” } de seu 

Senhor é como aqueles!” , para os 
quais é ornamentada sua m4 obra, 

e seguem suas palxÔes ? 

15. Eis o exemplo do Paraiso, 

prometido aos piedosos: nele, hä 
rios de âgua nunca malcheirosa, e 
rios de leite, cujo sabor nâo se 

LEE «ἀξ; 

σι 3 ESS 

SAN 

AS SLA 
.“ 
-- 

““. 

ὦ AG A2 

PA 

SA Ἢ Ci ἐξ; 

ἂν 

ἐ: 
Sr 

Vo ν᾿ \ 

(1) Tal como o animal que pascenta, sem saber que, um dia, serâ imolado, o renegador 

da Fé vive, come, dorme, sem atentar para o que lhe reserva o futuro. 

(2) Alusäo à cidade de Makkah, onde nasceu o Profeta e de onde foi expulso pela 
tribo Quraich, hostil a sua pregaçäo religiosa. 

(3) Alusäo aos crentes. 
(4) Uma evidéncia: o Alcoräo. Vide XI 17 nl. 

(5) Aqueles: os idélatras de Makkah. 
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altera, e rios de vinho, deleitoso SN ὅρμῳ LA LEE 
para quem ὁ bebe, 6 rios de mel äi He deu 
purificado. E, nele, teräo todo tipo 7 PES 1 ed 
de frutos, e perdäo de seu Senhor. © PC ser EL 
Säo esses como os que, no Fogo, 
seräo eternos, e 805 quais se darä 
de beber âgua ebuliente, que [Π65 
despedaçarä os intestinos”? 

16. FE, entre eles(". h4 os que te : : 5. dr nos 
ouvem, até que, quando saem de OR ον 

Dr. k AREAS URI 
perto de ti, dizem àqueles δὸς ja 59 cab, el 

| . HAN ἐσθ ἐν TI AE 
quais foi concedida a ciéncia: “O AAC MIE AIO 
ue ele disse hä pouco?” Esses säo 2 Hosts if > 1 

: ᾿ D ABS zu 
aqueles cujos coraçôes Allah selou, 
e seguem suas palxôes 

17. Ε aos que se guiam, Ele [Π65 

acresce orientaçäo e lhes concede 
piedade. 

18. Entäo, näo esperam eles 
senäo que ἃ Hora Îhes chegue, 
inopinadamente? E, com efeito, 
chegaram seus prenüncios®). E, 
quando ela Ihes chegar, como Îhes 

servirä sua lembrança(? 
- 

΄“ « 19. Entäo, sabe que näo hé deus AE τό, 2 st _neæse)9 A La! X: 

senäo Allah. E implora perdäo para τὶ 551 Ë - sat 791 ut δὸς 

: sde 29 ne 71° 
teu delito e para os crentes e para chap os ESA 

(1) Eles: os hipôcritas que, assistindo ἂς reuniôes do Profeta e ouvindo-lhe, 

 desatentamente, as palavras, perguntavam sarcästicos aos säbios, depois de 
concluida ἃ reuniâo: "Ὁ que disse ele, mesmo?"”. 

(2) Referéncia aos sinais indicativos da aproximaçäo da Hora, como a chegada do 
Profeta Muhammad, o ültimo dos profetas. 

(3) O idélatra menoscaba ὁ que poderä acontecer-lhe no final dos tempos, mas de nada 

lhe adiantarä lembrar-se das advertências feitas, a respeito da Hora, no Dia do 

Juizo Final. 



as crentes. Ε Allah sabe de vossas 

atividades e de vossas ultimas 

moradias. 

A . 6€ “12 (4 1, 20. ΒΕ os que créem  . Que SA à ES 3.5 Lys 

seja descida uma sura!” E, quando κἄ ζός τς ἢ ἀ- τῷ 
é descida uma sura ργθοίβαί ἡ, e em 55:3 er de. 
que o combate € mencionado, tu #6 a sie 
vês aqueles, em cujos coraçôües ἢά τ ARS τόν: 55 ἡ Ὁ» 

enfermidade, olhar-te com o olhar 

do desfalecido pela morte. Entäo, 
valer-lhes-1a mais 

(τ à SEE Al TARA 

_21.Obediëncia e dito PE 2 Ge s si; 
niente. E, quando ἃ ordem”” se 2 ΄ “.σ“293 fe 

jt ae ΩΝ δ. N° 

confirmou, se houvessem 5140 DELA PR 38 
veridicos com Allah, haver-lhes-1a 

sido melhor. 

κα AE 
LS 5 NI 

22. Entäo, se voltässeis as costas, 

quiçä, semeässeis ἃ Ccorrupçäo na 
terra e cortässeis vossos laços con- 
sangüineos ? 

23. Esses säo os que Allah amal- 

diçoou: entäo, Ele os ensurdeceu e 

Thes encegueceu as vistas. 

- 24.E näo ponderam eles ὁ BEEN 
Alcoräo, ou ἢά cadeados em seus 

coraçôües”? 

25. Por certo, aos que voltaram 
atras, apôos  haver-se  tornado 
evidente, para eles, a orientaçäo, 

(1) Ou seja, uma sura onde a ordem divina ὁ expressa, clara e precisamente, sem 
possibilidade de qualquer alteraçäo. 

(2) Ou seja, ao ser decretada a ordem para o combate dos crentes contra os renegadores 

da Fé. 
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Satà os alicia a isso, e Îhes d4 väs 

esperanças. 

26. Isso, porque eles!'? disseram 

os!” que odeiam ὁ que Allah fez 

descer: “Obedecer-vos-emos, em 

parte da ordem(.” E Allah sabe 
seus segredos. 

27. Entäo, como estaräo, quando 
os anjos lhes levarem as almas, 

golpeando-lhes as faces e as 
nadegas”? 

28. Isso, porque eles!” seguiram 

Ο que encoleriza a Allah, e 

odiaram Seu agrado; entäo, Ele 

anulou suas obras. 

29. Ser4 que aqueles, em cujos 

coraçôües ἢά enfermidade, supôem 

que Allah näo ἴαγά sair à luz seus 
rancores()? 

30.F, se quiséssemos, far-te- 

jamos vê-los, 6. em verdade, 

reconhecé-los-ias por seu semblante. 

E, em verdade, tu os reconhecerias 

por seu modo de falar(®. E Allah 

sabe de vossas obras. 

(1) Eles: os judeus de Al Madinah. 
(2) Aos: aos hipécritas. 

“ἐδ 

Le - 

\ 

EX À 
b + 

22 >< {ΟΣ Lo , eu 
sa ASE) à 2 9 A 

εϑϑϑ ἀξ: LS τ: 

BARS PA : 
Fr) SX À » ep 

(3) Alusäo à ofensiva contra o Profeta e ao desalento imposto 805 demais, para que 

näo combatessem na senda de Deus. 

(4) Eles: os judeus de AI Madïnah. 
5) Ou seja, o 6dio e a hostilidade que os hipécritas dirigiam, tacitamente, ao Profeta e 

aos crentes. 

(6) O hipécrita πᾶο expressa objetivamente seus propôsitos, com o intuito de 1ludir os 

outros. 
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31. Ε, certamente, por-vos-emos ὅλος TÂSÉ EE, 2 À- 
à prova, até saber dos lutadores, à Ç rfi, ἀν 

dentre vos, e dos perseverantes 6 
LA F2, ] 

até provar vossas noticias!"” 

32. Por certo, os que renegam a 
Fé e afastam os homens do 
caminho de Allah e discordam do 
Mensageiro, apôs haver-se tornado 
evidente, para eles, a orientaçäo, 

em nada prejudicam a Allah, e Ele 
anularä suas obras. 

33.0 vos que credes! Obedecei AN a Liste ss 
a Allah e obedecei ao Mensageiro, | 2 ξ 
e Πᾶο derrogueis vossas obras. 

34. Por certo, os que renegam ἃ JS τ 2. AE. SE 
Fé e afastam os homens do caminho 42 τι “τ τῇ 

de Allah; em seguida, morrem, DE ee PE " ἢ 
enquanto renegadores da Fé, Allah É 4 a 2 
nâo os perdoarä. 

35. Entäo, nâo vos desanimeis 6 

näo convoqueis 05 inimigos à paz, 
enquanto sois superiores, e Allah 
est convosco 6 näo vos subtrai as 
obras. 

D “ 

: Re ue 
diversäo e entretenimento. E, se DL D RAS 
credes e sois piedosos, Εἰς. vos he 
concederä vossos prêmios, e näo . je 
vos pedirä Vossas riquezas; 

36. A vida terrena é, apenas, 

37.Se Ele vo-las pedisse, e, Re 2 SR SE 

sobre 550. insistisse convosco, 

(1) Ou seja, "até termos conhecimento de atos de obediéncia ou desobediéncia, de 

vossa parte, quanto ao combate”. 



haver-vos-ieis mostrado avaros, 6 

Ele haveria feito sair à luz vossos 

rancores. 

38. Ei-vos convocados a despen- 
der no caminho de Allah; entäo, 

h4, dentre vos, quem se mostre 

avaro. Εἰ quem se mostra avaro se 
mostra avaro, apenas, em preJuizo 

de si mesmo. E Allah ό Ὁ 

Bastante a Si Mesmo, e vés sois os 

pobres. E, se voltais as costas, Ele 

vos substituirä por outro povo; em 
seguida, eles näâo serdo iguais a vés. 

- 
[ A τς τε τὸ ἴω 

ΝΎ O ES NRC 
“ 22 

9 << à 
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De Al-Madinah - 29 versiculos. | 

(1) AI Fath: infinitivo substantivado de fataha, que, no sentido literal, significa 
abrir; jà, no sentido figurado, entre outros, significa remover a angüstia da alma 

com ἃ conquista na batalha 6, nesta acepçäo, essa palavra é mencionada nos 

versiculos 1, 18 e 27, passando, assim, a denominar a sura. Aqui, alude-se à 

vitôria, obtida por Muhammad, no VI ano da Hégira (aproximadamente, 628 d.C.). 

época em que os Quraich, os maïores adversärios do Profeta, concordaram em 

fazer com este um tratado de paz, o tratado de Al Hudaibiyah, o mesmo nome de 

uma localidade nas imediaçôes de Makkah. Isso ocorreu, quando o Profeta, apés 

ver em sonhos que visitava Makkah com seus seguidores, decidiu partir para là, 
acompanhado de, aproximadamente, 1400 pessoas. Estando o Profeta em Al 

Hudaibiyah, os Quraich, ao saberem de sua aproximaçäo, tentaram vetar sua 

entrada na cidade. O Profeta enviou, entäo, Uthmaän, Ibn °Affän, como seu 

intermediärio, ἃ fim de informä-los de que näo vinham para atacar, mas para 
visitar ἃ Mesquita Sagrada, tâo-somente. Como Uthmän tardasse a regressar, 

correu noticia de que os Quraich o haviam matado. Sendo assim o Profeta se viu 

no dever de vingar ἃ morte deste, no que concordaram seus seguidores, 

comprometendo-se ἃ ajudä-lo nesse intento. Ao mesmo tempo, ao saberem disso, 

o$S Quraich se inquietaram e enviaram, imediatamente, Sahl Ibn {Amr, seu grande 

orador, a fim de entender-se com o Profeta. Finalmente, apés muitas disputas, 
chegaram as partes ἃ um acordo, cujos itens mais importantes eram: 1) a trégua 

entre os Quraich e os moslimes, por dez anos; 2) o adiamento da visita do Profeta 

à cidade de Makkah, para o ano seguinte, quando poderiam entrar, pacificamente, 

€ com as armas guardadas, podendo là ficar três dias, durante os quais os Quraich 

se manteriam ausentes da cidade. Este tratado foi considerado, historicamente, 

triunfo muito importante, pois, durante a trégua, os moslimes se puseram em 

contato com vârias tribos, da Peninsula Aräbica, que passaram a converter-se 80 

islamismo, de forma que, nos dois anos subseqüentes, o nümero de neôfitos do 

Isläo foi, incomparavelmente, superior ao de todos os tempos anteriores. A sura, 

inicialmente, faz alusäo ἃ esta conquista e suas conseqüências positivas para a 

disseminaçäo do Isläo, para o encorajamento dos moslimes e o enfraquecimento 

dos hipocritas e idélatras, que duvidavam do socorro de Deus ao Profeta. Depois, 

alude à atitude dos omissos, que, ao serem convocados, em socorro ao Profeta. 

escusaram-se de toda forma, para se eximirem da ajuda. Enfatiza, ainda, ἃ 
magnifica atitude dos moslimes ao apoiarem ὁ Profeta. Critica a cobiça dos 

omissos, quando da partilha dos despojos nas batalhas ocorridas, tempos depois. 

Faz referência ao propésito divino de obstar a batalha entre os moslimes e os 
Quraich, em ΑἹ Hudaibiyah, ἃ fim de que, ποῖα, näo perecessem os crentes e as 
crentes que se encontravam junto aos Quraich. Finalmente, ἃ sura traz ἃ 

confirmaçäo do sonho do Profeta, segundo o qual ele e seus seguidores visitariam 

a Mesquita Sagrada. A descriçäo dos crentes na Tora e no Evangelho encerra ἃ 
sura. 
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Ν᾿ Em nome de Allah O | ; SENS , cs 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Por certo, Nôs te asseguramos ÔE ξεν ἡ 2} 
Ι ὩΣ Ξ 

evidente on ) 

2. Para que Allah te perdoasse o A ALI: τῇ 
que se antecipou de teu delito e o DU de 

as ὅλο, 53:3: 5 
que se atrasou ”, 6 que completasse : Ξ 

Sua graça para contigo, e te OA 355 
guiasse ἃ uma senda reta, 

Ζ OT A 
OT 279% ASE 3.E que Allah te socorresse D Ress 

com poderoso socorro. 

: or σα, ζω 4. Ele é Quem fez descer ἃ ORGLSATIGI 

serenidade, nos coraçôües dos E ἷ 
crentes, para que acrescentassem 7, Ὁ 
fé ἃ sua fé; — e de Allah säo os! A Nous as 
exércitos dos céus e da terra. Ε ol" aa 

Allah é Onisciente, Säbio — 

5. Para que Ele fizesse os crentes ις ἜΘΟΣ is ES 
e as crentes entrar em Jardins, "E ΕΝ τ Ἵ 
abaixo dos quais correm os rios, er Νὰ "ἢ 
sendo nesses eternos, 6 ἰΐδς ENS ο φρο, “25:2 59 

remisse as mâs obras; -- 6 1550 é, 

perante Allah, magnifico triunfo -- 

6.E para que Ele castigasse os CAN M Gi 39 
hipécritas e as hipocritas e os CU dant Cat 
ἽΡ ns. (3) Hi Cat οὐ Lis 
idôlatras e as idélatras pensantes PT RS NU EN 

de maus pensamentos, acerca de Ne A EEE 
Allah. — Que sobre eles recaia ὁ αὐλοὶ 225 AC NES 

(1) Conquista de Makkah por Muhammad. Vide n1 desta sura. 
(2) Ou seja, os pecados que, eventualmente, pudessem ser cometidos por Muhammad, 

uma vez que nào é proprio dos profetas pecarem. 
(3) Os hipocritas e os idélatras näo acreditavam que Deus viesse em socorro do 

Profeta e estavam convictos de que os moslimes seriam derrotados. 
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revés do mal. — E Allah Se irou 

contra eles, e os amaldiçoou, e Îhes 

preparou a Geena. E que vil destino! 

7.E de Allah säo os exércitos 

dos céus e da terra, e Allah é 
Todo-Poderoso, Säbio. 

8. Por certo, N6s te enviamos 

por testemunha e alvissareiro 6 
admoestador, 

9. Para que vs!” creiais em 
Allah e em Seu Mensageiro, e ὁ 

ampareis 6 o honreis. E para que O 
glorifiqueis, ao alvorecer e ao 
entardecer. 

10. Por certo, os que, com aperto 

de mäo, se comprometem a 

segundar-te, apenas, comprometem- 
se a segundar ἃ Allah. À mäo de 
Allah est sobre suas mäos°. 

Entäo, quem viola sua promessa ἃ 
violarä, apenas, em prejuizo de si 
mesmo. E a quem é fiel ao pacto 

que fez com Allah, Εἰς Ihe 
concederä magnifico prêmio. 

11. Dir-te-äo os que, dentre os 
; , (4 

beduinos, ficaram para träs”: 
“Nossas riquezas e nossas familias 

(1) Vés: os crentes. 

CO DE Hs 

NT Sec LL À 
φρο: 

fs + ΄“΄ -» 
. 

\ 

La - 

+ 

- 

La (a “ 

3 Da Dh 193-5023 = 293, 29e d] 949 AL 9051 
. 

- 1 

ΟΝ 

» 2. γι. ἦι ANSE VS te 

“2 -ξ rs se “9 ἐν 

3 D CPI a À; s\ 

LÉ, Ὁ 2e 11 5€ Le air 

D3\GES eau le ESS LS 
a SA GE 

FA | 7 LS “οἵ 

Ὁ > -. 3 

sons 
5 T1 À FT - £Æ 7e abs Es Cf 

- Ἷξ γᾷ À D ο ΣΥ͂Σ 

RSA Gp ie 

(2) Referência ao compromisso, assumido pelos moslimes em Al Hundaibiyah, de 

apoiarem o Profeta, na luta contra os Quraich. 

(3) A metäfora exprime o apoio de Deus aos moslimes que apoiam o Profeta, na luta 
contra os Quraich. 

4) Alusäo às tribos que se recusaram a sair com o Profeta, para combaterem com ele, 
caso houvesse necessidade de lutar contra os Quraich, quando de sua visita à Makkah. 
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ocuparam-nos;,  entäo, implora 
perdäo para n6s.” Eles dizem, com 
suas linguas, o que näo häâ em seus 
coraçôes. Dize: “Entäo, quem vos 

poderia fazer algo diante de Allah, 
se Ele vos desejasse um infortünio, 
ou vos desejasse um benefici0°?” Mas 
Allah, do que fazeis, é Conhecedor. 

12. "Aliäs, vos pensastes que ὁ 

Mensageiro e os crentes Jamais 
tornariam a suas familias, e isso foi 
ornamentado, em vossos coraçôes, 
e pensastes maus pensamentos: 6, 
assim, sois um povo perdido.” 

13.E quem πᾶο crê em Allah e 

em Seu Mensageiro, por certo, 

para os renegadores da Fé, Νός 
preparamos Um Fogo ardente. 

14.E de Allah é a soberania dos 
céus e da terra. Ele perdoa ἃ quem 
quer 6 castiga a quem quer. E 
Allah é Perdoador, Misericordiador. 

15.0s que ficaram para tràs 
diräo, nee caminhardes para os 

restos! ἡ de guerra, a fim de tomä- 
los: “Deixai-nos seguir-vos.” Eles 
desejam alterar a fala de Allah. 
Dize: “Näo nos seguireis. Assim, 

Allah disse. antes.” Entäo, diräo: 

“Mas νόξ nos invejais.” Aliâs, eles 
nada entendem, exceto poucos. 

16. Dize aos que, dentre os 

Parte 26 | 850 

ἜΑ À < 39 

Les De o 9 

S 
+ 

-- 

mu 

- 

(1) Referência δὸς despojos da batalha de Khaibar, entre os moslimes e judeus. 
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beduinos, ficaram para trâs; “Sereis λους EN 
convocados ἃ combater contra um) 25,1: νιν, ἃ 
povo(l}) dotado de veemente βάγια; Li SSI Aosé a 
combaté-los-eis, ou se 1slamizaräo. CRTC Se Le Ces 
Entäo, se obedeceis, Allah conceder- mate Ge 

vos-à belo prêmio. E, se voltais as 
costas como voltastes as costas, 

antes, Ele castigar-vos-4 com 
doloroso castigo.” 

| 17. Νᾶο h4 falta no cego € πᾶο A ἮΝ ES re \fi (£ en 

hä falta no coxo e näo δά falta no nee RES 

enfermo, por πᾷο combaterem. E ANS ME Ag" ASE 
a quem obedece a Allah e a Seu AEÂ ER ae 
Mensageiro, Ele o farâ entrar em 

Jardins, abaixo dos quais correm os 
rios. E ἃ quem Lhe volta as costas, 
Ele o castigarä com doloroso castigo. 

18. Com efeito, Allah agradou- 
Se dos crentes, quando, debaixo da 

arvore, com aperto de mäo, 

comprometeram-se ἃ segundar-te; 

entäo, Ele soube o que havia em 

seus coraçôües 6 fez descer a 

serenidade sobre eles: e retribuiu- 

Thes uma vitéria préxima. 

19.E muitos restos de guerra, 

para os tomarem. E Allah é Todo- 
Poderoso, Säbio. 

20. Allah prometeu-vos muitos 

restos de guerra, para tomardes, e DNA ὡς 
8 : Ρ (2) EXC RE), ss 

apressou, para vos, esta ””, e deteve 

(1) Trata-se da tribo dos Bani Hanïfah, que apostataram do Isläo, apés a morte do Profeta. 
(2) Esta: a batalha de Khaibar, em que os moslimes obtiveram significativos espélios. 
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as mäos dos homens, afastando-as 

de vs; e fê-lo, para que 1550 fosse 
um sinal para os crentes, e para que 

Ele vos guiasse ἃ uma senda reta; 

21.E outros, ainda, de que näo 

vos apossastes, os quais Allah, com 

efeito, abarcal”. E Allah, sobre 

todas as cousas, é Onipotente. 

22.E, se os que renegam a Fé 
vos combatessem, voltar-vos-iam as 

costas; em seguida, näo encontrariam 

nem protetor nem socorredor. 

23. Assim, foi o procedimento 
de Allah, o qual passou, antes. E 

nâo encontrarä, no procedimento 

de Allah, alteraçäo alguma. 

24.E Ele é Quem, no vale de 
Makkah, deteve  suas  mäos, 

afastando-as de vôs, e vossas mäos, 

afastando-as deles, ap6ôs haver- 

vos dado o triunfo!” sobre eles. E 

Allah, do que fazeis, é Onividente. 

25. Eles"” säo os que renegam a 
Fé, e que vos afastaram da Mesquita 
Sagrada, e afastaram as oferendas, 

entravadas,  impedindo-as de 
mo 238 Ft c'à 

10 ENS λοώ ἄξο 

2 ς 2 “ . 35“ X 3 Ge, 

EEK SES 
OC τος τοὐπὶ δ a 

LS LE 
€ - 3 - re “ 

“- et σαὶ. ῳ .- “ »\T 

σας À < 
“"“ - 

£ À TS #0 

DE PI 919,0 ps | ZA 

(1) Ou seja, Deus sabe que eles ganharäo mais espélios, como os das batalhas contra 

OS pErsas € OS romanos. 

(2) Ao saberem da iminente chegada de Muhammad e seus prosélitos à cidade de 

Makkah, os Quraich se apressaram a enviar 80 combatentes para dizimä-los e, com 

isso, impedi-los de entrarem na Cidade Sagrada. Entretanto, esses combatentes 

foram capturados pelos moslimes e levados até o Profeta. Este, para deixar claro seus 

propésitos de näâo guerrear, nâo deteve os prisioneiros nem os puniu: devolveu-os 

aos Quraich, mostrando, com isso, que sua visita era de paz, näâo de guerra. 

(3) Eles: os Quraich. 
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atingirem seu local de imolaçäo. E, ESS τ EME es. πιὰ 
näo estivessem, entre 6165. homens À ADD 2 jo D ᾿ 

crentes e mulheres crentes — que, näo RSS ESS ne 
os conhecendo, poderieis pisä-los, AE 4 ET 
e, por causa disso, alcançar-vos-ia AE je Ga (53 
escändalo, sem que o soubésseis — 
Ele vos permitia combaté-los; 
mas Πῆ0 0 permitiu, para que Allah 
fizesse entrar em Sua Misericordia a 
quem quisesse. Se eles!” estivessem 
separados, haveriamos castigado, 
com doloroso castigo, os que , 

dentre eles, renegaram a Fé. 
FL De 4e “τ 26. Quando os que renegaram ἃ RTE SE) 

Fé en existir, em seus Coraçôes, ἘΣ τ ε- 
o ardor, o ardor da IgnOrâNCIA, Do δὲ SUN 
entäo, Allah fez descer Sua 9 ad) 8205 NC AE LE ee = 
serenidade sobre Seu Mensageiro e ÉNRUT δῦ γον: 21 

sobre os crentes, e impôs-lhes a se " F2 de 
3 Palavra®” da piedade; e dela eram ΕΟ ΕΝ ΚΕΝ 

mais merecedores e ἃ ela mais 

achegados. E Allah, de todas as 
cousas, é Onisciente. 

4 2" À 2 ΄ # = mr 

27. Com efeito, Allah confirmou ddr ee + 
(4) > τω com ἃ verdade, o sonho‘” de Seu , » 

(1) Eles: os crentes. 
(2) Ou seja, o ardor dos Tempos da Ignorância: ἃ tola obstinaçäo dos idélatras, em 

proibirem o Profeta e os moslimes de entrarem em Makkah. Com respeito aos 
Tempos da Ignorância, vide ΠῚ 154 nl, V 50 nle XXXIII 33 n3. 

(3) A palavra da Piedade ou ἃ frase da unicidade divina: "Näo Πά deus senäo Allah, 

e Muhammad ὁ Seu Profeta." 

(4) No VI ano da Hégira, o Profeta viu em sonhos que entraria, com os crentes, em 

Makkah, para visitar a Mesquita Sagrada e realizar o ritual de AI Umrah (cf. II 

158 p42 nl). E como os sonhos proféticos säo espécie de revelaçäo divina, 

Muhammad decidiu realizar seu sonho. Assim, saiu a caminho de Makkah, quando 
foi obstado pelos Quraich de nela entrar, havendo sido, entäo, postergada a visita 

para O ano seguinte. 
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Mensageiro: ‘“Certamente, entrarels, 
em segurança, na Mesquita Sagrada, 
se Allah quiser, estando com vossas 
cabeças rapadas ou curtos vossos 
cabelos, nada temendo.” Entäo, Εἰς 

sabia o que näo sabieis, e fez, para 
vos, além disso, uma νότια prôxima. 

28.Ele é Quem enviou Seu 

Mensageiro com a Orientaçäo e a 
religiäo da verdade, para fazé-la 
prevalecer sobre todas as religiôes. 
Ε basta Allah por Testemunha. 

L otre ΟΣ 201 1022 : Rp nant έο ΠΣ" ἀλλο ἰδ λισα 

e Allah. Ε os que estäo com ele säo ἌΣ EN Tale ἘΠΕ ΠΤ 
severos para com os renegadores ue he AC μὰν ὦ 
da Fé, misericordiadores, entre eles. Ῥω γ)ϑαν Tes x 

A 
“55 “ἕ eo . . 

Tu os vês curvados, prosternados, AAC DANSE 
buscando um favor de Allah ὁ RS NÉS nes Ê 
agrado. Suas faces säo marcadas HE? , Ξ 

, . , Ter «Κα re, PAT 

pelo  vestigio  deixado  pela δῦ 9. ILE 

as Esse é seu 2. CN a ας PAT Eh 

na Tora. seu exemplo, no Aer —— 
/ ΡΒ GA lé ter 

Evangelho, é como planta, que faz 
: εἰ ΠῚ 

sair seus ramos, e esses ἃ fortificam, rase) iesits 

e ela se robustece e se levanta sobre 

seu caule. Ela faz se admirarem 

dela os semeadores. Assim, Allah 

fez, para suscitar, por causa 
deles!”, o rancor dos renegadores 
da Fé. Allah promete aos que crêem 

6 fazem as boas obras, dentre eles, 

perdäo e magnifico prêmio. 

Le ΡῈ ie SE 

(1) Deles: dos crentes. 
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De Al-Madïnah- 18 versiculos. 
Em nome de Allah, O SENS : 

Misericordioso, O Misericordiador. | ἤ 

1.0 vés que credes! Näo vos en ae lee 
antecipeis” a Allah e a Seu D D τύ 
Mensageiro. E temei a Allah. Por er SOJA Eee οἷ 
certo, Allah é Oniouvinte, Onis-| QE 
ciente. 

» } ! ve ΩΣ Ty 2e εἶν 4 EX 

2.0 vos que credes! Näo $ RENTE LANGE 
eleveis vossas vozes acima da voz 2 à δ, / | AN A AN ΟΣ 
do Profeta, e nâo alteeis o tom, 80 : Ja re Ke Me 
lhe falardes, como alteais, uns com KA LE 2 ses 1. 
OS outros, para que vossas obras se os EN Fe 
näo anulem, enquanto näo percebeis. 

: - »3234. κι - ω 3 rt 3 Por certo, os que baixam suas cor Does NE 
vozes diante do Mensageiro de res À G à sf de 

- . τ + BAPE 

Allah, esses säo aqueles cujos DT TRE 0 
ἫΝ x È OI AE 

coraçôes Allah pôs à prova, para a PR pe) CGR np 26 ἀν 
piedade. Eles teräo perdäo e BE 
magnifico prêmio. 

(1) Hujurat: plural de hujrah, aposento. Assim se denomina a sura, pela mençäo 

dessa palavra no versiculo 4, e se refere aos aposentos ocupados pelo Profeta, na 

Mesquita de Al Madïnah. Aqui se encontram as primeiras regras de bem proceder, 

que todo o crente deve seguir: nada antecipar, antes da ordem de Deus e do 

Profeta: o principio bäsico; jamais elevar ἃ voz ao Profeta; nâäo chamar por ele, 

quando em seus aposentos, em voz alta; certificar-se da veracidade das 
informaçôes recebidas dos devassos, para evitar erros posteriores; 805 chefes das 

comunidades cabe, sempre, ἃ reconciliaçäo das partes litigantes, é proibido 

zombar um do outro e entregar-se à maledicência; deve-se evitar todo juizo 

temerärio; respeitar a vida privada do préximo, e näo entregar-se ἃ espiä-la. 

Finalmente, ἃ sura exorta os beduinos ἃ entenderem que sua adesäo ao Isläo é mais 

um favor de Deus para com eles, do que deles prôprios para com o Profeta. 

(2) Ou seja, nenhuma decisäo deve ser tomada pelo crente, antes da ordem de Deus e 

de Seu Profeta. 
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4. Por certo, os que te chamam, AN LEE EC: fé 
de fora dos aposentos, sua maioria ᾿ ete 

Σ SD CE Ν 4 A) 

nâo razoa. © DER ὦ 

AA AL EL 57, κά, Ju: se eles pacientassem, até Ki: AE a E) δ 
que tu saisses ἃ seu encontro, ser- Ἄς» τὸ 42 VE 

᾿ ΄ LE 5.35) D RS JE lhes-ia melhor. E Allah é 

Perdoador, Misericordiador. 

6.0 vos que credes! Se vos STE DEEE sites τι 

chega um perverso com um informe, ΄ 

certificai!'/-vos disso para näo lesar Fa 

por ignorância, certas pessoas: D Le ist 
entäo, tornar-vos-ieis arrependidos 

do que havieis feito. 
.((2) ΄ : To ΠΡ 7. Ε Ξαῦ6 1“ que, entre vés, estä 23 025$ 361 

o Mensageiro, de Allah. Se ele vos 

obedecesse, em muitos dos assuntos, 

embaraçar-vos-ieis. Mas Allah vos 

fez amar a Fé e aformoseou-a, em 

vOSsOS coraçÿües, e vos fez odiar a À οὶ ΠΙᾺ ads 

renegaçäo da Fé e ἃ perversidade e | ἤ ὌΝ 
ἃ desobediência. Esses säo os 

assisados, 

8. Por favor e graça de Allah. E À 2 «ἐς ΣΕΥ SC 

Allah é Onisciente, Säbio. UE 

(1) Alusäo ao ocorrido com ΑἹ Walïd Ibn CUkbah, um crente suspeito, que o Profeta 

enviou à tribo de Banü al Mustalaq, a fim de receber az-zakäh. Como ΑἹ Walïd 1ά 

tivera atritos com a referida tribo. antes do Isläo, receoso de chegar a ela, retornou, 

do meio do caminho, e, mentindo ao Profeta, disse que a tribo se negava a cumprir 

o dever religioso; além do mais, acrescentou, quase fora morto por eles. 
Aborrecido, ὁ Profeta intentou enviar-lhes uma expediçäo militar, para que se 

emendassem. Entretanto, ao tomar conhecimento do fato, a tribo injustiçada veio 

até o Profeta, a fim de esclarecer-lhe ἃ verdade. A revelaçäo deste versiculo tem o 

propésito de recomendar 805 crentes näo confiarem nas palavras dos suspicazes. 

(2) Trata-se da adverténcia de que ἃ mentira é inôcua, pois Deus tudo sabe e, ainda, 

faz Seu Mensageiro dela inteirar-se, o que leva a atormentar-se o mentiroso. 
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9.E, se duas facçôes dos crentes 

pelejam, reconciliai-as. E, se uma 
delas comete transgressäo contra a 

outra, combatei a que transgride, 

até que ela νο το ἢ 

Allah. Entäo, se οἷα volta, 

reconciliai-as, com a justiça, e sede 
equânimes. Por certo, Allah ama 
OS equânimes. 

10.05 crentes näo säo que 

irmâos. Entäo, reconciliai vossos 

dois” irmäos que pelejarem. E 

temei ἃ Allah, na esperança de 

obterdes misericordia. 

11.0 vos que credes! Que um 

grupo näo escarneça de outro 
grupo — quiçä, este seja melhor que 

aquele — nem mulheres, de mulheres 

— quiçä, estas sejam melhores que 

aquelas — 6 näo vos difameis, 
mutuamente, e näo vos injurieis, 

com epitetos depreciativos. Que 

execrävel a  designaçäol” de 

“perversidade”, depois da Fé! E os 

que se näo arrependem, esses säo 

os injustos. 

12.0 vés que credes! Evitai 

muitas das conjeturas"”. Por certo, 

(1) Ou seja, até que ela siga Ο caminho certo. 

ts; 

para a ordem de 

LA ΟἹ pdt 0 3 qu 

Ps | ap 

Te 

2% 13% 

ee fer iG 

ἜΣ mare y 

SCAN ei RENTE | 

22 

(2) O Isläo considera irmäo todo moslime. Assim, ao contenderem dois moslimes, 

devem ser reconciliados como 56 fossem irmäos. 

(3) É fato indesejävel ao crente que o tomem por devasso, ao transgredir as diretrizes 
mencionadas nesta sura, depois de haver abraçado a Fé. 

(4) É vedado ao crente fazer juizo temerärio dos outros. 
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uma parte das conjecturas é pecado. 2 SANS 25 oi) RAI 
ΜΝ ei . : 2» ROC 

E näo vos espieis. Ε πᾶο faleis mal, De AGE D D ei 
PI ES La SR 5 

uns dos outros, pelas costas. Algum ὃς : 
; ᾿ I 5 537 He aie ΤΣ 1, 

de vés gostaria de comer! ? a carne ὃ Sas to 
de seu irmäo morto? Pois, odiä-la- RATE τ 
ieis! Ε temei ἃ Allah. Por certo. 

Allah é Remissorio, Misericordiador. 
: 3 < 

Ι A AP PRE EE ζ2:τ: TE AE 13.0 homens! Por certo, Nôs| € 8%) AE ως 
vos criamos de um varäo e de uma Ke Hair ca TELL 

varoa, € vos fizemos como naçôes lu ZX 2 
e tribos, para que vos conheçais (Ὁ ASE REA 
uns aos outros. Por certo, o mais 

honrado de νόξβ, perante Allah é o 
mais piedoso. Por certo, Allah é 

Onisciente, Conhecedor. 

y | 2) μι ςς ff “» 14. Ο5 beduinos®? dizem: “Cre- LA 7 ἽΝ Re us ᾿ La fs ἘΣ ΠῈΣ: 

mos.” Dize: “V6s näâo credes, mas Ex ei 
nues | ὲ se A) + 

dize1i: ‘Islamizamo-nos’; 6. ainda, a Z pos 
| L Ν se 5 2 ; |- 2 ς 7,2 

Fé näo entrou em vossos coraçôes. eds ol : Kat 
δ Es 3 “τεῷ. TE -σ E, se obedeceis a Allah e ἃ Seu ἐτῶν (82 SAN A,255 

Mensageiro, Ele nada vos diminuirä Dis 4< si 
PDDRE 

de vossas obras. Por certo. Allah é 

Perdoador, Misericordiador.” 

15.0s auténticos crentes säo, Ait - at sat LS 

apenas, os que crêéem em Allah e AA ALERTÉ de 

em seu Mensageiro; em seguida, Hé es 
de nada duvidam, e lutam com AN pan Rats ΘΝ 

; : s »“-" “ἃ 
suas riquezas € ΟΟΠῚ 51 mesmos, no Go) on a GLS) 

caminho de Allah. Esses säo os 

veridicos. 

(1) Falar mal dos outros, pelas costas, ὁ ato tâo abominävel quanto comer a carne do 

préprio irmäo morto. 
(2) Alusäo a alguns elementos da tribo Banü Assad, que anunciavam ser crentes 

convictos, mas, na realidade, o eram aparentemente. 
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> ξ 

16. Dize: “Ensinareis ἃ Allah| (fie. sc (SAS ἠδ 
vossa religiäo, enquanto Allah sabe ee : 
Ο que Πά nos céus e o que Πά na 5e È 
terra?” E Allah, de todas as cousas, 

é Onisciente. 

- 
μ LAS 

17.Eles consideram que te ILE BEL Das 
fazem mercê, por se islamizarem. LA NT ET 

Dize: “Näo considereis vossa pe | ΡΟΣ δε ἐς 
islamizaçäo como mercê para O Ha de EE 

mim. Αο contrario, Allah vos fez 

mercê, por haver-vos guiado à Fé, 

se sois veridicos!” 

18. Por certo, Allah sabe o 

Invisivel dos céus e da terra. E 

Allah, do que fazeis, é Onividente. 
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De Makkah - 45 versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS - 

Misericordioso, O Misericordiador. É 

1. Qäf. Pelo glorioso Alcoräo, o ἘΞ ef 9 
tu és, Muhammad, o Mensageiro on: 
de Allah! 

2.Mas eles” se admiram de δῶ 223 Pc ss 
haver-lhes chegado um admoestador, ET he 

O LEE EN vindo deles; entäo, os renegadores da 
Fé dizem: “Isto é cousa admirävel! 

| 3. “Quando morrermos € formos Â 2 sfES AS ds CAE 
pô, ressuscitaremos? Esse é um 

retorno distante!” 

: 4. .. οὐ ον ΑΝ Ἢ O ἐνὶ 2 NT LAS ἐλ τὸς 
erra diminui®” deles junto de LS PES 

Nôs, μά um Livro!” custédio de ὦ 2 EE 
tudo. 

(1) ΟΕ: designaçäo da letra ärabe 5, sem correspondéncia, exata, na lingua portuguesa, 
mas transcrita aproximadamente por um 4 (qé) enfätico. Quanto à interpretaçäo desta 

letra, veja-se II, 1 n3. Aqui, ela denomina ἃ sura, por estar mencionada em seu 

primeiro versiculo, que se inicia pela confirmaçäo da Mensagem de Muhammad, 

e pela descriçäo da atitude dos idélatras de Makkah, que näo, apenas, negam esta 

Mensagem, mas a prôpria Ressurreiçäo do homem. Em refutaçäo ἃ isso, a sura expôe 

numerosos sinais do poderio de Deus, a fim de provar que Ele é Poderoso, para 
ressuscitar os homens, depois da morte, além de que é sabedor do que hä no âmago 

do ser humano: registra-lhes todos os atos e dizeres, em um Livro resguardado, no 

céu. Apresenta, ainda, cenas do Dia do Juizo, às quais nenhum réprobo escaparä; e 

eles serâo lançados na Geena, enquanto os crentes adentraram o Paraiso, para 
gozar as mercês de Deus. Finalmente, a sura ordena paciência ao Profeta, no que 

tange aos atos € palavras dos idélatras, e o induz ἃ permanecer firme na adoraçäo 

de Deus, atentando que ele é, antes de tudo, admoestador e nâo tirano. 

(2) Eles: os idélatras de Makkah. 
(3) Referência ao ato de a terra consumir os corpos mortos, nela sepultados. 
(4) Livro custédio de tudo: o Livro do Destino, onde tudo é registrado. 
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5. Mas desmentem a Verdade!!). 
quando οἷα Ihes chega: entäo, ei- 
los, em inextricävel situaçäo. 

6. Entäo, näo olharam eles para 
O céu, acima deles, como o 

edificamos e o aformoseamos, 6 Ἂν ESS ἐξ με 
como πᾶο Πά fresta alguma nele”? Si Eos 

7. Ε a terra, estendemo-la e, nela, | GS CA ss 5 
implantamos assentes montanhas e, 

nela, fazemos germinar toda espécie 
de espléndidos casais de plantas, 

© me ES) γι» Gt is 

| 2. σ΄ ᾿ dé “2. 0 8. Como  prova evidente e o IL τς £ 

lembrança para todo servo contrito. τ 

9. E fazemos descer do céu âgua ae Ar seal dir 
bendita, e, com ela fazemos di 

germinar jardins e grâos de ceifar, 

10.E as tamareiras, altas, de 

espatas com frutas ordenadas, 

11. Como o sustento para os 

servos;, 6. com ela, vivificamos 

uma plaga morta. Assim, ser4 ἃ 
saida dos sepulcros. 

12. Antes deles, desmentiram 
aos Mensageiros o povo de Noé e 
os companheiros de Ar-Rass® e ὁ 
povo de Thamüd 

13.E de ‘Ad, e Fara, e os 
irmâos de Lot 

14. E os habitantes de AI-Aykah( GK Le ETES IT 

(1) Trata-se do Alcoräo. 
(2) Cf XXV 38 n2. 
(3) Cf XV 78 n6. 
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e o povo de Tubba{?”. Todos 
desmentiram aos Mensageiros; 

entäo, cumpriu-se Minha cominaçäo. 

15. Entâo, extenuamo-Nos, com A0 2 ΤΟΝ 
a criaçäo primeira? Νᾷο. Mas eles “ 

estäo em confusäo diante de uma 

nova criaçäo (| 

1 1 λιν ee σις Ἰγγττ τᾶς 16. Ε, com efeito, criamos o ser PAIE) ET 
humano e sabemos o que a alma 
lhe sussurra. E Nôs estamos mais 

Proximos!” dele que a veia jugular, 

- 
2€ Ces 

+ 
he ἥν ὦ ses Dares 

{ Br n 

17. Quando os dois” anjos 
recolhedores, sentados a sua 

direita e a sua esquerda, recolhem 

tudo o que ele diz e faz. 

18. Ele nâo profere dito algum 
sem que haja, junto dele, um 
observante presente. 

19.E a embriaguez!” da morte 
chegarä, com a verdade. Dir-se-à 

ao moribundo: “1550 é o de quete 
arredavas!” 

20.E se soprarä na Trombeta. 

Esse ser o Dia da Cominaçäo. 

21. Ε cada alma chegarä, estando 

(1) Cf XLIV 37 n2. 
(2) Nova Criaçäo: ἃ Ressurreiçäo. 

(3) Estar mais prôximo: ter conhecimento intrinseco e total de tudo quanto o homem 
faz e pensa. 

(4) Alusäo aos dois anjos tutelares, encarregados de registrar os atos e dizeres do ser 

humano. 
(5) Embriaguez da morte: o estado moribundo, que antecede, imediatamente, à 

morte. 
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com ela um condutor e uma 

testemunha. 

22. Dir-se-lhe-a: “Com efeito, ALES RENE GES τῷ 
estavas em desatençäo ἃ isto, 6 

; SAS Ge IAE 
removemo-te a venda; entäo, hoje, CES 
tua vista é aguda.” 

23.E seu acompanhante!") dirä: É LLC 42,5 165 
“Eis οἱ“ que tenho presente, junto 
de mim.” 

24. Dir-se-à ἃ ambos os anjos: 

“Lançai na Geena todo ingrato 
obstinado, 

25. "Constante impedidor do 
bem, agressor, duvidador, 

26. “Que fez, junto de Allah, 

outro deus. Entäo, lançai-o, no 

veemente castigo.” 

3 EL με 120 “ “, Er ee ““ “κ΄ 27.Seu δοοιηραπῃδηίε ἡ diré’; ESS ..8. ΠΕ 

“Senhor meu! Näo o fiz cometer à ΠΝ 
transgressäo, mas ele estava em | 2) Fe 

profundo descaminho.” 

28. Allah dirä: “Νᾷἄο disputeis a .. y ZEN ἧς 

junto de Mim. E, com efeito, ΓΝ ΤῸ] 

anteCipel-Vos ἃ cominaçào. 

29. “O Dito näo se altera, junto 
de Mim, e näo sou injusto com os 
servos.” 

, . x LL TE ua ue ὁ ἃ es 30. Um dia, diremos à Geena: LESC λό ρθε 

(1) Ou seja, o anjo encarregado do ser humano. 
2) O: o registro dos atos e dizeres, em poder dos anjos. 
(3) Trata-se do demônio que acompanhava o rebelde, durante a vida. Cf. XLIII 36. 
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“7ά φοίάς repleta?” E οἷα dir4: “Ha 

mais, ainda(l?” 

31.E far-se-â o Paraiso aproxi- 
mar-se dos piedosos, näo longe dali. 

32. Dir-se-lhes-4: “Eis o que 
vos foi prometido, a todo devoto, 
custôdio, 

33."Que receou aO Miseri- 
cordioso, ainda que Invisivel, e 
chegou, com Ο coraçäo contrito, à 
Derradeira Vida. 

34. “Entrai nele®”, em paz. Esse 
é o dia da eternidade!” 

35. Nele!, teräo o que quiserem 
e, junto de Nôs, haverä ainda mais. 

36.F que de geraçôes aniqui- 
lamos, antes deles!”, mais temiveis 

que eles, e vaguearam a terra. 
Houve, para eles, fugida”? 

37. Por certo, Πά nisso lembrança 
para quem tem” coraçäo, ou dé 
ouvidos à exortaçäo, enquanto 
testemunha. 

38. Ε. com efeito, criamos os 

céus e ἃ terra e o que hä entre 

ambos, em seis dias, e nos näo 

tocou exaustäo. 

(1) Ou seja, por mais repleta que esteja, a Geena 

réprobo. 
(2) Nele: no Paraiso. 
(3) Nele: no Paraiso. 
(4) Deles: dos idélatras de Makkah. 
(5) Ter coraçäo: estar atento. 

ῖἴ: τι στὶς Si ie 
hs ALES 

$ 
ΠῚ 

-- de 

GNT MNCIE LS 
“» 
[᾿ 

ἜΑ τ ὦ «2 ΓΙ 27:5 

, À 512 et μ Ξ 88 

Η À 
LE 2 

pa 

sempre ter4 lugar para mais um 



50. Süratu Qaf Parte26| 865 |Y1:5# COMENT 

39. Pacienta, pois, Muhammad, 

quanto ao!° que dizem, e glorifica, 
com louvor, a teu Senhor, antes do 

nascer do sol e antes do ocaso: 

40. Ε, durante parte da noite, 

glorifica-O, e ap6s ἃ prosternaçäo. 

41.E ouve”: um dia, quando o 

pregador®” chamar de um lugar 
proximo, 

42. Um dia, quando ouvirem o 
.. (4 A 

Grito!”, com a verdade, esse ser o 

dia da saida dos sepulcros. 

43. Por certo, Νός damos a vida 

e damos a morte. E a Νός serä o 

destino. 

44. Um dia, quando a terra se 

fender, dela sairäo, com destreza. 

Essa é uma reuniäo fâcil para Nés. 

45. N6s somos bem Sabedor do 

que dizem. E tu, sobre eles, näo és 
tirano. Entäo, lembra o Alcoräo ἃ 

quem teme Minha cominaçäo. 

ζ. τω,“ 
AE DIT 1 À TL κε 
See oise 

(1) Ao: àquilo, às mentiras e difamaçôes dos idélatras. 
(2) Ou seja, "atenta para o que vou dizer-te acerca do Dia do Juizo”. 
3) Ou seja, o anjo Israftl, que farä soar a trombeta. 

(4) O Grito que farä todos se levantarem dos sepulcros. 
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De Makkah - 60 versiculos. 
."" Em nome de Allah, O | SNA, sn 

Misericordioso, O Misericordiador. 

| 1. Pelos ventos que dispersam OL 9 
intensamente. 

2 25 - PS 2 2. Pelas carregadoras de carga?! Oo ati 

3. Pelas corredoras, facilmente! 

4, Pelos distribuidores de ordem! 

() . esse 5. Por certo, oo que vos € ane) 
prometido é veridico, 

6. Ε, por certo, o Juizo sobrevirä. DSC 
r e 4 Ῥ» Φ 9 - 2e 

7. Pelo céu de vias” perfeitas! D aa τ 

8. Por  certo, vés estais eo GE Jf HS 
΄- 

- 

(1) Az-Zäriyät: plural de az-zäriyah, participio presente substantivado do verbo zarä, 

dispersar, designativo de ventos. Assim se denomina a sura, pela mençäo dessa 

palavra no primeiro versiculo. Ο juramento da inexorabilidade da Ressurreiçäo e do 

Dia da Conta inicia ἃ sura, seguindo-se-lhe o juramento de que os renegadores da Fé 

estäo em divergência quanto ao que dizem do Profeta e do Alcoräo. A sura adverte 

esses renegadores de seu nefasto destino, e anuncia, aos tementes, magnifica 

recompensa. Adiante, exorta os homens à meditaçäo sobre os sinais de Deus, 

existentes em todo o Universo e no âmago dos homens. Alude, também, à histéria de 
Abraäo e seus hôspedes angélicos; ao triste fim dos antigos povos renegadores de 

seus mensageiros, reiterando sempre que a adoraçäo do Deus Unico deve ser o alvo 

supremo dos homens e dos jinns. Conclui, advertindo os Quraich, que nâo aceitam 

a Mensagem do Profeta, de castigo idêntico ao dos que assim procederam, antes. 
(2) Ou seja, pelas nuvens carregadas de âgua da chuva. Da mesma forma, segundo 

alguns exegetas, os versiculos seguintes, 3 e 4, referem-se respectivamente, às 

naus que cortam os mares € 805 anjos que levam as ordens divinas, para todos os 

cantos do Universo. 
(3) Os eventos escatolégicos, tais quais a Ressurreiçäo, a Conta dos atos, o Castigo, a 

Recompensa. 
(4) Ou seja, caminhos estelares. 
(5) Vés: os idélatras de Makkah. 
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divididos em ditos!}) divergentes. 

9. Distancia-se dele®? quem se 

distancia da Fé. 

10. Malditos sejam os impostores! 

11.0s que estäo em confusäo, 

alheados. 

12. Perguntam: “Quando serä o 

Dia do Juizo?” 

13. Um dia, quando forem 

provados sobre o Fogo, 

. σι ἐς ὃ Ξ 2 Bacs χα à À 14. Dir-se-à: “Experimentai vossa PINS 5439 995 
provacäo. Isto é ο que apressäveis.” 

15. Por certo, os piedosos estaräo 

em Jardins e entre fontes, 

16. Tomando o que seu Senhor SEA ré ἘΣ SAS ar 
lhes conceder. Por certo, antes 

disso, eram benfeitores: 

17. De noite, dormiam pouco, 

18.E, nas madrugadas, implo- 

ravam perdâo de Allah 

19.E, em suas riquezas, havia, 

de direito, parte para o mendigo e 

para o desprovido. 

20.Ë, na terra, h4 sinais para os 

que estäo convictos da Fé, 

(1) Ditos: conceitos divergentes, que os idélatras têm, acerca do Profeta, de que é 

poeta, adivinho ou mâgico. 

(2) Dele: do Profeta. 
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TE Es 

21.E hä-os em vos mesmos. ὌΝ 258 τ΄ es 

Entäo, nâo os enxergais? 2 

22. Ε. no céu, h4 vosso sustento 
1 | 

οὐ) que vos é prometido. 

23. Entäo, pelo Senhor do céu e 

da terra, por certo, isto é uma 

verdade tanto quanto o fato que 

vos falais. 

24. Chegou-te o relato dos 

honrados héspedes(*”? de Abraäo? 

25. Quando entraram junto a ele e 

disseram: “Salam!””, Paz!, disse ele: 

“Salam!”, povo desconhecido.” 

26. Entäo, foi ele ter, sorrateira- 

mente, com sua familia, e chegou 

com um bezerro gordo, 

27.E aproximou-o deles. Disse: 

“Näo comeis?” 
Ἐξ 09 7 1 

28.Entäo, teve medo deles. LENS are a 
Disseram: “Näo te atemorizes!” E à RAT 
alvissararam-lhe um filho sapiente. ἘΩ͂Ν D DE 

1r101 reste à ET Te 29. E sua mulher dirigiu-se, 808 RS 5520 ὦ SE 

gritos, e bateu na sua face 6 disse: Nes À 
Éd 

“Eu? Uma anciâ estéril! 

κι . $6 5 “ Es rx -- ο 5 ΄ 

30. Disseram: “Assim, teu Senhor AE ARE οἱ 

disse. Por certo, Εἰς é O Säbio, O ἀν π΄ 
@ 245) ER 8 Onisciente.” 

(1) O: aquilo, ou seja, a recompensa ou ὁ castigo. 
(2) Alusäo aos anjos encarregados de anunciar um filho ἃ Abraâo e o castigo do povo 

de Lot. 
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31. Abraäo disse: “Qual vosso 

intuito, ὁ Mensageiros?” 

32. Disseram: “Por certo, estamos 

sendo enviados ἃ um  povo 

Criminoso, 

33.‘“Para lançar, sobre eles, 

pedras de barro, 

34. ‘“Marcadas junto de teu Sen- 

ΠΟΙ, para os entregues ἃ excessos.” 

35.Entäo, fizemos sair dela(” 

quem nela estava dos crentes, 

36.E. nela, näo encontramos 
με . 2 

senäo uma casa de moslimes! } 

37.E, nela, deixamos um sinal, 

para os que temem Ο doloroso castigo. 

38.E, em Moisés, deixamos 

um sinal, quando o enviamos, com 
evidente comprovaçäo, a Fara6, 

2) 
39, Ε. ele, com seu esteio®. Ihe 

voltou as costas e disse: “E mägico 

ou louco!” 

40. Entäo, apanhamo-lo, a ele 6 

a seu exército, e deitamo-los fora, 

na onda, enquanto censurado. 

41. Ἑ, no povo de Àd, deixamos 
um sinal, quando enviamos contra 
eles o vento estéril(”. 

(1) Dela: das cidades de Lot. 
(2) Ou seja, a casa de Lot. 
(3) Ou seja, com o amparo de seu exército. 

΄-΄ - 

PES, Pr a rnoiT À a 
: + * 

ἰ Ab ὃ Ge À Je, Lu 
“A IL 8) Ven Ad 

-- 

Α fo 3-25 LIT Te 

BIS 5350279 8 À 0 
- 

Le 
LRXTES A 9 V7 SAT 

Ge) sale 99 2 

(4) O vento estéril: que πᾶο desencadeia a chuva fertilizadora do solo. 
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42. Que näo deixa cousa alguma, 
pela qual passe, sem fazer dela 
resquicl0. 

43.Ë, no povo de Thamüd, 
deixamos um sinal, quando lhes 

foi dito: “Gozai, até certo tempo!” 

44, Ἐ transgrediram desmesura- 

damente, a ordem de seu Senhor; 

entäo, Ο ralo apanhou-0s, enquanto 
olhavam. 

45. Ε nâo puderam levantar-se, 
e nâo foram socorridos. 

46. Ε, antes, aniquiläramos o 

povo de Noé. Por certo, era um 
povo perverso. 

47.E o céu, edificamo-lo com 

vigor, 6, por certo, somos N6s Que 

o estamos ampliando(l 

48. ἃ terra, estendemo-la; - ESC 

entäo, que Excelente Abplainador 
somos Nôs! 

49. Ε, de cada cousa, criamos TEE es 
um casal, para meditardes. 

50. Dize-lhes, Muhammad: 

“Entäo, refugiai-vos em Allah. Por 

certo, dEle, sou-vos evidente 

admoestador. 

() O versiculo coincide com a teoria da expansäo do universo, sugerida, 
originariamente, pelo astrônomo holandès W. De Sitter (1917), e relativa a um 

estado de evoluçäo continua do Universo, com suas inumeräâveis galäxias. Vide 
Grande Enciclopédia Delta Larousse, volume 6, p. 2636, ed. 1970 - R. J.. 
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51.Ἑ näâo façais, jJunto de 
Allah, outro deus. Por certo, dEle, 

sou-vos evidente admoestador.” 

52. Assim, nâo chegou aos que 
foram antes deles Mensageiro algum 

sem que dissessem: “É mägico ou 

louco!” 

53. Recomendaram-no!! um 80 

outro? Näo. Mas eles säo um povo 

rebelde. 

54. Entäo, volta-lhes as costas e 

näo serâs censurado. 

55. E adverte, pois a advertência 
beneficia os crentes. 

56.E näo criei os jinns e os 
humanos senäo para Me adorarem. 

ES 

57.Näo desejo deles sustento 

algum, e πᾶο desejo que Me 

alimentem. 

58.Por certo, Allah ὁ Ὁ 

Sustentador, Ὁ Possuidor da força, 

O Fortissimo. 

59.E, por certo, hà, para os que ἘΣ JEU PARU 
säo injustos, porçäo de castigo igual αἰ ὦ a οννον 

à porçäo de seus companheiros das Ἐν ΤῊΣ 
outras naçôes; entäo, que ηᾶο Me 

apressem quanto 80 castigo. 
. 

Ld Le ° IT -- KA ES 60.E ai dos que renegam a Fé, ESA ESS \EET 
por seu dia, que [π65 é prometido! < I25 ἅς 

O SC SA 

(1) No: isso, ou seja, os dizeres sobre o Profeta, de que era mâgico ou louco. reiterados 

por todos os povos, a seus mensageiros, como se fora recomendaçäo de um a outro. 
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” De Makkah - 49 versiculos. 
Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Pelo Monte de At-Tur! 

2. E por um Livro escrito 

3. Em pergaminho®” desenrolado! 

4.E pela casa!” povoada! 

5. E pelo teto!” elevado! 

6. E pelo mar abrasado! 

7. Por certo, o castigo de teu 

Senhor sobrevirä. 

8. Ninguém poderé deté-lo. eo σοῦ 

9. Um dia, quando ο céu se 

agitar energicamente, 

RE ar | » 3932 “ς΄ 

10. Ε as montanhas caminharem 

realmente. 

(1) At-Tür: o Monte, sobre o qual Moisés falou a Deus. ou seja, o Monte Sinai. Essa 

palavra, mencionada no primeiro versiculo, vai denominar a sura, que se abre com 

O Juramento por cinco cousas importantes, para confirmar ἃ vinda irredutivel do 

castigo, que sofreräo os negadores da Mensagem de Deus, no Dia do Juizo. A 

seguir, [ΔΖ mençäo da recompensa dos piedosos e das delicias que usufruiräo nos 

Jardins eternos, junto de toda sua descendência de crentes. À sura ordena ao 

Profeta que advirta, continuamente, os descrentes, sem esmorecer e sem dar 

importância ao que pretendem, no sentido de o difamarem, ἃ ele préprio, e ao 
Alcoräo. Adiante, refuta inümeras opinides dos adversärios do Profeta, reiterando 

que eles depararäo o Dia do Juizo e provaräo o castigo irremediävel, e recomenda 
ao Profeta glorificar, incessantemente, ἃ Deus, inclusive pela madrugada. 

(2) Alusäo à Tora ou ao Alcoräo. 
(3) Casa: ἃ KaCbah povoada, constantemente, de peregrinos. 

(4) Teto: o céu. 
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11.Entäo, nesse dia, ai dos À KI ἘΠ 0 
desmentidores, 

12. Que estäo em confabulaçôes, 

divertindo-se! 

13. Um dia. seräo arremessados 

no Fogo da Geena, vigorosamente: 

14. “Este é o Fogo que 

desmentiels. 

15. “Entäo, isto é magia, ou vés 

nada enxergais”? 
ςς . . ! . 5 = ὃ ᾿Ξ L [ τ, ᾿ 2 

16. Sofrei sua queima! Pacientai ADS ALES: 
ou näo pacienteis, ser-vos-à igual. UT PE 

Apenas, sois recompensados pelo Does δ ΞΘ 
que fazieis.” 

17. Por certo, os piedosos estaräo © A ὅν Éz GENE) 

em Jardins e delicia, 

΄ 
Cry LA DIN A - τῷ 18. Hilares, pelo que seu Senhor ENT CA S 

Ihes conceder — e seu Senhor FU PS 
΄ ΄ . ὧδ > S\ À Pom) 

guardä-los-4 do castigo do Inferno. ce 

19. Dir-se-lhes-1: ‘“Comei e 

bebe, com deleite, pelo que 
fazieis.” — 

- 1 | ».“. 2.32 π 1... 42:2 70. Reclinados sobre  leitos SENTE RSI ERSE 

alinhados. E f4-los-emos casados ᾿ Ne 

com hüris de belos grandes olhos. 
A 2 3 “4,2 EE ΚΣ ΥΩ 21. Ε aos que crêem -- e que sua ΕΝ ΘΟ RG ae NS 

descendência os segue, com Fé -- Fe acte tal AT 
. dune Le RAS 5 ro ta) 

ajuntar-lhes-emos sua descendéncia, ei 
ε 5 . ΄ > > à ε # 

e nada Îhes diminuiremos de suas Css PCR 
A 3 -“ Lt obras. Cada qual serâ penhor do ἐς 

que houver logrado. 
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22.E prover-lhes-emos frutas e cuve TETE 
carnes, do que apetecerem. Ι 

23. ΝΕ ες). mutuaräo taças, em ὧδ: "ἊΝ GANG 

que nâo h4 frivolidade nem ato 

pecaminoso. 

24. ΕΒ circularäo, entre eles, para ον AVS 

servi-los, mancebos belos como 

pérolas resguardadas. 

25. Ε dinigir-se-äo uns 805 outros, 

interrogando-se?. 

26. Diräo: “Por certo, antes, em a ὙΠ ὦ APE 52 ἢ 4e 

nossas familias, estâvamos atemo- ᾿ 

rizados do Castigo. 

27."Depois, Allah fez-nos mercê HLGSSIULANES 
e guardou-nos do castigo do ete 
Samüm””. ©- | 

28. “Por certo, antes, n6s Ὁ “ΔΆ Ha dé HZ) 
invocävamos. Por certo, ΕἸΣ é O ῶ ΘΔ 

Blandicioso, O Misericordiador.” 2 pos 

29. Entâo, Muhammad, adverte 

e, pela graça de teu Senhor, tu näo 

és adivinho nem louco. 

30. Ou dizem eles: “E um poeta, ca ἘΞ Ὸ 5 (ἈΠ Lu ἦ 
de quem aguardamos ἃ surpresa da 

morte” Dos | 

31. Dize: “Aguardai-a! Por certo, ee sis 534 SE 

sou dos aguardadores, convosco.” 

(1) Neles: nos Jardins. 
(2) Cada um dos bem-aventurados interrogarä o outro da causa de tamanhas dädivas. 
(3) Cf. XV 27 nd. 
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32. Serâ que suas mentes lhes 
ordenam 1isso? Ou säo um povo 
transgressor”? 

2 BELL A Ὁ 33. Ou dizem: “Ele o inventou?” DOS j A x 56 A 
Νᾷο. Mas eles nâo crêem. 

5 ν 1412 τω : 34. Entäo, que Re vir uma ΠΟ 
mensagem 1igual ἃ ele’, se säo 
veridicos. 

᾿ ÈS σ΄ δ᾽. τ... £ ,1 το 9 , Ζ 35. Ou _foram cles criados do ὅδ) Sa, Eee As 
nada, ou 5ᾶο eles os criadores”? | 

° , DOANE Ie x 

36. Ou criaram os céus 6 ἃ ee SITES li AS- 

terra? Näo. Mas nûâo se convencem PUR "ἢ 
x ) 9.9. 

disso. } 2743. 

37. Ou têm os cofres de teu 

Senhor? Ou säo eles os donos 

absolutos”? 

38. Ou têm uma escada, por 25 ΣΕ 525$ 
φ᾿ ee nn 

meio da qual escutam os segredos 
do céu? Entäo que aquele que 

escuta para eles”) faça chegar 

evidente comprovaçäo! 

39. Ou säo dEle as filhas e, de 

vés, os filhos”? 
“ DATI so 

9 HA - ἜΣΩΣΕ QUE led ee εἴ δὰ 40. Ou Îlhes pedes um prêmio, 
entäo, estäo sobrecarregados de 

ônus? 

41.Ou têm ἃ ciência do 

Invisivel, entäo, escrevem o que 

querem ? 

(1) Ele: o Alcoräo. 

(2) Eles: os idélatras de Makkah. 
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42. Ou desejam armar insidias!"?? Le 

Entäo, os que renegam a Fé, seräo 
eles os insidiados. 

43. Ou têm deus outro que Allah? χ τὰ AE 2 
Glorificado seja Allah, acima do Là 7 4 29157 

OPA 
que idolatram! ὧν ὅ 5,5 

2 o - “ -»“.- ιῇ SL le mur 44.E, se vissem cair um pedaço DÉbLTENSÉ SAS 
do céu, diriam: ‘“Säo nuvens 2 KE re 

Ι das® » ΘΕ PC aglomeradas"”. 

45. Entäo, deixa-os, até depara- 
rem seu dia, em que cairäo 
fulminados, 

46. Um dia, em que nada Îhes 

valer4 sua insidia, e näo seräo 

socorridos. 

47.E, por certo, além disso!?, 
ἢά castigo para os que säo injustos; 
mas ἃ maioria deles nâo sabe. 

48.E  pacienta quanto ao 
julgamento de ἴθι Senhor, pois 
estâs diante de Nossos olhos. E 
glorifica, com louvor, a teu 

Senhor, quando te levantares. 

49.E, durante parte da noite, 

glorifica-O, entäo, e ἂρόβ se 
desvanecerem as estrelas. 

(1) Cf. VIII 30 n1. 
2) Ou seja, os idélatras säo tâo rebeldes, que, mesmo que contra eles sejam enviados 

pedaços do céu, como castigo, ainda assim, diräo tratar-se de nuvens anunciadoras 

da chuva. 

(3) Além disso: além do Dia do Juizo. 
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De Makkah - 62 versiculos. 

Em nome de Allah, O SERA 2 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Pela estrela, quando declina! DS 

2. Vosso companheiro!” näo se O LES LCA Ar 
descaminhou nem se transviou, | 

Pi + Pr : ἘΞ: 2 Te “9... pe 

3. E πᾶο fala, por paixäo; o OR er 
κω Lé Pa LC] ΕΞ > “- ru ΓΞ 

4. Sua fala nâo é senäo revelaçäo e AREAS 
a ele revelada. 

5. Ensina-lhe, ὁ Anjo Gabriel, 

o veemente(” em força, 

6. Possuidor de sensatez; entäo, o LE 16552 Fe 

apareceu-lhe  estâtico, em sua 
imagem original, 

7. Enquanto estava no OST ἃ: 
. 4 . -“ Σ 

horizonte(* mais alto: 

(1) An-Najm: a estrela, embora, freqüentemente, este substantivo designe, também., ἃ 

constelaçäo das Plêiades. Essa palavra, mencionada no primeiro versiculo, vai 

denominar a sura, que apresenta, de inicio, o juramento, pela estrela, da veracidade 

do Profeta e de sua Mensagem, que é revelada por Deus. Depois. afirma que ὁ 

Profeta 6 veridico acerca da visäo que teve de Gabriel, na terra, e. outra vez, quando 

de sua ascensäo δος céus. À seguir, denuncia a absurdidade dos idélatras, pois 
adoram idolos que eles prôprios fabricam e nomeiam, sem prova alguma revelada 

por Deus, e exorta o Profeta a ignorar os idélatras e a deixar o destino deles nas 

mäos de Deus, Que bem os conhece, desde quando p6 e, depois, embriôes nos 
ventres maternos. À sura, ainda, critica, com severidade, aquele que renega a 
Ressurreiçäo e os sinais comprobatérios do poder divino, sinais estes mencionados 

nas Escrituras de mensageiros anteriores, como Abraäo e Moisés. Finalmente, 

mais uma vez, recrimina o inconseqüente descaso dos idélatras com respeito ao 

Alcoräo, e ordena aos crentes se prosternarem diante de Deus. 
(2) Ou seja, o Profeta Muhammad. 
(3) Caracteristica atribuida ao anjo Gabriel. 
(4) Segundo os exegetas, o Profeta Muhammad, ao receber a visita do anjo Gabriel. 

pediu-lhe que o deixasse vê-lo em forma angelical, ao que o anjo aquiesceu, 
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8. Em seguida, aproximou-se 6 

achegou-se ἃ ele, 

9,E ficou à distância de dois 

arcos, ou mais prôximo, ainda. 

10. Entäo, ΕΘ revelou a Seu oRSIre CL εὖ 

servo o que Îhe revelou. 

11.0 coraçäo de Muhammad 

näo desmentiu o que viu. 

12. Entäo, altercais, com ele. 

sobre o que vê? 

- 

ΓΝ CL A 

CAN TETAE 

13.E, com efeito, viu-o, outra vez, Ἂν LÀ As 

14. Junto da Sidrati al 

Muntahäl'”: 

15. Junto dela, estä o Jardim de 

al Ma’wat. 

16. Quando encobriu as-Sidrata 

οἱ que a encobriu, 

17. À vista näo se ÎIhe desviou 

nem foi além. 

E .-- 

5e .ΨἉ 

»Ἣ»" 

18. Com efeito, ele viu algo dos 

grandiosos sinais de seu Senhor. 

escolhendo, para 1550. a localidade da Peninsula Aräbica, de nome Hira’.E, assim, 

foi: todo o horizonte ficou tomado pela figura do anjo, de leste ἃ oeste, o que 
encheu o Profeta de profunda admiraçäo, ὁ fê-lo cair, por terra, exânime. Apôs 

1530, o anjo Gabriel passou à aparecer, diante de Muhammad, na forma humana. 

(1) A ârvore existente à direita do Trono, pela qual nenhum dos anjos pode passar, 

mas à qual chegou o Profeta, em sua ascensäo ao céu. 
(2) Regiäo do Paraiso, habitada pelos anjos e as almas dos märtires e dos piedosos. 

(3) ΟἹ um esplendor indescritivel. Aliäs. o préprio recurso estilistico, encobriu.… 
encobriu, existe para enfatizar a impossibilidade de descrever-se o que ocorreu no 

momento. 
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19. Vistes, entäo, al-Lät\) e al 

“Uzza®, 

20.E a  outra. Manat®). a 

terceira, que nada podem? 

21.E de νός o varäo e dEle, a 

varoa”? 

22.Esta é, nesse caso, uma 

partilha iniqua. 

23.0s idolos näo säo senäo 

nomes que nomeastes -vOs € VOssos 

pais- dos quais Allah näo fez 

descer comprovaçäo  alguma. 
Eles"®” nâo seguem senäo as 
conjeturas e aquilo® pelo qual as 

almas se apaixonam. E, com efeito, 
chegou-lhes a Orientaçäo de seu 
Senhor. 

24. Serâ que o ser humano tem 
Ο que ambiciona”? 

25. Entäo, de Allah ὁ a Derradeira 

Vida e a primeira. 

26. E quantos anjos h4, nos céus, 
cuja intercessäo de nada valeré, 
senäo apôs Allah permiti-la ἃ quem 
quiser e a quem Lhe agradar! 

΄- a À < 
2 CNE ον ζει 

δυο 

(1) Divindades femininas, feitas de pedra, que os idélatras da Aräbia pré - islâmica 
adoravam 6 acreditavam ser seus intercessores, junto de Deus. Na verdade, ὁ 

versiculo, aqui, interpela os id6latras ἃ respeito da importância desses idolos, que 

nada fazem e nada podem. 
(2) Idem. 
(3) Idem. 

(4) Eles: os idélatras. 

(5) Aquilo: a intercessäo dos idolos, junto de Deus, em favor dos idélatras. 
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27. Por certo, os que näo crêem 

na Derradeira Vida nomeiam os 

anJos com nomes de varoa, 

28. E disso eles πᾶο têm ciência 

alguma. Näo seguem senäo as 

conjeturas. Εἰ por certo, as 

conjecturas de nada valem diante 

da verdade. 

29. Entäo, Muhammad, dä de 

ombros a quem volta as costas a 

Nossa Mensagem 6 näo deseja 

senäo ἃ vida terrena. 

30. Esse é seu alcance da ciência. 

Por certo, ἴθι Senhor é bem 

Sabedor de quem se descaminha 
de Seu caminho. E Ele é bem 

Sabedor de quem se guia. 

31.E é de Allah o que hä nos 

céus e o que hä na terra, para 
recompensar os que malfazem, 

pelo que fazem, e recompensar os 

que bem-fazem, com a mais bela 

recompensa, 

32. Estes 580 os que evitam os 

maiores pecados e as obscenidades, 

exceto as faltas menores. Por certo, 

teu Senhor é de munificente perdäo. 

Ele é bem Sabedor de vôs, quando 
vos fez surgir da terra e quando 
éreis embriôes nos ventres de vossas 

mäes. Entäo, πᾶο vos pretendais 
dignos: Ele é bem Sabedor de quem 
é piedoso. 

DAT à ESC LEN EE 

RAA 

sas iLacie NS 

τ £ 7€ pee 
s € EE rit E Ge % 

τ By —aan)\ pus sh Ol NS] 
c 2 {3 2 “ 

+5 ἦτ ENT » Faite 9 »T 

NAS Vi ὁ pe 
SJ 
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33. Entäo, viste aquele!") que ῷ ἦν SES 

voltou as costas. 

34. Ε deu um pouco e parou por 
avareza”? 

35. Tem ele a ciéncia do 

Invisivel, entäo o vê”? 

36. Näo foi ele informado do 
que hä nas pâginas de Moisés, 

37.E nas de Abraäo, que 
cumpriu seu dever”? 

38. Que nenhuma alma pecadora 
arca com o pecado de outra, 

39.E que näo δά, para o ser 
humano, senäo o que adquire com 
seu esforço, 

40. E que seu esforço ser visto, 36% 32 OS 

41. Em seguida, ser4 recompen- eo ἀν βίλοθ τ 
sado com, ἃ mais completa 
recompensa, 

42.E que a teu Senhor ser4 ὁ 

término de tudo, 

43.E que Ele é Quem faz rire 
faz chorar, 

44.E que Εἰς é Quem dä a 
morte e dä a vida, 

(1) Alusäo a Al Walid Ibn Al Mughirah, que seguiu o Profeta e, por isso, foi 
ridicularizado por seus companheiros idélatras. Quando Ihe perguntaram por que 

deixava a religiäo de seus antepassados, ἃ idolatria, pelo Isläo, respondeu-lhes que 
temia o castigo de Deus. Os companheiros, maliciosamente, garantiram-lhe que, se 

ele lhes desse muitos bens, seria salvo dos pecados que cometera. Diante dessa 
possibilidade, adiantou-lhes uma parcela de bens e abandonou o Isiäo, abstendo-se 

de pagar o restante, por avareza. 
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45.E que ele é Quem criou o 
casal: o varäo 6 ἃ varoa, 

46.De gota seminal, quando LR 
ejaculada, ᾿ 

47. que impende a Ele ὁ à SE ee 

derradeiro surgimento, 

48. E que Ele é Quem enriquece 
e empobrece, 

49. que Εἰς é Quem é O 

Senhor da Sirius!” 

50. Ε que Ele é Quem aniquilou 
os primeiros povos de Àd 

S1.E de Thamüd — entäo, ἃ 

ninguém deixou ficar — 
Le 

4 > 12 ns > 7 2% “ 2 es 52.E o povo de Noé, antes -“-- Ale ere 
por certo, eram mais injustos 6 & as τ 

. \ ΄ 

mals (ransgressores — Ἂν sb 

. (2) A va" Faite 

53. E as cidades tombadas ”’, fé- VA 47: 
las cair, 

54.E encobriu-as οὐ que as re 
encobriu. 

55. Entäo, 4114] das mercês de 
teu Senhor tu, homem, altercas”? 

56. Este é um admoestador 

dentre os primeiros admoestadores. 

57. Aproxima-se a Hora iminente. 

(1) Nome dado à estrela alfa Grande Cäo, que os äârabes pré - islâmicos adoravam. 

(2) Alusäo às cidades de Sodoma e Gomorra. 
(3) Cf n7 desta sura. 
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58.Ninguém, além de Allah, 

poderä descobri-la. 

59, Entäo, admirai-vos desta 

Mensagem ? 

60. E rides. e näo chorais, 

61. Enquanto estais brincando 

62. Entäo, prosternai-vos diante 
de Allah. e adorai-0O. 



De Makkah - 55 versiculos. 

Em nome de Allah, O SERA ᾿ς τὰς 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. A Hora aproxima-se, e a fua Φ NEC LE 

fendeu-se. 

(2) 49 z 2. Ε, contudo, se eles véem ἌΡ τος Ποῦ 
um sinal, däo de ombros 6 dizem: : 

r 5 28? 

“E magia constante.” eo M dir 

Ὁ 

3.Ε desmentem a Mensagem 6 & ὅς ἡ AR 
seguem suas paixôes. E toda ᾿ 
ordem tem seu tempo de ser. 

4. Ε, com A  ΟΠΕΚΟΙΕΊΠΕΕ, À 553: AIN TG; 
dos informes, aquilo‘”” em que hé 
repulsa à descrença: 

5. Uma terminante sabedoria. 

Mas de nada Jlhes valem as 

admoestaçôes. 

6. Entâo, Muhammad, volta- ἧ ess 11 s 

(1) AI Qamar: ἃ lua. Esta palavra aparece no primeiro versiculo e vai denominar ἃ 

presente sura que, de inicio, adverte os homens do Dia do Juizo, enunciando-lhe os 

sinais escatolôgicos caracteristicos, mas menoscabados pelos idélatras, sempre 

renitentes em desmentir o Profeta. Por isso mesmo, nesses versiculos, o Profeta é 

exortado ἃ deixä-los de lado, pois no Dia do Juizo, sairäo, inelutavelmente, dos 

sepulcros, desvairados, para pagarem por seus erros. À sura, ainda, alude ἃ 

inümeros povos antepassados e 80 castigo que os atingiu, por haverem desmentido 
seus mensageiros. Entre esses relatos, ela salienta que o Alcoräo é facultado a 
todos que queiram recordar-se dos preceitos de Deus e que os idélatras de Makkah 

estäo em igualdade de condiçäo com os que os precederam, razäo porque seräo 

condenados e näo terâo absolviçäo dos pecados. A sura finda, ameaçando os 

renegadores da Verdade e dando alvissaras aos piedosos. 
(2) Alusäo aos idélatras de Makkah, da tribo Quraich. 

(3) Aquilo: os informes existentes, no Alcoräo, concernentes à aniquilaçäo dos povos 

anteriores, que renegavam seus mensageiros. | 
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lhes as costas. Um dia, quando o 2 À + 
(1) ” D , 

convocador ” os convocar a uma 

terrivel COUSA, 

7. Com as vistas humildemente à 

baixas, sairäo dos sepulcros, como! + ̓ net LE 

gafanhotos espalhados!”?, MT me 

- Lan à 50 221 : δ. Correndo, infrenes, de olhos ee LEA dk " 
fitos no convocador. Os renegadores D "ESS 
da Fé dirâo: “Este é um dia dificil.” dé 

| (4) : Es Luc ᾿ 
9. Antes 46165" ΄,. o povo de Noé ER 7555 SAC ἘΝ 

desmentiu ἃ Mensagem; entäo, 

desmentiram Nosso servo!” 6 

disseram: “É um louco!”, e foi 

repulsado. 

ὥς «- τῷ}. 2. σ᾽ λήε 
) nos) 

10. Ε ele suplicou a seu Senhor: 
“Por certo, estou vencido. Entäo, 

socorre-me.” 

11. Entäo, abrimos as portas do 
céu com âgua torrencial, 

L 3 LS Su 12.E fizemos a terra emanando Lit 236 2 SS 

em fontes. Entäo, depararam-se as os re "Ἢ 
᾿ 6 ler d 

âguas! ) conforme ordem deter- 2 2° P 

minada. 

7 ΄ 

κϑν LAS 13.E carregamo-lo!”? sobre ἃ 

(1) Ou seja, o anjo Israfil (Rafael), que farä ressuscitar os mortos, ao toque de clarim. 

(2) Ou seja, a prestaçäo de contas, exigida de cada ser humano. 
(3) A comparaçäo consiste em salientar o estado de desnorteamento pelo qual os 

idélatras, apavorados, passaräo, sem saber para onde ir, tais como gafanhotos que 

infestam uma regiäo. 
(4) Deles: da tribo Quraich. 
(5) Servo: Noé. 
(6) Ou seja, as âguas celestiais e terreais. 

(7) Lo: Noé. 



54, Süratu Al-Qamar  Parte 27 

Arca de tâbuas e pregos. 

14. Ela corria diante de Nossos 

olhos. E fizemo-lo, como recom- 

pensa ἃ quem!” fora renegado. 

15.E, com efeito, deixamo-la(? 

como sinal. Entäo, h4 quem disso 
se recorde? 

16. Entäo, como foi Meu castigo 
e Minhas admoestaçôes”? 

17.—E, com efeito, facilitamos®? 

o Alcoräo, para a recordaçäo. 
Entäo, hâ quem disso se recorde? — 

18.0 povo de Âd desmentiu 
aos Mensageiros; entäo, como foi 

Meu castigo e Minhas admoes- 

Ka LL CE τ ὁ 

taçôes”? 

19. Por certo, enviamos contra αϑὸ PRES Ë] 
eles, em um dia funesto e inter- δι Ζ 

minävel, estridente vento glacial. 

20. Arrancava os homens como NA) fé. 

se foram troncos de tamareiras 

desarraigadas. 

ASE ὃ OS 

21. Entäo, como foi Meu castigo 
e Minhas admoestaçôes”? 

22.-- Ε, com efeito, facilitamos οοἷῷ EU τις; À 

Oo Alcoräo, para a recordaçäo. 
Entäo, hâ quem disso se recorde? — 

(1) Ou seja, Noé. 

(2) La: ἃ Arca. 
(3) O Alcoräo, apesar de encerrar a mais profunda sabedoria e conhecimento do homem, 

da Vida e do Universo, suas normas e regras, dirigidas ao ser humano, säo de fäcil 

compreensäo, assimilaçäo e lembrança. 
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23.0  povo de  Thamüd 
desmentiu δὸς admoestadores. 

24.E disseram: ‘“Seguiremos 

um 586 mortal, dentre n6s? Nesse 

Caso, estaremos, por certo, em 

descaminho e em loucura. 

25. ‘“Foi-lhe  transmitida ἃ 

Mensagem, 56 a ele, dentre ns? 

Mas ele é mentiroso, enfatuado.” 

26. Dissemos: “Saberäo, aman- 
m(] ΄ - 

hat”, quem ὁ Oo mentiroso, O 

enfatuado.” 

27. Por certo, enviar-lhes-emos 

o camelo(®” fêmea, por provaçäo. 

Entäo, fica na expectativa deles e 
pacienta. 

28. Ε informa-os de que ἃ âgua 
serà partilhada entre eles e 0 

camelo fêmea; cada porçäo de 

bebida serd presenciada por 

aquele ἃ quem ela pertence. 

29. Depois, eles chamaram seu 
| ie 3 : ‘ 

companheiro®””, e este incumbiu-se 

de agir, e abateu-0o. 

30. Entäo, como foi Meu castigo 

e Minhas admoestaçôes”? 

31. Por certo, enviamos contra 

eles um s6 Grito, e ficaram como 

(1) Amanhä: no Dia do Juizo. 
(2) Cf. VII 73 p250 nl. 
(3) Alusäo a Qudär Ibn Sälif. 

YV s #1 δέ pod δ)... 
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residuos de palha seca, de quem 

faz estäbulos. 

32.— E, com efeito, facilitamos 

Ο Alcoräo, para a recordaçäo. 
Entäo, h4â quem disso se recorde? — | 

33. Ὁ povo de Lot. desmentiu as 
admoestaçôes. 

34. Por certo, enviamos contra 

eles um vento lastrado de seixos, 

exceto contra a familia de Lot. 

Salvamo-los, na madrugada, 

35. Por graça de Nossa parte. 
Assim, recompensamos ἃ quem 
agradece. 

36.E, com  efeito, ele! 

admoestou-os de Nosso golpe; 
entäo, altercaram as admoestaçôes. 

,» © CAE > SAS 

Ati CHELLES 
“ 

37.Ε, com efeito, tentaram 

seduzi-lo, no tocante ἃ seus 

hôspedes; entäo, apagamo-lhes os 
olhos. Dissemos: ‘“Experimentai, 
pois, Meu castigo e Minhas 
admoestaçôes.” 

38. Ε. com efeito, de manhä, na 

alvorada, um castigo permanente 
surpreendeu-0s. 

39. Entäo, experimentai Meu 
castigo e Minhas admoestaçôes.” 

40. -- Ε, com efeito, facilitamos 

O Alcoräo, para a recordaçäo. 
Entäo, hâ quem disso se recorde”? — 

(1) Ele: Lot. 
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41.E, de fato, chegaram os οὐ: 
admoestadores 80 povo de Faraé. 

42.Eles desmentiram todos RAA AA ἢ 
Nossos sinais; entäo, apanhamo- à nr Ξε 

los, com o apanhar de Um Todo- ΖΞ 
Poderoso, Potentissimo. 

43. Serä que vossos renegadores 
da Fé, 6 Quraich, säo melhores 
que aqueles, ou tendes absolviçäo, 
nas Escrituras(?? 

> » LS Lis 124 44. Ou ra Somos uma e PR RDS) 
multidäo vitoriosa””? 

45, À multidäo serâ derrotada 6 
À 

PSS “22 Ÿ- 12. NT oi 

(5 δ ETES 
fugiräo 6165, voltando as costas. 

46. Aliäs, a Hora é seu tempo 
prometido; e ἃ Hora é mais jeu 
horrenda e mais amarga. Le 

47. Por certo, os criminosos estäo 

em descamihho e em loucura. 

48. Um dia, quando, no Fogo, 
forem arrastados sobre suas faces, 

dir-se-lhes-4: ‘“Experimentai o 
toque de Saqar()!” 

49, Por certo, N6s criamos cada 

cousa, na justa medida. 

S0.E Nossa ordem näo é senäo 
uma 56°) palavra, rapida como o 
piscar da vista. 

(1) Alusäo ἂς Sagradas Escrituras, ou ao Livro do Destino, junto de Deus. 
(2) Saqar: uma das designaçôes da Geena. 
(3) Vide XXXVI 82. O versiculo atenta para a simultaneidade da ordem e da 

execuçäo, expressa pelas palavras "88" e "É"!. 
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S1.—-E, com efeito, aniquilamos 
vossos semelhantes. Entäo, ἢά 

quem disso se recorde? — 

52.E cada cousa que fizeram 
estä nos registros!"). 

53.F cada cousa, pequena 6 
grande, ali é escrita. 

54. Por certo, os piedosos estaräo 
em Jardins e entre rios. 

55. Em verdadeiro lugar de 
permanência, jJunto de Um Rei 

Potentissimo. 

(1) Ou sea, o Livro do Destino, que se encontra junto de Deus. 
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De AÏl-Madiïnah - 78 versiculos. 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. O Misericordioso. 

2. Ensinou o Alcoräo. 

3. Criou o ser humano. 

4, Ensinou-o a expressar-se. 

5. O sol 6 a lua movem-se com 

cômputo. 

6. E ἃ grama e as ärvores pros- e NES Vies ἵ 

ternam-se(). | | 

7.E o céu, Ele o elevou; € ORAN re 
estabeleceu a balança® } “ 

8. Para que, na balança, näo RATS | 
cometais transgressäo: 

(1) Ar-Rahmän: O Misericordioso, é adjetivo substantivado, derivado do verbo 

rahima, que equivale a conceder misericérdia. Esse epiteto encerra a idéia de 

possuidor de plena misericôrdia. Aliäs, Ar-Rahmän é epiteto intrinseco e 

exclusivo de Deus, fonte ünica da misericordia magna e plena. O primeiro 

versiculo traz essa palavra, que vai denominar a sura, iniciada pela mençäo das 

mercés honorabilissimas de Deus para com o ser humano: o ensino do Alcoräo e 

da expressäo lingüistica. Enumera, ἃ seguir, outras mercês, que enfatizam o poder 
e ἃ magnificéncia de Deus, nos céus e na terra, que tanto os homens quanto os 

Jinns presenciam. Alude, também, ao castigo dos renegadores da Mensagem, e à 

recompensa dos piedosos, no Dia da Ressurreiçäo. Finalmente, glorifica a Deus, 

louvando-0. Saliente-se que, nesta sura, aparece repetida, 31 vezes, a frase: 

"Entâo, qual das mercês de vosso Senhor vés ambos desmentis?", segundo ἃ 

norma alcorânica de que a repetiçäo cadenciada exorta melhor à Verdade, e é mais 
persuasiva, no tocante 805 renegadores da Fé. 

(2) Tudo obedece a Deus. Até a grama e as ärvores O veneram. Tudo se prosterna 

diante dEle. Por que, entäo, os idôlatras nâo fazem o mesmo? 

(3) Ou seja, a justiça. 
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9, Ε, assim, cumpri o peso com EN F LACS S is 5 
eqüidade, e näo defraudeis na 2 
balança. 

10. Ε a terra, pô-la à disposiçäo 
dos viventes. 

11.Nela, h4 frutas, e as 

tamareiras de invélucros. 

12.E os gräos em palhas, e as 
plantas aromäticas. 

13.-- Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos!!) des- 

mentis”? — 

14. Ele criou o ser humano de 
argila sonorosa, como ἃ cerâmica, 

15. E criou o Jinn de pura chama 
de fogo. 

16. -- Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos des- 

mentis”? — 

17.0 Senhor dos dois levantes 

e Ὁ Senhor dos dois poentes!?. 

18. -- Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos des- 

mentis”? — 

19. Desenleia os dois mares. 

para se depararem; 

20. Entre ambos, häâ uma o JAN ΠΟ 
“.".»" 5 

(1) Ο dual relaciona-se aos homens e 805 jinns. Aliäs, este versiculo vai repetir-se por 

31 vezes, até o fim da sura. 
(2) Trata-se, respectivamente, dos levantes e poentes do sol, nos solsticios de inverno 

e de veräo. 
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barreira; nenhum dos dois comete 

transgressäo. 

21.-— Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos desmentis?- 

22. De ambos saem as pérolas e 
oO coral. 

23. — Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos des- 

mentis? — 

24.E säo dEle as naus correntes, 

por vos feitas, como montanhas, no 

mar. 

25. — Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos des- 

mentis ? — 

26. Tudo o que est4 sobre ela!” 
é finito, 

27.E 56 permanecerä a face!” 

de teu Senhor, Possuidor de 

mayestade e honorabilidade. 

28. — Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos des- 

mentis? — 

29. Pede-lhe benevoléncia 

quem estâ nos céus e na terra. Em 
cada dia, Ele executa uma obra 

nova”). 

(1) Ela: a Terra. 
(2) Ou seja, Deus Préprio. 
(5) É préprio dEle outorgar às criaturas, a cada instante, porçäo do que lhes € 

predestinado, tal como ἃ vida, a morte, a prosperidade, ἃ adversidade, o perdäo, a 

puniçäo. 
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30. -- Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos des- 

mentis? — 

31. Νός nos dedicaremos a vos 

ambos, 6 Thaqalän‘”. 

32. -- Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos des- 

mentis”? — 

33. Ὁ coorte de jinns e humanos! 

Se podeis atravessar os limites dos 
céus e da terra, atravessai-os. Vos 

nào os atravessarelis senäo com um 
poder(?) 

34, — Entäo, qual das mercês de 

vosso Senhor vos ambos des- 

mentis”? — 

35. Enviar-se-âo contra νόξ 

ambos chamas de fogo e cobre 
fundido; e nâo sereis socorridos. 

36. — Entäo, qual das mercês de 

vosso Senhor vos ambos des- 

mentis? — 

37.E, quando o céu fender e se 

tornar rôseo como a pele, 

(Thaqgalän: substantivo comum dual, com sentido coletivo, e designativo, aqui, dos 
homens 6 Jinns. 

(2) Ou seja, senâo com Ο poder de Deus. Exegetas alcoränicos interpretam este passo 

de acordo com Ο que a ciência, hoje, explicita: que é preciso extraordinäria energia 
propulsora (que envolve profundos conhecimentos e cälculos fisicos, matemäticos 

e geométricos, além de vultosas somas de dinheiro), para que o homem possa 

atravessar, apenas, a zona de gravidade da Terra, como [4 vem fazendo em suas 

viagens espaciais. Imagine-se de quanto precisarä para atravessar os limites do 

Universo, que se encontram ἃ milhôes de milhares de anos-luz da Terra! Do que se 
infere ser impossivel esta empresa aos homens e jinns, sem poder divino. 
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38.— Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos des- 

mentis”? — 

39. Entäo, nesse dia, näo sera 

interrogado, acerca de seu delito, 
nem humano nem jinn. 

40. -- Entäo, qual das mercês de 

vosso Senhor vos ambos des- 

mentis? — 

41.Seräo  reconhecidos os 

criminosos por seus semblantes e 

seräo apanhados pelos topetes e 
pelos pés. 

42. -- Entäo, qual das mercês de 

vosso Senhor vos ambos des- 

mentis? — 

43. Dir-se-lhes-4: “Eis a Geena |: 

que os criminosos desmentiam.” 

44,Eles circularäo entre ela 6 

ägua ebuliente, escaldante. 

45. -- Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos des- 

mentis? — 

46.Ë para quem teme a pree- 

minência de seu senhor, haverä 

dois Jardins. 

47.-- Entäo, qual das mercês de 

vosso Senhor νός ambos des- 

mentis? — 

48. Ambos de ramos florescentes. 

49. — Entäo, qual das mercês de 

70 
3, 5 > m5 

ERA AG ES D, 

NF 
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vosso Senhor vos ambos des- 

menti1s”? — 

S0.Em ambos, correm duas 

fontes. 

S1.-— Entäo, qual das mercês de 

vosso Senhor νός ambos des- 

mentis? — 

52. Em ambos. hâ, de cada 

fruta, duas espécies. 

S3.— Entäo, qual das mercês de 

vosso Senhor vos ambos des- 

mentis? — 

54. Reclinados  estaräo sobre 

acolchoados, cujos forros säo de » ere 

brocado. E os frutos de ambos os WF re 

Jardins estaräo à mâo. 

S5.— Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos des- 

ment1s”? — 

56. Neles, haverä donzelas de 

olhares restritos a seus amados. 
: | 

Näo as tocou, antes deles! δ nem 

humano nem jinn. 

57. -- Entäo, qual das mercês de 

vosso Senhor νός ambos des- 

mentis? — 

58. Como se fossem o rubie ὁ 

coral®). 

(1) Deles: dos bem-aventurados habitantes desses dois Jardins. 
(2) Ou seja, serâo como Ο rubi precioso, na pureza, e como o belo coral, na cor. 
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59. -- Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos des- 

mentis? — 

60. ΗἨά outra recompensa da 
benevolência senäo benevolência”? 

61. -- Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos des- 

ment1s? — 

62.E, além de ambos, haverä 

dois outros Jardins. 

63. -- Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos des- 

mentis? — 

64. Ambos verde-escuros. 

65. -- Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos des- 

mentis? — 

66.Em ambos, haverä duas 

fontes jorrando. 

67. -- Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos des- 

mentis? — 

68. Em ambos, haverä frutas, e 

tamareiras, e romäâs. 

69. -- Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vés ambos des- 
mentis? — 

70. Neles, haverä fidalgas, for- 
mosas 

71.-— Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor vos ambos desmentis”?- 

PARTS # “ 9/96, #2 4 - . 

A) O 55 vez] 

- 

ο ΄ À -τ £ 
TX « ι,: 2 cé υ “ ῚΣ # μ 

Li € y Q se 83e sL 
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ἸΤῚ «τὸ. “Ὁ 9 255 2 72. Hüris, reclusas nas tendas. D Les, 2 De 

73.-— Entäo, qual das mercês de € pbs LAS 5 Sat 
vosso Senhor vos ambos des- 

mentis? — 

74, Νᾶο as tocou, antes deles, 

nem humano nem jinn. 

75.-— Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor νός ambos des- 

mentis? — 

: + > À ... 12. 9 76. Reclinados  estaräo sobre ROSÉ 

almofadas verdes e  formosos + 

tapetes. 

77. -- Entäo, qual das mercês de 
vosso Senhor νός ambos des- 

mentis ? - 

78. Bendito seja o Nome de teu tes 
Senhor, Possuidor de majestade e 

honorabilidade! 
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De Makkah - 96 versiculos. 

Em nome de Allah, O NES 6 5 

Misericordioso, Ο Misericordiador. 

: 2 2 res 1. Quando o acontecimento®” DOTE 
sobrevier, au 

2. Näo haverä de sua sobrevença RAR ὅτι 
alma desmentidora. cu 

3. Ele serä rebaixador, ele ser che 
elevador®””, 

4, Quando ἃ terra for sacudida Oo Poll pi 
violentamente, | HOT 

SE as montanhas  forem ES 
esmigalhadas totalmente, (ne 

6. Entäo, tornar-se-âo particulas DÉS ER 
espalhadas. 

7. E vos sereis de três espécies: QE ES “ὦ { 

(1) ΑἹ Wäqi‘ah: uma das designaçôes do Dia do Juizo. É participio presente feminino 
de waqa‘a, cair ou acontecer com certeza, e, por ser o Dia do Jufzo um evento que 
ocorrerà inevitavelmente, recebe esta denominaçäo. Essa palavra aparece no 

primeiro versiculo e denomina a sura, que se abre com a mençäo do evento do 
Juizo Final e de tudo que sucederä entäo. Informa, ainda, que as criaturas, nesse 

Dia, seräo de três categorias, e dä pormenores dos galardôes ou castigos 
destinados a cada uma delas, conforme suas obras na vida terrena. Apresenta a 

manifestaçäo das graças de Deus para com os homens, espalhadas por toda ἃ 

Natureza: ἃ criaçäo do homem, os campos lavrados, as nuvens pluviais, ἃ 

utilizaçäo do fogo pelo ser humano, diante do que os homens devem glorificar a 

Deus e entoar-Lhe louvores. Salienta o valor do Alcoräo, como Mensagem divina, 

e censura ἃ cruel atitude dos idôlatras, que trocam a gratidäo pela ingratidäo. 
Finalmente, a sura reafirma que tudo que menciona é absoluta Verdade e, por isso 
mesmo, Ο ser humano deve glorificar o seu Senhor, incessantemente. 

(2) O Dia do Juizo é considerado o maior acontecimento da Derradeira Vida. 
(3) O Dia do Juizo rebaixaré os pecadores e sublimarä os virtuosos. 
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\ 

8. Entäo, os companheiros da as ae ANA 

direita — que excelentes os 

companheiros da direita! — 

9E os  companheiros da 

esquerda — que execräveis os 

companheiros da esquerda! — 

10. Ε os precursores da Fé seräo 

OS precursores,; 

11.Estes seräo os achegados ἃ 

Allah, 

12. Nos Jardins da Delicia, 

13. Uma multidäo dos primei- 

τοί), 

14. um pouco dos derra- Din le τ 
. 2 AT ΄ tr. 

deiros®??. 

15. Estaräo sobre leitos de 

tecidos ricamente bordados, 

16. Neles reclinados, frente ἃ | on RAR ASE 

frente. πὶ 

17. Circularäo, entre eles, man- o 

cebos, eternamente jovens, 

18. Com copos 6 Jarros e taça de 
fonte fluida 

SG 

19.— Com essa, πᾶο sofreräo 
dor cefälica nem se embriagaräo — 

La + A rec < 21... 
Δ) ὁ ZAC Οὐ. 

20.E com frutas de quanto ἐς 85 
escolherem, NES 

(1) Alusäo aos profetas e a seus povos antepassados que os seguiram. 

(2) Alusäo aos seguidores do Profeta Muhammad. 



56. Süratu AL-Wäqui ah Parte 27 δ᾽ ἀαϑ! ὦ" ὃ) go YY ς #1 

21.E com carne de aves de 

quanto apetecerem. 

22.E haver4a hüris de belos ONE 
grandes olhos, 

23. Iguais a pérolas resguardadas, 

24. Em recompensa do que 
faziam. 

| τ PT ΜΝ 
25. Neles! | näo ouviräo frivo- 

lhidades nem algo pecaminoso 

26. Senäo oo dito; “Salam! O CSS) 

Salam!” Paz! Paz! 

27.E os companheiros da direita O als 
— que excelentes os companheiros ΄ TT 
da direita! — 

28. Estaräo entre açofaifas näo É as 
espinhosas, NEA Ὁ 

29.E ärvores de talh® bem À, 1.5 τον 
| nl 7015) 

ordenadas, 

30. Ε sombra extensa, à Nr 

31.E âgua sempre fluente, ΝΕ 317 

32. E frutas abundantes, ὧ te és 

33. Näo cortadas(” nem proibidas, ΩΣ VEN 

(1) Neles: nos Jardins. 
(2) Talh: ârvores de ramos bem longos e troncos täo grossos, que os braços do 

homem nâo podem cingi-los. Suas flores recendem agradavelmente e sua sombra é 
amena. É érvore tipica da Peninsula Ârabe. Entretanto, segundo alguns exegetas, 
talh nâo seria esta 4rvore, mas a bananeira, embora se saiba que nâo era conhecida 
na regiä0. 

) Ou seja, frutas näâo sazonais, mas constantes, e facultadas a todos quantos as 
desejarem. 
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34. E acolchoados elevados!?). 

35. Por certo, fizemo-las surgir, 

perfeitamente(? ᾿ 

36. Ε fizemo-las virgens, 

37. Meigas, da mesma idade, 

38.Para os companheiros da 

direita: 

39. Uma multidäo dos primeiros, 

40.E uma multidäo dos derra- 

deiros. 

41.E os companheiros da 
esquerda — que execräveis Ο5 
companheiros da esquerda! — 

42. Estaräo no castigo do 

Samüm!” e em ἄρτια ebuliente, 

43. Ε em sombra de nigérrima 

fumaça, 

44. Nem fresca nem benfazeja. 

45, Por certo, antes disso, eram 

opulentos, 

46.Ε obstinavam-se no formi- 

dâvel erro!”, 
+ « : Bi VAS PET Tr 1 2.2.2 47. Ὁ diziam: Quando morrermos | KL LS) RSS 

e formos pô 6. ossos, seremos Ὡς ἐν 

ressuscitados? 

(1) A palavra ârabe "furuch" pode ser traduzida por “donzelas" acolchoadas, que, 

metaforicamente, denomina ἃ mulher, fornida e macia, segundo o costume dos 

antigos ârabes. 
(2) Ou seja, as donzelas säo legitima criaçäo divina, näo descendentes de Adäo e Eva. 
G)Cf. XV 27 n4. 
(4) Formidävel erro: ἃ idolatria. 
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48. “E nossos pais primeiros?” 

49, Dize: “Por certo, os primeiros 
e os derradeiros 

50. “Seräo juntados em um tempo 
marcado de dia determinado.” 

Si.Em seguida, por certo, 6 
vés(l), descaminhados, desmen- 

us 

52. Comereis, certamente, da 

arvore de Zaqaümt ) 

53. E dela enchereis os ventres, 

S4.E, por cima, bebereis da 
âgua ebuliente, 

SS.E bebereis como camelos 

sequiosos. 

56. Esta ser4 sua hospedagem 
no Dia do juizo. 

57. Νόβ vos criamos. Que vés, 

entäo confirmeis ἃ Ressurreiçäo! 

58. E vistes o que ejaculais? 

59. Sois vos que o criais, ou 

somos N6s O Criador? 

60.N6s determinamos estar a 

morte entre vôs, e N6s nâo seremos 

Impedidos, 

61.De trocar-vos por semel- 

hantes ἃ vôs 6 fazer-vos surgir em 

(1) Vés: os idélatras de Makkah. 
(2)C£ XXXVII 62 n2. 

ἘΝ Le w me 

Ge) EIRE S | 

+ SN TE 
f - 

© Adi Gale 63, 55 

»}2 + Le 
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algo que nâo sabeis(!) 

62.F, com efeito, sabeis do NÉ γος τ er 

primeiro surgimento. Entäo, que + τ τῆς 

͵ δον: Q 353% 
vos mediteis! 2 

63. Ε vistes o que lavrais”? 

64. Sois vos que o semeais, ou 

somos N6s O Semeador‘”? 

= r r 2 ΄ ΄ Tru af 

65. Se quiséssemos, f4-lo-famos tm C9 
pulvéreo, entäo permanecerieis ἐξ L£ 

exclamando: 

66. “Por certo, estamos onerados! ns at) 

67, “Ou, aliäs, desprovidos.” 3 

68. Ε vistes ἃ ἄριια que bebeis”? 

69. Sois vos que ἃ fazeis descer 4: 

dos nimbos, ou somos N6s Que ἃ 

fazemos descer? 

τὰ 
+ 

70. Se quiséssemos, fà-la-amos 

salsissima. Entäo, que vos 

agradeçais! 

71.E vistes o fogo que ateais? 

72. Sois, vôs que fazeis surgir 14 CE, ES rie 

sua ärvore! ) ou somos Nos Que ἃ ΓΕ 
. 

VE) ὦ 95 

fazemos surgir? DT 

ss ἀξ 73.Νόϑ o  fizemos como 

lembrança e proveito para os 
viajantes do deserto. 

(1) Deus pode trocar as fisionomias dos idélatras e criar-lhes, novamente, outras 
fisionomias, inimaginäveis. 

(2) Lo: o que plantais. 
G)C£ XXXVI 80 n3. 
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74. Entäo, glorifica o nome de 
teu Magnifico Senhor! 

75.E juro pelas posiçôes das 
estrelas. 

76.— E, por certo, é magnifico 
juramento, se soubésseis. — 

- 

PEN . . 2 “ 4 οἵ 59 Fe 3 #1 - 

ἀν ALES ΜΌΝ 

77. Por certo, este é um Alcoräo 

nobre, 

78. Em Livro resguardado, 

79.Näo o tocam senäo os 

purificados; 

80.É uma Revelacäo descida 
dO Senhor dos mundos. 

81. Entäo, estais refusando esta 

Mensagem, 

82.Ε fazendo do desmentir o 
agradecimento de vosso sustento”? 

83. Entäo, que, quando a alma 
atingir à gargantat” de um 
moribundo, 

84. Enquanto, nesse momento, o 
olhais, 

85.— E Nôs estamos mais 
7 μ 2 r , 

Proximos 46] εἴ), que vés, mas vés 
no Ο enxergals — 

86.Entäo, se näo deveis ser 

julgados, 

(1) Ou seja, na hora da morte. Os versiculos 83-87 desafiam os descrentes a 
devolverem ἃ alma ao moribundo, uma vez que apregoam ser poderosos 6 

verdadeiros, ao contestarem a Prestaçäo de Contas, no Dia da Ressurreiçäo. 

(2) Dele: do moribundo. 
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87. Que a” façais retornar, se 
sois veridicos! 

88.E, se ele é dos achegados ἃ 
Allah, 

89.Entäo, ter4 descanso, 6 

alegria, e Jardim da Delicia. 

90. E, se ele é dos companheiros 

da direita, 

91. Entäo, ter4 a saudaçäo: “A 

paz seja contigo”, dos companheiros 
da direita. 

92.FE, se é dos desmentidores, 

descaminhados, 

93. Entäo, tera hospedagem de 
agua ebuliente, 

94. E de queima no Inferno. 

95. Por certo, esta é a verdade 

certa. 

96. Entäo, glorifica o nome de 
teu Magnifico Senhor! 

(1) A: ἃ alma do moribundo. 

SN Ant 1 δ) pu 

7% PES re ee ᾿ 

A) 2 Cor 9 5)97.2 
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De AI Madïnah - 29 ie 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

r » Ξ ge “-“-ἴ D reg 1. O que Πά nos céus € na terra σεν âE 
glorifica ἃ Allah. Ε Ele é O Todo- À 155 ΔῈ}: 
Poderoso, O Säbio. ais 

ΣΕ 
à 1 à - 5 2 τε, ur mt NP ST 4 2. DEle έ a soberania dos céus € ἐάν BEN SRE EE A 

da terra. Ele däâ a vida e dä a morte. pes CE -2- 

E Ele, sobre todas as cousas, é (Ὁ αϑεζῷ FES 

Onipotente. 

3.Ele é O Primeiro e Ὁ “ν᾽: H6 INT 
Derradeiro, e Ὁ Aparente e Ὁ ῶ a με τὴν 
Latente”. E Ele, de todas as AG 

cousas, é Onisciente. 

4, Ele é Quem criou os céus e a IBNGOLANE fa 

terra, em 5615 dias; em seguida, ᾿ 

(1) ΑΙ Hadïd: o ferro. Esta palavra, mencionada no versiculo 25, denomina a sura. 

Esta, de inicio, lembra que tudo o que existe nos céus e na terra glorifica a Deus, Ὁ 

Todo-Poderoso, O Onipotente; reitera os atributos divinos e exorta a crença nEle e 

a que se obre caritativamente, salientando que μά gradaçäo nos atos caritativos, 

segundo a intençäo de cada um. Refere-se, depois, aos crentes aureolados de luz. 

no Dia do Juizo, e aos hipôcritas, dela desprovidos, ἃ requisitarem daqueles um 

pouco dessa Luz. Alude, também, às condiçôes em que se encontraräo, no Dia do 
Juizo: os crentes estaräo em um local, separado por uma grade com porta, dentro 

do qual haverä a misericérdia divina. Fora, onde estaräo os hipécritas, haverä as 

penas eternas. Convoca os crentes à humildade, diante da lembrança da 

magnificêéncia divina; atenta para a efemeridade da vida terrena, em contraposiçäo 
à vida celestial, incita os crentes a se apressarem na busca do perdäo de Deus e do 

Paraiso prometido, e lembra ao homem a predestinaçäo dos fatos, a inexorabilidade 
dos eventos, jà registrados no Livro do Destino. A sura conclui, advertindo que ὁ 

advento dos mensageiros vem confirmado por sinais, mensagens, e pela férrea 
força da Lei, para que os homens possam conviver com eqüidade. Finalmente, 
convoca os homens para o temor de Deus, a fim de obterem Sua benevolência. 

(2) Embora Deus näo se faça conhecer ao homem, pelos cinco sentidos, tudo no 

Universo espelha Sua presença e grandeza. 
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estabeleceu-Se no Trono. Ele sabe 
o que penetra na terra e o que dela 
sal; e o que desce do céu 6 o que a 
ele ascende. Ε Εἰς. é convosco. 

onde quer que estejais. E Allah, do 
que fazeis, é Onividente. 

5. DEle ὁ a soberania dos céus e 

da terra. E a Allah säo retornadas 

as determinaçôes. 

6. Ele insere a noite no dia 6 

insere o dia na noite. Ε Ele. do 

intimo dos peitos, é Onisciente. 

7. Crede em Allah e em Seu 
Mensageiro; e despendei, daquilo 
de que vos fez sucessores. Entäo, 
Ο5 que crêéem, dentre vos, e 
despendem, teräo grande prêmio. 

8.E por que razäo nâo credes 
em Allah, enquanto o Mensageiro 
vos COnvoca para crerdes em vosso 
Senhor? E enquanto, com efeito, 
Ele tomou vossa aliança, se sois 
crentes. | 

9. Ele é Quem faz descer sobre 

Seu servo evidentes versiculos, 

para fazer-vos sair das trevas para 
a luz. E, por certo, Allah, para 
convosco, ἔ Compassivo, Miseri- 
cordiador. 

10.E por que razäo näo 
despendeis na senda de Allah, 
enquanto de Allah é a herança dos 
céus e da terra? Näo se iguala, 
dentre vos, quem despendeu e 

Vs; OV ουδὲ)... 

ess JEU 

HUE 5 LA Ead;a us 

A SCSI RE 

SPA 

Eahisabess QU 
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combateu antes da conquista(” ἃ 
quem despendeu ὁ combateu 
apés. Esses têm escaläo mais 
elevado que os que despenderam e 
combateram apos. E, a ambos, Allah 

promete a mais bela recompensa. E 

Allah, do que fazeis, é Conhecedor. 

11. Quem empresta bom 

empréstimo ἃ Allah, Ele JIho 
multiplicarä, e ele ter generoso 
prêmio, 

12. Um dia, quando vires os 

crentes e as crentes, com sua Luz! 

que lhes correrä adiante e à direita, 

dir-se-lhes-4: “Vossas alvissaras, 

hoje, säo Jardins, abaixo dos quais 

correm OS [105; nesses, sereis 

eternos. Esse 6 ὁ magnifico 
triunfo®” ” 

13. Um dia, quando os hipécritas 
e as hipocritas disserem aos que 
creram: ÉEsperai por ns, πός 

adquiriremos algo de vossa luz”, 
dir-se-lhes-â: “Para trâs, retornai 6 

requestai luz, em outro lugar.” 

Entäo, estender-se-4, entre eles, 

uma grade com porta; em seu 

interior, haverä a misericordia, 6. 

em seu exterior, defronte. haverä o 

castigo. 

(1) Alusäo à conquista da cidade de Makkah. 

Parte 27 | 909 | 

A. “τς τοῖν 1. ς 

SOS AE AIRIS 
nom PC ς: τ ς-Ὁ 3.3 RÉ RAS Le CE hs 
LOT IE TR re 5 1 Gr rat NE es ESS 

PSN A2 ts D ZE , 

D ASIE 

d A TC 7e À κων 
CAE AIRE TS 

΄“. 2 À TE LR UE 

OST Er 
25 9 AT 2 τ» 9 ? 

GET 455 05 
2.5 4 27 

͵ 4 : 
AZ) 48 A LC PA 92 AR 

Et “ - 

(2) A luz emanada das boas obras e da Fé inquebrantâvel iluminarä o caminho do 

crente, de todos os lados. 

(3) Assim falaräo os anjos aos crentes. 
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14. Elest” os chamaräo: “Näo 
estävamos convosco?” Diräo: “Sim, 

mas vôs vos provastes, ἃ vos 

mesmos 6 aguardastes nossa ruina, 
e duvidastes da Mensagem, e as 
vàäs esperanças 1ludiram-vos, até 
que chegou a ordem(” de Allah. E 
o ilusor‘” iludiu-vos, acerca de 

Allah. | 

15. “Entäo, hoje, näâo se tomarä 

de vôs resgate algum nem dos que 
renegaram ἃ Fé. Vossa morada 
ser Oo Fogo: sera ele vosso 

1? protetor. E que execrävel destino! 

16. Näo € tempo, para os que 
crêéem, de se ÎIhes humilharem os 

coraçôes à lembrança de Allah e ao 
que desceu da verdade? E näo 
serem como aqueles"” aos quais, 
outrora, fora concedido o Livro — e 

para quem se lhes tornou longinquo 
o termo(®- entäo, se JÎhes 

endureceram os coraçôes. E muitos 
deles foram perversos. 

17. Sabei que Allah vivifica a 2212 EAN 25 
terra depois de morta. Com efeito, 
tornamos evidente, para v6s, os 
Sinals, para razoardes. 

(1) Eles: os hipécritas. 
(2) A Ordem de Deus: ἃ morte. 
(3) O Ilusor: Satä. 
(4) Aqueles: os judeus e os cristäos. 
(5) Ou seja, o lapso de tempo existente entre o advento de Moisés e Jesus ὃ 

Muhammad, tempo este que, pela longa duraçäo, fez que a Fé enfraquecesse e os 

coraçôes endurecessem. 



57. Süratu Al-Hadiïd Parte 27 

18. Por certo, aos esmoleres e ἂς 

esmoleres, e aos que emprestam 
bom empréstimo a Allah, ser-lhes- 
à multiphicada a retribuiçäo, e 
terdo generoso prêmio. 

19.E os que crêem em Allah e 
em Seus Mensageiros, esses 580 os 
veracissimos. E os märtires, junto 

de seu Senhor, teräo seu prêmio e 
sua luz. Enquanto os que renegam 

a Fé e desmentem Nossos sinais, 

esses serdo os companheiros do 
Inferno. 

20. Sabei que ἃ vida terrena é, 
apenas, diversäo e entretenimento 
e ornamento e vangléria, entre vos, 

e ostentaçäo acerca das riquezas 6 
dos filhos. Ela é como chuva: as 
plantas nascidas, com esta, causam 
admiraçäo aos cultivadores; em 

seguida, ressecam, e tu as vés 
amarelecidas; depois, tornam-se 
pulvéreas. E, na Derradeira Vida, 
haverä veemente castigo, e perdäo 
de Allah, e agrado. E a vida terrena 
nào 6 senâo gozo falaz. 

21. Emulai-vos por um perdäo 
de vosso Senhor e por um Paraiso, 
cuja amplidäo ὁ como a do céu e 
da terra, preparado para os que 
crèem em Allah e em Seus 
Mensageiros. Esse é o favor de 
Allah: concede-o a quem quer. E 
Allah é Possuidor de Magnifico 
favor. 
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22. Nenhuma desgraça ocorre, Dr ete PAle 
na terra, nem em vos mesmos, sem » < 

que esteja em um Livro , antes : 
mesmo de N6s a? criarmos. Por EE) οὶ D} uatio 

certo, isso, para Allah é fâcil. 

“«Ἐλ 

CC G Go "ἃ λὺτ- j \Gs 

23. Assim é, para que vos näo 

aflijais com o que perdestes nem 
jubileis com o que Ele vos 
concedeu. Ε Allah näo ama ἃ 

nenhum presunçoso, vanglorioso, 

24. Aos que säo avaros 6 

ordenam ἃ avareza aos homens. E 

quem volta as costas à caridade, 

por certo, Allah é O Bastante a Si 
Mesmo, O Louvävel. 

25. Com efeito, enviamos Nossos EN CCS 
ἷ 3) an da 

Mensageiros!” com as evidéncias AE Lure £ 5 «Οὐ ' Le | 5 3 

e por eles, fizemos descer ὁ eo du sans 
τ ἕξ; Te παῖ -σ “ 3 Ce PL, Let 

Livro®” e a balança!””, para que os war Lea BTS) 

homens observem a eqüidade. E ps ae as 
criamos Ο ferro; nele, μά veemente Dr he ie a 

força® e beneficios para os 3.9 + A on 
humanos. E isso, para que Allah OBS βάλοι τι 
saiba quem O socorre ἃ Ele, ainda | 
que Invisivel e ἃ Seus Mensageiros. 

Por certo, Allah é Forte, Todo- 

Poderoso. 

(1) Alusäo ao Livro do Destino. 
(2) A: pode referir-se à Terra, ou às almas. 
(3) Mensageiros: os anjos que descem à terra com a Mensagem aos profetas. Cf. AI 

Jalalain, Tafsir, p. 718 - Beirute, 1974. 

(4) Ou seja, as Escrituras Sagradas. 
(5) Ou seja, a justiça. 
(6) A dor e a morte que as férreas armas bélicas provocam. 
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26.E, com efeito, enviamos 

Noé e Abraäo, e fizemos haver na 

descendência de ambos, a Profecia 

e o Livro. Entäo, entre eles, houve 

gulados. Enquanto muitos deles 
foram perversos. 

27. Em seguida, fizemos seguir, 
em  suas  pegadas,  Nossos 

Mensageiros. E fizemos seguir 
Jesus, filho de Maria, e concedemo- 

lhe o Evangelho. E fizemos, nos 
coraçôües dos que Oo seguiram, 
compaixäo e misericordia. — E o 

monacato, inventaram-no. N6s näo 

lhos prescrevemos, mas o fizeram 

em busca do agrado de Allah; e 
näo o respeitaram como deveria ser 
respeitado. — Entäo, concedemos 
aos que creram, dentre eles, seu 
prêmio. E muitos deles foram 
perversos. 

28.0 vés que credes! Temei ἃ 
Allah e crede em Seu Mensageiro, 

Ele vos concederä dupla partilha 
de Sua misericérdia, e vos far luz, 

com que andareis, e vos perdoarä. E 
Allah é Perdoador, Misericordiador. 

29. Isso, para que os seguidores 
do Livro saibam que nada podem 
sobre o favor de Allah, e que o 
favor estâ na mäo de Allah: 
concede-0 a quem quer. E Allah é 
Possuidor do magnifico favor. 

Vs OV «0..}.} δ). 
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De ΑἹ Madïnah - 22 versiculos. 

Em nome de Allah, O nhareat Ξ 
ei Mon ou RENE Ὁ 

Misericordioso, O Misericordiador. | 77 

1. Com efeito, Allah ouviu o 2 AE NS ra É 

dito daquela que discutia contigo, PS χέσει C 

acerca de seu marido, e se Fa a ES 8) 47) 
queixava ἃ Allah. E Allah ouviu e ETS Des & 
vosso diälogo. Por certo, Allah é 
Oniouvinte, Onividente. 

2. Aqueles, dentre vés, que| 46,43 65856 A 

RU à suas mulheres, com az- NE 2 À Ἢ» ὦ 
ς Ξ DE A zihär®, saibam que elas näo säo Ann. Rs SP 

σᾶ Put Pi PR EL ST # m1 “ > 31 Ὁ Ca 

suas mâes. Suas mâes näo 580 Dies 0 AIRES ESS 
senäo as que os deram à luz. E, por » ἀπ δ τὺ “: 4 Ρ BEI ὅ 5 Ο 
certo, eles dizem dito reprovävel e 
falso. E, por certo, Allah é 

(1) AI Mujädalah: infinitivo substantivado do verbo jädala, discutir, cujo modo 
indicativo aparece no primeiro versiculo e denomina a sura, que se abre com 
alusäo ἂς queixas de Khaulah bint Tha‘labah ao Profeta, sobre o marido Aus Ibn 

AS-Sämit, que a repudiou com az-zihär (modalidade de repüdio conjugal, adotada 

pelas sociedades pré - islâmicas. Cf. XXXIII 4 n3). Relatou ela ao Profeta que ὁ 

marido, que com ela se casara, quando moça e atraente, nâo mais ἃ desejava, 

depois de haver criado os muitos filhos que com ele tivera, e 14 estar avançada em 

idade; e que, alegando considerä-la "como se fosse sua mäe", desamparou-a. Ὁ 

Profeta, nada havendo recebido a respeito, pela revelaçäo, nâo pôde auxiliä-la. 
Desesperada, dirigiu-se a Deus, em lamentaçôes. Para atender ἃ esta questäo, 

foram revelados, entäo, os versiculos, que näo s6 refutaram, de vez, a prâtica de 

az-zihär, mas impuseram novas exigências aos homens, que, acaso, quisessem 
reconciliar-se com suas mulheres. Esta sura condena, também, a atitude do 

negadores da Mensagem e adverte-os de πᾶο fazerem confidências, que possam 

prejudicar o Profeta, deixando claro que Deus se inteira de tudo. Condena, ainda, a 

ligaçäo dos hipécritas com os judeus e reafirma que aqueles säo partidärios de 

Satä. Finalmente, faz apologia dos crentes que colocam o amor de Deus € de Seu 
Mensageiro acima de tudo, até mesmo do amor dos pais ou dos filhos ou dos 

irmâos. E acresce que, quem assim age, é partidärio de Deus. 

(2) Cf XXXIIT 4 n2. 
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Indulgente, Perdoador. 

3. Ε aqueles que repudiam suas 
mulheres com az-zihär, em seguida 
voltam atrâs no que disseram, entäo, 
que alforriem um escravo, antes 
que ambos se toquem. Isso é o com 
que sois exortados. E Allah, do que 
fazeis, é Conhecedor. 

4. ΕΒ quem nâo encontrar meio 

de fazé-lo, que jejue, por dois 
meses seguidos, antes que ambos 
se toquem. E quem näo puder 
jejuar, que alimente sessenta 
necessitados. [550, para que creiais 
em Allah e em Seu Mensageiro. E 
esses säo os limites de Allah. E, 

para os renegadores da Fé, haverä 
doloroso castigo. 

S. Por certo, os que se opôem a 

Allah e ἃ Seu Mensageiro seräo 
desbaratados como foram desbara- 
tados os que foram antes deles. E, 
com efeito, fizemos descer evidentes 

versiculos. E, para os renegadores 
da Fé, haverä aviltante castigo, 

6. Um dia, quando Allah os 
ressuscitar, a todos, entäo, informä- 

los-4 do que fizeram. Allah οἱ) 
enumerara, e eles o esqueceram. E 

Allah, sobre todas as cousas, é 

Testemunha. 

7. Näo viste que Allah sabe o 

(1) O: o que fizeram na Terra. 
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que hà nos céus e o que hä na 
terra? Näo existe confidência 

alguma entre três, sem que Ele seja 

O quarto deles; nem entre cinco, 
sem que Ele seja O sexto deles; 
nem menos que 1550. nem mais, 

sem que Ele seja com eles, onde 
quer que estejam. Em seguida, 
informä-los-4, no Dia da 
Ressurreiçäo, do que fizeram. Por 
certo, Allah, de todas as cousas, é 

Onisciente. 

8. Näo viste os(? que foram 

coibidos da confidência? Em 

seguida, voltaram-se para o de que 
foram coibidos, e confidenciam. 

uns 805 outros, o pecado e ἃ 

agressäo e a desobediência ao 
Mensageiro. E, quando te chegam, 
saüdam-te com aquilo® com que 
Allah πᾷο te saudou, e dizem a si 
mesmos: “Que Allah nos castigue 

pelo que dizemos(”!” Basta-lhes a 
Geena: nela se queimaräo. E que 

execravel destino! 

9.0 vos que credes! Quando 

confidenciardes uns com os outros, 

näo confidencieis o pecado e ἃ 

δὰ dote! ὃ 5.4.» 

“2 es 90 Le 

LEE ob SE ΣΝ 
SNA RS λ βάτο ρον g 

ΤῊΣ Ἐν Sacs 

are 332,9 Aie 

ΣΝ 

EN PEN ASI 
a 252} ns 5 575 
GRAND NY ge 

2. A2 ὃ ee ne 

Lo 

ae 

SRE) 

λυ 549 τῆς, εν 

(1) Os: os judeus, que tiveram o häbito de cochichar na presença dos crentes, ἃ fim de 

deixä-los intrigados. 
(2) Aquilo: o dito judaico as-säm‘alaik ("a morte seja sobre ti"), com que os judeus 

costumavam saudar o Profeta, no lugar de as-salam‘alaika ("que ἃ paz seja sobre 
a L 

(3) Na verdade, os judeus näo acreditavam no Profeta, como enviado divino, e se 
realmente o fosse, por que, pensavam eles, nâo pedia a Deus que os castigasse. 
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agressäo e a desobediência ao 
Mensageiro, e confidenciai ἃ 

bondade e a piedade. E temei a 
Allah, ἃ Quem sereis reunidos. 

10. À confidência é, apenas, de 
Satà, para HSE OS que crêem, 
e, em nada, ele”) pode prejudicä- 
los sendo com ἃ permissäo de 
Allah. E que os crentes, entäo, 
confiem em Allah. 

11.0 vés que credes! Quando 
se vos diz: “Dai espaço.”, nas 
assembléias"””, dai espaço. Allah 
vos darâ espaço no Paraiso. E, 
quando se diz: ‘“Erguei-vos.”, 
erguel-vos. Allah elevard, em 
escalôes, os que crêem dentre vés, 

e àqueles aos quais é concedida ἃ 
ciência. E Allah, do que fazeis, é 
Conhecedor. 

12.0 vés que credes! Quando 
confidenciardes com o Mensageiro, 
antecipai uma esmola a vossa 
confidéncia. Isso vos é melhor 6 
mais puro. E, se näâo encontrais 
meio de fazê-lo, por certo, Allah é 

Perdoador, Misericordiador. 

13. Atemorizai-vos por antecipar 
esmolas a vossa confidência? Entäo, 

se nâo o fazeis, e Allah se volta 

(1) Ele: Satä. 
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(2) Quando nas assembléias do Profeta, era grande o nümero de crentes que disputava 

um lugar perto dele, para ouvi-lo. O versiculo aconselha que os crentes, nessas 
assembléias. cedam lugar ἃ quem [ἢ solicite. 
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para vos, cumpri ἃ oraçäo, € 
concedei az-zakaäh(”, ἃ ajuda 
caridosa, e obedecei a Allah e ἃ 

Seu Mensageiro. E Allah, do que 
fazeis, é Conhecedor. 

x : (2) ὄν LP ES λοδε : 14. Νᾶο  viste ΠΩ que se ἄνους CSN ASE 
aliaram ἃ um povo‘”, contra quem D Sr 

Allah se irou? Eles"” näo säo de Fosse Que, GA 
vos nem deles, e juram°”, a 

mentirosamente, enquanto sabem. 

15. Allah preparou-lhes veemente As τς AE Era 

castigo. Por certo, que vil o que DO Le EC 

faziam! ) Dex | 

16.Tomaram seus juramentos LES ELA AE 
por escudo 6 afastaram os homens ou πων" 

- un = Δ) ga CNE ge af 
do caminho de Allah; entäo, teräo TE 4 

aviltante castigo. 

17. Nem suas riquezas nem seus 

filhos de nada lhes valeräo, diante 

de Allah. Esses säo os companheiros 
do Fogo. Nele, serâo eternos. 

18. Um dia, quando Allah os 
ressuscitar, ἃ todos, entäo, jurar- 

Lhe-äo, como vos juram, supondo 
que estäo fundados sobre algo. Ora, 
por certo, 6165 säo os mentirosos. 

19. Satä dominou-os 6 fê-los RUN SEL 
esquecer ἃ lembrança de Allah. 
Esses säo o partido de Satä. Ora, 

(1) CfII 43 nd. 
(2) Os: os hipécritas, que se aliaram 805 judeus. 
(3) Referência aos judeus. 
(4) Referência δὸς hipécritas. 
(5) Quando afirmam os hipécritas que säo moslimes. 
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por certo, os do partido de Satä, 
säo eles os perdedores. 

20. Por certo, os que se opôem ἃ 

Allah e a Seu Mensageiro, esses 
estaräo entre os mais vis. 

21. Allah  prescreveut/: “Em 
verdade, vencerei Eu e Meus 

Mensageiros.” Por certo, Allah é 

forte, Todo-Poderoso. 

22.Tu näo encontraräs® um 

povo, que creia em Allah e no 
Derradeiro Dia, ὁ 414] tenha 
afeiçäo para quem se oponha ἃ 
Allah e ἃ Seu Mensageiro, ainda 
que sejam seus pais ou seus filhos 
ou seus irmäos ou seus familiares. 
À esses, Allah prescreveu a Fé nos 

coraçôes, €  amparou-0$s com 

Espirito vindo dEle, e fä-los-â 

entrar em Jardins, abaixo dos quais 
cOrrem OS rios; nesses, seräo 

eternos. Allah Se agradarä deles, e 
eles se agradaräo dEle. Esses säo ο 
partido de Allah. Ora, por certo, os 
do partido de Allah, säo eles os 
bem-aventurados. 

(1) Deus prescreveu no Livro do Destino. 
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(2) Ou seja, näo é possivel nem concebivel, ἃ quem quer que seja, que um crente seja 
amigo do inimigo de Deus. 
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De Al Madiiah= 24 versiculos. 

Em nome de Allah, O AAA : 
ἜΤΟΣ Ν | ne RENE) a à 

Misericordioso, O Misericordiador. Er 

1. O que μά nos céus 6 o que ῃά ἘΠ Ὸ: ἷ νά À 
na terra glorificam a Allah. E Ele é ῶ "«(ἦϊ ἘΠῚ ἘΣ τ IT 

O Todo-Poderoso, O Säbio. D POS 90) 

2. Ele : Quem fez sair, de seus JSéels is < NAT GTA 
lares, os” que renegaram a Fé, Te à 5 si 

dentre os seguidores do Livro, δι ΟΝ À Tee 
quando do primeiro éxodo!”. Näo pes MAR per 
pensastes que eles sairiam. E eles NN SEE ἘΣΘ ou 

pensaram que suas fortalezas os αν 
Re. DU AALT CS Eau 

abrigariam de Allah. Mas Allah SC RS 

(1) AI Hachr: infinitivo substantivado de hachara, reunir pessoas. Essa palavra, que 

nomeia a sura, aparece no versiculo 2. A glorificaçäo universal de Deus dà inicio à 

sura, que ratifica ser Ele Ὁ Todo-Poderoso, Ὁ Säâbio. Narra o desterro da tribo 

Bani An-Nadir, parte da comunidade judaica que habitava Al Madinah, por 

ocasiäo da emigraçäo de Muhammad e seus seguidores a essa cidade. Nessa 

época, esses judeus concertaram um pacto com os moslimes de permanecerem 

neutros, em sua disputa com os Quraich, ferrenhos inimigos do Profeta. Ocorre 

que na batalha de Uhud, foram derrotados os moslimes, € os judeus de Banï An- 

Nadïr romperam o pacto feito e aliaram-se aos Quraich. Apôs essa batalha, os 

moslimes assediaram os Bant An-Nadir, que se encontravam protegidos em suas 

fortalezas. Todavia, nâo mais suportando o assédio, esses judeus, intencionando 

deixar, para sempre, a cidade de ΑΙ Madïnah, pediram ao Profeta os deixasse partir 

a salvo, no que foram atendidos, ficando, porém, seus espélios, obtidos sem 

batalha, para serem distribuidos, nâo entre os combatentes, pois näo houvera 

combate, mas entre os érfäos, os necessitados 6 outros. À sura ainda faz apologia à 

nobre atitude dos habitantes genuinos de ΑἹ Madïnah, Al Ansär, que preferiram 

legar os espélios aos emigrantes. Censura, outrossim, a atitude dos hipécritas, que, 

havendo prometido δος judeus ajuda contra os moslimes, nâo o fizeram. Conclui, 

fazendo notar aos crentes que devem, sempre, temer a Deus e estar prontos para 0 

Dia do Juizo, e ressaltando o valor do Alcoräo, que é Revelaçäo de Deus, a Quem 

pertencem os mais sublimes epitetos. 
(2) Os: os judeus da tribo Banï An-Nadir. 
(3) Alusäo à primeira de uma série de expulsôes dos judeus de ΑἹ Madïnah. 
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chegou-lhes por onde  näo 
supunham, e arrojou Ο terror em 

seus coraçôes: arruinaram 51185 

casas, com as prôprias mäos 6 

com as mâos dos crentes. Entäo, 

tomai liçäo disso, 6 νόβ dotados de 
visäo! 

3.E näo Îhes houvesse Allah 
prescrito ὁ desterro, havé-los-ia 
castigado, na vida terrena. E teräo. 

na Derradeira Vida, o castigo do 
Fogo. 

4. Isso, porque discordaram de 
Allah e de Seu Mensageiro. E 
quem discorda de Allah, por certo, 

Allah é Veemente na puniçäo. 

5. Ο que cortastes de tamareiras, 
ou o que delas deixastes de pé foi 
com a permissäo de Allah(', e para 
1gnominiar OS perversos. 

6.E o que de seus”” espélios 
Allah fez chegar a Seu Mensageiro, 
sem combate, νόβ, para isso, nâo 

estimulastes nem cavalos nem 
camelos"”: mas Allah ἀά a Seus 

Mensageiros dominaçäo sobre 
quem Ele quer. E Allah, sobre 
todas as cousas, é Onipotente. 
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(1) Isso ocorreu durante o assédio moslim aos judeus de ΑἹ Madïnah. 
(2) Dos judeus, que foram desterrados. 
(3) Ou seja, "... näo precisastes combater". Na verdade, os espélios dos Bant An-Nadir 

foram deixados para estes, quando de seu desterro de Al Madïnah, e näo deixados 
porque, em combate, houvessem sido derrotados pelos moslimes. Sendo assim, 

estes nâo deviam ter acesso a eles, como espôlio de guerra, tanto que, segundo o 
versiculo, os mesmos foram distribuidos de outra forma. 
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7.0 que dos espélios dos 
habitantes das aldeias Allah faz 

chegar, sem combate, a Seu 

Mensageiro, é de Allah, e do 

Mensageiro, e dos parentes deste, 
e dos 6rfäos, e dos necessitados, 6 

do filho do caminhol'), para que 

isso näo seja alternado entre os 

ricos dos vossos. Β ὁ que ὁ 

Mensageiro vos conceder, tomai-0; 

e o de que vos coibir, abstende-vos 

dele. Εἰ temei a Allah. Por certo. 

Allah é Veemente na puniçäo. 

8.Os espolios säo, também, 

dos pobres emigrantes, que foram 

expulsos de seus lares e privados 

de suas riquezas, ao buscarem 

favor de Allah e agrado, e ao 

socorrerem ἃ Allah e a δαὶ 
re Esses säo os veridicos. 

9. E os°? que habitaram o lar®? 

abraçaram ἃ Fé, antes Lie 

amam OS que emigraram para eles, 

e näo encontraram em seus peitos 

cobiça do que Ihes(” foi concedido. 
E preferem-nos a si mesmos, 
mesmo estando em necessidade. E 

quem se guarda de sua propria 

mesquinhez, esses säo os bem- 

aventurados. 

(1) cf II 177nl 
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(2) Os: ΑἹ Ansär, os genuinos habitantes de Al Madïnah. 
(3) Alusäo à cidade de Al Madinah. 
(4) Lhes: aos emigrantes, que receberam parte dos espélios dos Banï An-Nadïr. 
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10.E os que chegaram, depois 
deles, dizem: ‘Senhor nosso! 

Perdoa-nos e ἃ nossos irmäâos, que 

se nos anteciparam, na Fé, e näo 

faças existir, em nossos coraçôes, 

Odio para com os que crêem. 

Senhor nosso! Por certo, és 

Compassivo, Misericordiador.” 

11.Näo viste os que säo 

hipcritas? Dizem a seus irmäos!" 

que renegam a Fé, dentre os 
seguidores do Livro: “Em verdade, 

se vos fizerem sair, sairemos 

COnvosCco 6 jamais obedeceremos ἃ 

alguém contra vés; e, se fordes 

combatidos, socorrer-vos-emos.” E 

Allah testemunha que, por certo, 

eles säo mentirosos. 

12.Em verdade, se os fizerem 

sair, näo sairäo com eles: e, se forem 

combatidos, näo os socorreräo. E, 

se OS  socorressem,  fugiriam 

voltando as costas; em seguida, 

eles® näo seriam socorridos. 

13. Em verdade, νός sois mais 
veementes, em causar pavor em 

5615.) peitos, que Allah. Isso, porque 

säo um povo que näo entende. 

14. Juntos, näâo vos combateräo, 

senäo em aldeias fortificadas, ou 

(1) Os judeus da tribo Bant An-Nadfïr. 
(2) Eles: os judeus da tribo Banï An-Nadfïr. 
(3) Seus: dos hipécritas. 
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| εξ 

αἰτάς de muros. Sua füria, entre DRE in Οὐ ἢ 
eles é veemente. Tu os supôes LE NC LE 29912 

SIA ἐδὼ 995 unidos, enquanto seus coraçôes 

estäo dispersos. Îsso, porque säo 

um povo que nâo razoa. 

15. Säo iguais aost! que foram 
antes deles, hâ pouco. Experimen- 
taram a nefasta conseqüência de sua 
conduta, e teräo doloroso castigo. 

16. Säo iguais ἃ Satà, quando 
disse ao ser humano: “Renega a 
Fé!” Entäo, quando renegou a Fé, 
disse aquele: “Por certo, estou em 
rompimento contigo; por certo, temo 
a Allah, O Senhor dos mundos!” 

17. Entäo, o fim de ambos έ 

estarem no Fogo; nele seräo eternos. 
E esta é a recompensa dos injustos. 

18.0 vés que credes! Temei a 
Allah, e que toda alma olhe o que 
ela antecipou, para ὁ amanhä®. E 
temei a Allah. Por certo, Allah, do 

que fazeis, é Conhecedor. 

19.E πᾶο sejais como os que a, 2i € 

esqueceram ἃ Allah; entäo, Ele os tr 2 

fez esquecer a si mesmos. Esses Ed 
säo os perversos. QU 

20. Näo se igualam os compan- pur 
heiros do Fogo e os companheiros CU 
do Paraiso. Os companheiros do Ἶ 
Paraiso säo os triunfadores. 

(1) Referência aos inimigos do Profeta, mortos na batalha de Badr. 
(2) Ou seja, para o Dia do Juizo. 
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21. Se houvéssemos feito descer 

este Alcoräo sobre uma montanha, 

vê-la-ias humilde, rachada, por 
receio de Allah. E estes exemplos, 
propomo-los, para os homens, a 
fim de refletirem. 

22, Ele é Allah. Näo existe deus 

senäo Ele, O Sabedor do invisivel e 

do visivel, Ele é O Misericordioso, 

O Misericordiador. 

23. Ele é Allah. Näo existe deus 

senäo Ele, Ο Και, O Puro, A Paz, 

O Confortador, O Predominante, O 

Todo-Poderoso, O Transcendente, 

O  Orgulhoso. Glorificado seja 
Allah, acima do que idolatram! 

24.Ele é Allah, O Criador, O 

Iniciador da criaçäo, O Configu- 
rador, dEle säo os mais belos 

nomes. Ὁ que h4 nos céus e na 
terra glorifica- O. Ε Εἰς é O Todo- 
Poderoso, O Säbio. 
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De Al Madinah - 13 versiculos. 

Em nome de Allah, O ESA : 

Misericordioso, O Misericordiador. 

“9° PATES » NET 

r 1. Ὁ vés que credes! Näo ee GER (2 j \G 
eus inimigos € VOssos inimigos τοῖς Aa TA Gers 

por aliados — lançando-lhes afeiçäo, La ue 16526 CL Las 
enquanto eles renegam o que vos = 2 NC A χων; 9 
chegou da Verdade, fazendo sair ὁ dE 5 225 of; EC we) 
Mensageiro e a vôs, porque credes Le Le Ne 2:2 ΒΥ 
em Allah, vosso Senhor -- se saistes 5 GE ῴ ρον 
de vosso lar para lutar em Meu RATS Eos LS 
caminho e para buscar Meu agrado. re ὍΣ ΑΞ 
Vos Îlhes transmitis®, secretamente, à Jai PARA -" αἰ, 

(1) ΑΙ Mumtahanah: participio passado adjetivado de imtahana, examinar, cujo 

imperativo € mencionado no versiculo 10, do mesmo radical do adjetivo que 

nomeia a sura. Recebe esta qualificaçäo ἃ mulher que emigra da terra dos idôlatras 

para a terra dos moslimes, para abraçar o Isläo; sendo assim, em ἰά chegando, 

devem os moslimes submeté-la a interrogatério, para se certificarem das causas 

reais que a levam até eles. A sura se inicia pela proibiçäo dos crentes de se aliarem 

aos idélatras, inimigos de Deus e dos crentes, pois expulsaram o Mensageiro de 
Deus e seus adeptos de Makkah, sua terra natal. Alude à inimizade latente dos 

hipécritas para com os crentes, inimizade esta que näo tardarä em manifestar-se, 

ao se defrontarem. Concita os crentes ἃ seguirem o exemplo de Abraäo 6 seus 
seguidores, quando romperam com seu povo, por causa da idolatria, declarando- 
lhes inimizade, até crerem em seu Deus UÜnico. Aclara como devem proceder os 

moslimes com seus inimigos. Os que, entre estes, näo os combaterem, por causa 

da Fé, podem ser tratados com blandicia e equanimidade, ao passo que os que os 

combateram e os expulsaram de seus lares näo devem ser tratados como aliados. 

Quanto às crentes que emigram da terra dos idélatras para a dos moslimes, là 

deixando seus maridos descrentes, e quanto às descrentes que abandonam seus 
maridos moslimes, a sura estabelece série de regras de proceder. Finalmente, 

exorta o Profeta a aceitar o compromisso, estabelecido com as mulheres 

emigrantes, de nada transgredirem, e convoca, novamente, os crentes ἃ nâo 56 

aliarem aos inimigos de Deus. | 

(2) Referéncia ao povo de Makkah. 
(3) Este versiculo foi revelado, quando Hätïb Ibn ΑΙ Balta‘ah, um dos seguidores do 

Profeta, percebendo que este se preparava para conquistar Makkah, escreveu uma 
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afeiçäo, enquanto sou bem Sabedor 
do que escondeis e do que 
manifestais. E quem de vés o faz, 
com efeito, descaminha-se do 

caminho certo. 

2. Se eles vos dominarem, seräo 

inimigos de vés e contra νόξ 

estenderäo as mäos e a lingua, com 
1) 1(}) o mal ΄. E almejaräo que renegueis 

a Fé. 

3.Nem  vossos  laçcos de 

parentesco nem vossos filhos vos 

beneficiaräo. No Dia da 

Ressurreiçäo, Ele decidir4, entre 

vos . E Allah, do que fazeis é 
Onividente. 

4. Com efeito, μά para νόβ θεῖο 

paradigma em Abraño, e nos que 

estavam com ele, quando disseram 
a seu povo: “Por certo, estamos em 

rompimento COnNvVosco 6 com Ο que 
adorais, em vez de Allah; renegamo- 

vos, 6 a inimizade e ἃ aversäo 

mostrar-se-â0, para sempre, entre 

ηό5 6 vés, até que creiais em Allah, 
sÔ nEle”, exceto no dito de Abraäo 

a seu pal: “Em verdade, implorarei 
perdäo para ti, e nada te poderei 

9 Ait 5.5: ΤΣ A SEE 5 

FA AI TA 
3321: re 

D 6. 2653, 19.299 

Es CE un S < $ - 

To , AT 2 À “τὰ 

65 Ὡς 5; res 
ν es 7 CA 

AE TR) Κι 

Dis 

τες Se TT EE 

LR 

Ar τς τῆι 
AGE 2 SGEN 4 Ne fi 

carta dirigida a alguns de seus habitantes, alertando-os disso, a fim de se 
precatarem, e confiou-a a uma mulher originäria de Makkah, para que lhas 

entregasse. Informado a esse respeito por Gabriel, o Profeta enviou alguns 

moslimes ἃ seu encalco, ὃ recuperaram a carta. Questionado, Hätib desculpou-se, 

asseverando que temera por sua familia, que se achava naquela cidade. O Profeta 
aceitou-lhe as desculpas. 

(1) Estender as mäos e ἃ lingua, com ὁ mal: prejudicar com atos e palavras. 
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fazer, junto de Allah” “Senhor 
nosso! Confiamos em Ti, e para T1 
nos voltamos contritos. E a ΤΙ ser4 

o destino. 

5. “Senhor nosso! Näo faças de 
nôs vitimas da provaçäo dos que 
renegam a Fé, e perdoa-nos. Senhor 
nosso! Por certo, Tu, Tu és Ὁ 

Todo-Poderoso, O Säbio.” 

6. Com efeito, hà, neles, belo 

paradigma para vOs, para quem 
espera em Allah e no Derradeiro 
Dia. E quem volta as costas, por 
certo, Allah ὁ O Bastante a Si 

Mesmo, O Louvävel. 

7. Quicä, Allah faça existir afeto 
entre vôs e aqueles com quem vos 
inimizastes, dentre eles. E Allah é 

Onipotente. E Allah é Perdoador, 
Misericordiador. 

8. Allah πᾶο vos coibe de serdes 
blandiciosos e equânimes para com 
os que näo vos combateram, na 
religiäo, e näo vos fizeram sair de 
vossos lares. Por certo, Allah ama 

OS equânimes. 

9. Apenas, Allah coïibe-vos de 

serdes aliados aos que vos 
combateram, na religiäo e vos 
fizeram sair de vossos lares, 6 

auxiliaram expulsar-vos. Εἰ quem 
se alia a eles, esses 580 os injustos. 

10.0 vés que credes! Quando 
as crentes vos chegarem, como 
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emigrantes, examinai-as(}). Allah é 
bem Sabedor de sua Fé! Entäo, se 

as considerais crentes, näo as façais 
retornar aos renegadores da Fé. 
Elas πᾶο Îlhes säo licitas nem eles 

lhes säo licitos. E concedei-lhes(? 
o que despenderam. E näo h4 culpa, 
sobre vôs, em as esposardes, quando 
lhes concedeis seu prêmio. E nâo 
retenhais os laços matrimoniais das 

renegadoras da Fé°); e τς o que 
despendestes, e que eles(? peçam o 
que despenderam. Esse é ὁ 
julgamento de Allah. Ele julga entre 
vôs. E Allah é Onisciente, Säbio. 

11.E, se uma de vossas mulheres 

vos abandona, indo para os 

renegadores da Fé, 6, apés um 
combate,  obtendes  espôlios, 

concedei àqueles, cujas mulheres 
se foram, o equivalente ao que 
despenderam. E temei a Allah, de 
Quem sois crentes. 

12. ὁ Profeta! Quando as crentes 

te chegarem, para se comprome- 
terem a nada associar a Allah e a 

nâo roubar e a näo adulterar e a 

näo matar ἃ seus filhos®? e ἃ näo 

SEAÈ LE BEA 
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(1) Durante o exame, devem as crentes Jurar que o Ünico motivo de sua emigraçäo é a 

adesäo ao Isläo, nunca a fuga de seus maridos ou a paixäo por algum moslim. 

(2) Lhes: aos maridos. Estes devem receber o que gastaram em saduqah (vide If 236 

n2 e IV 4 nd). 

(3) Alusäo ἂς idélatras, com as quais os moslimes näâo devem casar-se. 
(4) Eles: os idélatras, cujas mulheres emigraram para Al Madïnah. 

(5) Referêéncia à prâtica pré-islâmica de os pais enterrarem vivas as filhas recém- 
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cometer infâmia, que forjam entre 
as proprias mäos e os pés(}), e a 
näo te desobedecer no que for 
conveniente, aceita seu 

compromisso e implora a Allah 

perdäo para elas. Por certo, Allah é 
Perdoador, Misericordiador. 

13.0 vos que credes! Näo vos 3 JE EN GE 

alieis ἃ um povo contra quem NN D 

Allah Se irou; com efeito, eles se ΣΟ GE ee 
desesperaram da Derradeira Vida, ξοδε  ρο 552$ 
como os renegadores da Fé se (ὃ pe 

2 . 

desesperaram! | dos companheiros 

dos sepulcros. 

nascidas, para, com isso, evitarem futuras desonras, que elas pudessem causar à 

familia. 
(1) Forjar uma infâmia, entre as mäos e os pés significa dar à luz um filho 

bastardo. O versiculo alude ao costume pré-islâmico de as mulheres levarem 

qualquer criança recém-nascida ao homem desejado, atribuindo-lhe, falsamente, ἃ 

paternidade desta. 
(2) Ou seja, os incrédulos nâo crêem na Ressurreiçäo dos mortos. 
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De AI Madïnah - 14 versiculos. 

Em nome de Allah, O Seat ai Σ 

Misericordioso, O Misericordiador. Σ΄ | 

1. O0 que hä nos céus 6 o que hä reve \i als AE 
na terra glorificam ἃ Allah. E Ele é ῶ; AT ARR AI 
O Todo-Poderoso, O Säbio. ao 

| 2.0 vés que es Por que ES ἐδῶ; ἀξ A fai 

dizeis o que näo fazeis(?? LIicri 
Oo Ter ir 

3. ἐπὴν : em sers abominaçäo Re SALUE 
perante Allah, que digais o que nâo LA ES 
fazeis! O2 De 

4. Por certo, Allah ama os que dass Es 
combatem em Seu caminho, em À 225 τὰν υ ἋΣ 
fileira, como se fossem edificaçôes | © 0272/0887 re 
ligadas por chumbo. 

5. E quando Moisés disse ἃ seu 3 βΆϑελε À νοῦ 5 
ovo: “Ὁ meu povo! Por que me ἂν δ mi 

᾿ ᾿ " Si,254 CABLES 

(1) Ags-Saff: fileira; esta palavra aparece no versiculo 4 e denomina a sura, que, de 
inicio, ratifica que os seres nos céus e na terra rendem glérias a Deus. Adverte näo 
ser conveniente aos crentes prometer sem cumprir o prometido, e exorta-0s ἃ 
cerrarem fileiras, para o combate na senda de Deus. Acoima os filhos de Israel de 

renitentes e descrentes, por meio das palavras dos profetas Moisés e Jesus, e, 
ainda, revela que estes israelitas renegaram a Jesus e sua Mensagem; e condena os 
que forjam mentiras acerca de Deus e recusam o Isläo, que é luz divina, que 

tentam apagar. Depois, induz os crentes a lutarem, integralmente, na senda de 
Deus, com suas riquezas e com si prôprios, € a auxiliarem na propagaçäo da 

Verdade, como o fizeram os apôstolos de Cristo. Somente assim, poderäo os 
crentes triunfar sobre os inimigos. 

(2) Antes de aos crentes lhes ser permitido o combate aos renegadores da Fé, 
afirmavam que, se conhecessem o que mais aprazia a Deus, eles o fariam por Ele, 

sacrificando, para isso, se preciso fosse, até suas riquezas e suas vidas. Entretanto, 

parte dos crentes näo cumpriu o que dissera, e voltou δἰγάβ. Isso ocorreu, por 
exemplo, na Batalha de Uhud. O versiculo repreende esta atitude. 
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molestais!”, enquanto, com efeito. 
sabeis que sou para vos 0 

Mensageiro de Allah?” Entäo, 

quando se desviaram, Allah 

desviou-lhes os coraçôes. E Allah 

no guia O POVO perverso. 

6.E quando Jesus, filho de 
Maria, disse: “Ὁ filhos de Israel! Por 

certo, sou para vos o Mensageiro 
de Allah, para confirmar a Tora, 

que havia antes de mim, e anunciar 
um Mensageiro, que viré depois de 
mim, cujo nome é Ahmad.” Entäo, 
quando Ihes chegou com as 
evidências, disseram: ‘“Isso é 

evidente magia!” 

7.E quem mais injusto que 
aquele que forja a mentira(? acerca 
de Allah, enquanto convocado para 
o Isläo? E Allah nâo guia o povo 
injusto. 

8. Desejam apagar, com Ὁ sopro 
das bocas, a luz de Allah® : € 

Allah completarä Sua luz, ainda 
que o odeiem os renegadores da Fé. 

9,Ele é Quem enviou Seu 

Mensageiro, com a Orientaçäo 6 ἃ 
religiäo da Verdade, para fazé-la 
prevalecer sobre todas as religiôes, 

(1) Cf XXXIII 69 n2. 

τλξ 3.9 se “ΓΤ ἀτὸ 3:5 Fr 
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(2) A mentira: atribuir filhos a Deus, e acoimar ἃ mensagem divina de pura magia. 
(3) A tuz de Allah: o Isläo. O versiculo ironiza a νᾶ atitude dos idélatras, de quererem 

destruir, com mentiras, a luminosa Mensagem divina, o que serta o mesmo que 

tentar apagar a {uz do sol, com simples sopro. 
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ainda que ὁ odeiem os idélatras. 

10.0 vôs que credes! Indicar- 

νΟ5- ΟῚ um COMÉICIO, que vos 

salvarä de doloroso castigo”? 

11. Crerdes em Allah e em Seu 

Mensageiro, e lutardes no caminho 
de Allah com vossas riquezas e 

com vos mesmos. 5930 vos é 

melhor. Se soubésseis! 

12.$Se ὁ fizerdes, Ele vos 

perdoarä os delitos e vos farä 

entrar em Jardins, abaixo dos quais 

correm os rios, e em esplêndidas 

vivendas, nos Jardins do Eden. -- 

[550 é o magnifico triunfo — 

13.E  conceder-vos-ä  outra 

oraça, que amais: socorro de Allah 

e vitéria proximal”. E alvissara-o 

aos crentes. 

14.0 vos que credes! Sede 

aliados a Allah, da mesma maneira 

como Jesus, filho de Maria, disse 

aos discipulos: “Quem säo meus 

ahados à causa de Allah”. Os 

discipulos disseram: “Nés somos 
os aliados a Allah”. Entäo, uma 

facçäo dos filhos de Israel creu, e 

uma facçäo renegou ἃ  Fé. 
Amparamos, pois, Os que creram 

contra seus inimigos, e foram 
prevalecentes. 

(1) Alusäo à conquista de Makkah. 
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De Αἱ Madinah - 11 versiculos. 

Em nome de Allah, O te πῇ ᾿ 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. O que hä nos céus e o que hä Nas No 4 AZ 
V2) 3 SON à 

na terra glorificam a Allah, O Rei, τ 

O Puro, Ο Todo-Poderoso, O Säbio. ὦ 21 βολεῖ 
2.Ele é Quem enviou 808 Nr NS EN BR: ἔκ. fa 

iletrados® um Mensageiro vindo 
deles — o qual recita, para eles, RS 4550455 ANSE 

Seus versiculos, e dignifica-os, 6 LÉ Des ER Ier 

ensina-lhes o Livro e ἃ sabedoria; Os ἀν À dé 

€, por certo, estavam, antes, em 

evidente descaminho — 
ο 4 > 

3. E a outros®? deles, que, ainda, 5: 
näo se Îhes ajuntaram. E Εἰς é O . 
Todo-Poderoso, O Säbio. 

4. Esse ὁ o favor de Allah: 
concede-o ἃ quem quer. E Allah é 
O Possuidor de magnifico favor. 

(1) AI Jumufah: etimologicamente, significa grupo reunido. Substantivo derivado de 

jamafa, reunir. Assim, foi denominado o sexto dia da semana, em virtude da 

assembléia dos homens, formada para a oraçäo do meio-dia. Essa palavra, 

mencionada no versiculo 9, dâ nome à sura, que começa lembrando, mais uma 

vez, que tudo o que estä nos céus e na terra glorifica a Deus. Alude à graça divina 

de um Mensageiro 805 ârabes iletrados, para ensinar-lhes o Livro e ἃ Sabedoria. 
Aliäs, esta é uma graça divina, que Deus dispensa a quem Lhe apraz. Reprova os 
judeus, por haverem negligenciado o ensinamento da Tora, apôs dele se haverem 

encarregado, e refuta sua pretensäo de serem aliados de Deus. Finalmente, ordena 

os crentes a se lançarem à oraçäo da Sexta-feira tâo logo ouçam seu chamado, 

deixando de lado os negécios e outras ocupaçôes, e censura a atitude dos que se 
retiram, durante o sermäo desse dia, e voltam a seus entretenimentos. 

(2) Iletrados: as tribos ärabes, que näo sabiam ler ou escrever, ou que, em 

contraposiçäo aos judeus e cristäos, ainda nâo possuiam um livro divino. 

(3) Outros: as geraçôes vindouras. 
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5.O exemplo ἀοβί ἡ que foram 
encarregados da Tora, em seguida, 

näo ἃ aplicaram, é como o do asno, 

carregado de grandes livros. Que 
execrâvel o exemplo do povo que 

desmente os sinais de Allah! E 

Allah näo guia o povo imqusto. 

6. Dize: “O vos que praticais o 

judaismo! $e pretendeis ser aliados 

a Allah, com exclusäo de outros 

homens, anelai à morte, se sois 

veridicos.” 

7. E jamais a anelaräo, pelo que 
suas mâos anteciparam. Ε Allah, 

dos injustos, é Onisciente. 

8. Dize: “Por certo. a morte da 

qual fugis, por certo, vos depararä. 

Em seguida, sereis levados 80 
Sabedor do invisivel e do visivel, e 

Ele vos informarä do que fazieis.” 

9. 0 vos que credes! Quando se 
chama à oraçäo da Sexta-feira, ide, 

depressa, para a lembrança!”” de 

Allah, e deixai a venda. Isto vos é 

melhor. Se soubésseis! 

10.Ë quando ἃ oraçäo se 

encerrar, espalhai-vos pela terra e 
buscai algo do favor de Allah; e 
lembrai-vos de Allah, amiüde, na 
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(1) Alusäo ἃ judeus, incumbidos de aplicar as leis da Tora, mas que Πᾶο arcaram com 
esta incumbência. 

(2) Ou seja, o sermäo e a oraçäo, que fazem parte dos rituais islâmicos da sexta-feira, 
levam à lembrança de Deus. 
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esperança de serdes  bem- 

aventurados. 

11.F, quando eles vêem 

oportunidade de comércio ou 

entretenimento, debandam, rumo a 

isto, e te deixam de pél’?. Dize: “O 

que h4 junto de Allah é melhor que 
o entretenimento e o comércio. E 

Allah é O Melhor dos susten- 

tadores.” 

(1) -Referéncia a certos moslimes que, durante o sermäo do Profeta, ouvindo 
aproximar-se uma Caravana, que chegava de fora com mercadorias, retiraram-se 

do sermäo, e partiram ao encontro dela. 
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De AI Madinah - ]1] versiculos. 

Em nome de Allah, O NES : 
ΠΡ ἘΣ τὴ : he RENE τ 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Quando os hipôcritas te ΠΑ ANSE 
chegam, dizem: “Testemunhamos A ἀξ ὡς ἐν εξ, ὦ 

‘s OM as 2 γα EL Le As ah Ji) que, por certo, {tu ὁ5 ensagelro : ὃ 
PIE A 2 Tete a 

de Allah.” E Allah sabe que, por ENST ὁ 
certo, tu és Seu Mensageiro, 6 
Allah testemunha que, por certo, 

os hipôcritas säo mentirosos. 
- 

22, IT SET. TAN 2. Tomaram seus Jjuramentos μα ΟΡ LR ASS 
por escudo 6 afastaram-se do! 7, er — 
caminho de Allah. Por certo, que Dos etes 

vil o que faziam! 

E re 

AN 

: US DA ep NT ἘΝ, porque per _ ane AAA 

seguida, renegaram a Fé; entäo, PRE RE 

selaram-se-lhes os coraçôes: e 6165 2 

nada entendem. 

A C PA ἢ Σὰ He " 

4. E, quando os vês, tu te admiras οὐχ ENS x 

de seus corpos. E, se falam, ouves νου 
: ᾿ ΜΡ; πα σι. γ  ΦΑΜΙΤΝ 

seu dito. Säo como madeiras® Ed HAE 
HIS J'EN 

(1) ΑΙ Munäfiqün: plural de munäfiq, hipécrita. Participio presente de näfaqa, ser 

hipécrita. Essa palavra, mencionada nos versiculos 1, 7 e 8, nomeia ἃ sura. que 

enumera certas caracteristicas dos hipécritas, tais como: dizer com ἃ boca o 

conträrio do que Πά em seus coraçôes; jurar falsamente, para ser confundido com 0 

crente; apresentar belo aspecto, agradävel a todos, de eloqüência sedutora, mas 

vazio de alma, oco 6 inütil como a velha madeira inanimada; desdenhar o perdäo 

de Deus, suplicado pelo Profeta. Α sura assevera, ainda, que os hipécritas 580 

pretensiosos, por se crerem privilegiados e poderosos, enquanto julgam os crentes 

desprezados, e por prometerem expulsä-los de ΑἹ Madinah. No final, ἃ sura 

conclama os crentes a serem caritativos, antes da chegada da inexoräâvel morte. 

(2) Os hipécritas säo täo inüteis e sem serventia quanto a velha madeira, jà sem uso, e 

recostada ἃ um canto. 
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encostadas. Supôem ser contra eles 
todo grito!”. Eles säo os inimigos: 
entäo, precata-te deles. Que Allah 

os aniquile! Como se distanciam 
da Verdade! 

S.E, quando se JÎhes diz: 

“Vinde, que o Mensageiro de 

Allah implorarä perdäo para vés”, 

menelam as cabeças, e tu os vês se 

afastarem, enquanto soberbos. 

6.É-lhes igual que implores 
perdäo para eles ou näo implores 
perdäo para eles: Allah näo os 
perdoarä. Por certo, Allah πᾶο guia 
O pOVo perverso. 

7. Eles säo os que dizem: “Näo 

despendais com os que estäo junto 
do Mensageiro de Allah, até que 
debandem.” E de Allah säo os 
cofres dos céus e da terra, mas os 

hipôcritas näo entendem. 

8. Dizem: “Se retornarmos a Al- 

Madinah, em verdade, o mais 

poderoso de nés far sair o mais 

desprezado®”.” E de Allah é ὁ 
poder, e de Seu Mensageiro, e dos 

crentes, mas os hipôcritas πᾶο 
sabem. 
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(1) A consciéncia dos hipécritas ἐ täo pesada que, se ouvem qualquer grito, algures, 
de quem esteja, por exemplo, à procura de algo ou de alguém, ou esteja 
conclamando ἃ uma reuniäo, logo supôem serem eles préprios os visados. 

(2) Estas palavras säo atribuidas a Abdullah Ibn'Ubai, lider dos hipécritas de ΑἹ 
Madïnah, durante ἃ expediçäo de Banï ΑἹ Mustalaq, tribo de ärabes derrotada 
pelos moslimes. 
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9. Ὁ vés que credes! Que vossas 

riquezas e vossos filhos näo vos 
entretenham, afastando-vos da 
lembrançal") de Allah. E quem o 

faz, esses säo os perdedores. 

10. despendei do que vos 
damos por sustento, antes que ἃ 
morte chegue a um de νόβ 6 que 
ele diga: “Senhor meu! Que me 

concedas prazo até um termo 
proximo,; entäo, darei esmola 6 

serei dos integros.” 

11.E Allah πᾶο concederä prazo 

a uma alma, quando seu termo 

chegar. E Allah, do que fazeis, é 
Conhecedor. 

No 

El τοις: 23 

PEN 5 2 SOS T ag 

(1) Ou seja, das cinco oraçôes diärias, que todo moslim deve cumprir. 
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De ΑΙ Madiïnah - 18 versiculos. 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Ὁ que hä nos céus e o que δά 
na terra glorificam a Allah. DEle é 

a soberania ὁ dEle é o louvor. E 
Ele, sobre todas as cousas, é 

Onipotente. 

2.Ele é Quem vos criou; e, 

dentre vs, Πά renegadores da Fé, 

e, dentre vôs h4 crentes. E Allah, 

do que fazeis, é Onividente. 

3. Ele criou os céus e a terra, 

com a verdade. E configurou-vos, 
e benfez vossa configuraçäo. E a! 
Ele serä o destino. 

SSH 
29 2 2 €. 

D ea E st 

À ΄ - 

SNS Ge κα 4. Ele sabe o que μά nos céus e 
na terra. Εἰ sabe o de que guardais 
segredo 6 o que manifestais. E Allah, 
do intimo dos peitos, é Onisciente. 

à ra due ANS GAS USE SG 
ὦ δὶ 

(1) At-Taghäbun: substantivo deverbal de taghäbana, enganar, trapacear 

mutuamente. Essa palavra aparece no versiculo 9 e nomeia ἃ sura, que reitera ἃ 

glorificaçäo de Deus por todos os seres dos céus e da terra, Deus este a Quem tudo 

pertence, pois é Onipotente. Menciona alguns sinais, corroboradores do poder e da 

sabedoria divinos. Refere-se aos descrentes, de outras eras, que experimentaram a 

nefasta conseqüência de seus atos, por desdenharem seus mensageiros. Refuta a 

tola afirmaçäo dos idélatras de que jamais ressuscitaräo, advertindo-os do Dia do 
Juizo, quando se revelarä o engano ou ἃ trapaça mütua: os descrentes, bem 

sucedidos na vida terrena, teräo os piores lugares, e os crentes, desgraçados na 

vida terrena, teräo os melhores lugares. Exorta os homens a obedecerem a Deus e 
a Seu Mensageiro, e adverte-os de que seus bens e filhos säo, apenas, provaçäo. 

Finaliza, conclamando a que todos despendam caritativamente, para obterem a 

bem-aventurança. 
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5. Näo νοβί ἡ chegou o informe 
dos que, antes de vs, renegaram ἃ 
Fé? Entäo, experimentaram ἃ 

nefasta conseqüência de sua 
conduta; e teräo doloroso castigo. 

6. Isso? porque seus 

Mensageiros Îhes chegavam com 
as evidéncias, entäo diziam: “Säo 

mortais que nos guiaräo?” E 

renegaram ἃ Fé e voltaram as 

costas. E Allah deles prescindiu. E 

Allah é Bastante ἃ Si Mesmo, 

Louvävel. 

7.0s que renegam ἃ Fé 
pretendem que  näo seräo 

ressuscitados. Dize: “Sim! Por meu 

Senhor, sereis ressuscitados; em 

seguida, sereis informados do que 

fzestes. Ε 1550, para Allah, é fâcil. 

8. Entäo, crede em Allah e em 

Seu Mensageiro e na Luz” que 
fizemos descer. E Allah, do que 

fazeis ὁ Conhecedor. 

9. Um dia, quando Ele vos 
juntar, no Dia da Junta, esse ser o 
dia do mütuo engano. E quem crê 

em Allah e faz o bem, Εἰς Îlhe 

remira as mâs obras e o faré entrar 
em Jardins, abaixo dos quais 

(1) Vos: δὸς idélatras de Makkah. 
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(2) Alusäo ao nefasto castigo que experimentaram em vida, e ao que lhes é preparado, 
na outra vida. 

(3) Luz: o Aicoräo. 
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correm OS rlos; nesses seräo 

eternos, para todo o sempre. Esse é 

o magnifico triunfo. 

10.E os que renegam ἃ Fé e Besse it 

desmentem Nossos 51η815, 65565 Fu 5 δ υοὐδλή ἦ 
seräo os companheiros do Fogo; Dé Poe. 
nele, seräo eternos. E que execrâvel ὦ συ»; 

destino! 

11. Nenhuma desgraça ocorre 

sem que seja com ἃ permissäo de 

Allah. E quem crê em Allah, Ele 

lhe guiarä o coraçäo. E Allah, de 

todas as cousas, é Onisciente. 

12. E obedecei a Allah e obedecei oË Ja Lis ai A LS 

ao Mensageiro. E, se voltais as 

costas, apenas, impende a Nosso 
Mensageiro a evidente transmissäo 
da Mensagem. 

13. Allah, πᾶο existe deus senäo 

Ele. E que os crentes, entäo, 

confiem em Allah. 

14. ὁ vés que credes! Por certo. 
hä, entre vossas mulheres e vossos 

filhos, inimigos de vôs; entäo, 

precatai-vos deles. E, se os δες 

indultais e tolerais e perdoais, por EE 
certo, Allah é Perdoador, Miseri- ᾿ 

cordiador. 

15. Vossas riquezas e vossos 

filhos πᾶο säâo que provaçäo. E, 

junto de Allah, haver4 magnifico 
prêmio. 
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16. Entäo, ee a Allah TD e | ET 4 τ ΩΣ ἡ 
puderdes. E ouvi ΄, e obedecei‘”, e ᾿ Rats ft 
despendei: é-vos Melhor para vés En 27 era 3 Lis 
mesmos. E quem se guarda de sua F δε 9.9 
propria mesquinhez, esses säo os ," ὡς ἔξ 

bem-aventurados. | 

\ 

2 Δ 6.1 

ἦν 

" > MST “2 se “τὶ À LA 17.Se emprestais um bom PAR LES Pr 
empréstimo a Allah, Ele vo-lo SK fs 2x4 

multiplicard e vos perdoarä. Ε né 
Allah é Agradecido, Clemente. “1. 

| Arr 4 ἘΝ L do on) . LA Axe 

visive odo-Poderoso 4bio. τῷ " ᾿ Ὧ ε = Ai 

(1) Ou seja, "ouvi o que vos ὁ ordenado”. 
(2) Ou seja, "obedecei a Deus". 
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De ΑἹ Madinah - 12 versiculos. 

Em nome de Allah, O 
| . . : À ; pes A à 

Misericordioso, O Misericordiador. # 

΄ . “Πρ, φς τῶ σι, Si rLE 
1.0 Profeta! Quando vos divor- LAINE 

ciardes das mulheres, divorciai-vos 540 Moses) ARTE 
ere , 2 ἷ : ME 

 delas no inicio de sua ‘iddah(?, seu PA ἔ € FE Ὁ 
: Ἧς on DIR ὦ 2 ANA CG 281 

tempo de espera. E enumerai!” ἃ VOB EN 5552. 
. . PT RD _ 2 £ Ἐν» 452 

ciddah. E temei a Allah, VOSSO ARS Eole ONE 
Senhor. Näo as façais sair de suas ἜΝ ea, voue 

(4) ἿΝ ; A532- C9 4h EPEOUSE 
casas ”, e que elas nâo saiam, UNE As 

exceto se cometerem evidente ROSE SEE 
. 3 - "5, τ fes a. se 

obscenidade!”. E esses säo os or δ NET ΕΣ 

limites de Allah. E  quem 

transgride os limites de Allah, com 

efeito, far injustiça ἃ si mesmo.” — 

Tu nâo te inteiras: provavelmente, 

(1) At-Taläq: substantivo deverbal de tallaqa, divorciar-se. Este verbo ocorre duas 
vezes, no versiculo 1. em modos diferentes, e deles se extraiu o substantivo 

denominador da sura que expôe, principalmente, as maneiras mais convenientes de 

realizar-se o divércio; faz, ainda, consideraçdes acerca da Siddah e suas diferentes 

modalidades: sendo assim, ἃ mulher divorciada deve ficar, na casa do marido, até 

o término da ‘iddah, com a garantia de pensäo e conforto, e, segundo os preceitos 

alcorânicos, μά recompensa para quem executa fielmente estas regras, € castigo 

para quem as transgride. Alude, também, ao fim dos transgressores da Ordem de 

Deus e de Seus mensageiros. Por fim, exorta os crentes a temerem a Deus, Que 

[hes enviou Gabriel com a Mensagem, para fazé-los sair das trevas da ignorância 
para a luz da Sabedoria. | 

(2) Ou seja, o tempo de espera imposto à mulher, para poder casar-se novamente. 

Segundo o Isläo, que permite o divércio, embora o considere abominoso, o melhor 
proceder, nesse caso, ὁ fazer reiterar ἃ intençäo de separaçäo no inicio da iddah. 

ou seja, antes de cada ménstruo ocorrido durante este tempo de espera. Vide IT 231 

nl. 

(3) Ou seja, "calculai bem a data desse periodo de espera”. 
(4) Ou seja, "πᾶο permitais que saiam, antes do término da iddah". 
(5) Ou seja, o adultério. 
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Allah faça surgir, depois disso, 
algo() - 

2. Entäo, quando elas chegarem 

às proximidades de seu termo, 
retende-as, convenientemente, ou 

separai-vos delas, convenientemente; 

e fazei testemunhä-lo dois homens 
justos dos vossos, e cumpri, com 

equanimidade, o testemunho, por 

Allah. Isso é o com que é exortado 

quem crê em Allah e no Derradeiro 
Dia. E quem teme a Allah, Ele Ihe 

far4 saida digna, 

3.E Ihe darä sustento, por onde 

näo suporä. E quem confia em 
Allah, ΕἸ Ilhe bastarä. Por certo. 

Allah atinge o que quer de Sua 
ordem, Allah fez para cada cousa 
uma medida. 

4. E aquelas de vossas mulheres, 
que näo mais esperam Oo mênstruo, 

sua ciddah, se duvidais, ser4 de 

três meses 6. assim também, a das 

que näo menstruam®. Ε as 
mulheres grävidas, seu termo serà 

o deporemt” suas cargas. E quem 
teme a Allah, Ele JÎlhe farà 

facilidade em sua condiçäo. 

5. Essa é a ordem de Allah, que 

YA s #1 ἴδ ΘΟ δ.» 

ere De BE 

ESA δὰ Sr 

> 422 -.“ 

A3 SUREN ἀξ. 48) 29 
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(1) Ou seja, a possibilidade de reconciliaçäo, entre as partes, antes do término da 
‘iddah. Aliäs, o Isläo, como [ἃ se disse acima, embora permita legalmente ὁ 

divércio, faz-lhe reservas. 
(2) Alusäo às impüberes. 
(3) Depor suas cargas: dar à luz. 
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Ele vos fez descer. E quem teme ἃ 
Allah, Ele Îhe remirä as mâs obras 

e lhe tornar4 magnifico o prêmio. 

6.Fazei-ast”  habitar onde 
habitais, conforme vossos recursos. 

e näo as prejudiqueis, para 

constrangé-las. E, se säo grâvidas, 

despendei com elas, até deporem 

suas cargas. EF, se elas vos 

amamentam o filho, concedei-lhes 

seus prêmios. E que, entre vos, 
haja deliberaçôües mütuas, de modo 
convemente. Εἰ se estais em 

dificuldade, outra lhe amamentarä 

o filho. 

7.Que  aquele, que tem 

prosperidade, despenda conforme 

sua prosperidade. E aquele, cujo 

sustento é restrito, que ele despenda 
do que Allah Îhe concede. Allah 

näo impôe ἃ alma alguma senäo o 

que Ele ÎIhe concede. Allah far, 

apôs dificuldade, facilidade. 

8. E que de cidades transgrediram, 
desmesuradamente, a ordem de seu 

Senhor e de Seus Mensageiros! 
Entäo, fizemo-las dar severa conta, 

e castigamo-las com terrivel castigo. 

9, Entäo, experimentaram ἃ 

nefasta  conseqüência de sua 

conduta; e o fim de sua conduta foi 

perdiçäo. 

(1) As: as mulheres divorciadas. 
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10. Allah preparou-lhes veemente 
castigo. Entäo, temei a Allah, ὁ 
νός dotados de discernimento, νός 

que credes! Com efeito, Allah fez 
descer, para vôs, uma Mensagem. 

11.E enviou um Mensageiro, 

que recita, para vôs, os versiculos 
de Allah, evidentes, para fazer sair, 

das trevas para ἃ luz, os que crêem 
e fazem as boas obras. E ἃ quem 
crê em Allah e faz o bem, Ele ὁ 

farä entrar em Jardins, abaixo dos 

quais correm os rlos; nesses, seräo 
eternos, para todo o sempre. Com 
efeito, Allah lhe far4 belo sustento. 

12. Allah é Quem criou sete 

céus, e da terra, outras tantas. entre 

OS quais ἃ ordem desce, para que 
saibais que Allah, sobre todas as 
cousas, € Onipotente, e que Allah, 
com efeito, abarca todas as cousas, 

em CIéncia. 
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De ΑΙ Madïinah - 12 versiculos. 

Em nome de Allah, O 
Misericordioso, O Misericordiador. | << ε 

à = 5 À 3 s ᾿Ξ 
Î F “5 “ἢ se CL Ar ue 5 & FAT ας Ο Profeta! Por que proibes το δ ξε CE 

0” que Allah tornou licito para ti? » τ» ἡς πῇς ΓΝ “ἧς Le 
$ A 7 

Buscas o agrado de tuas mulheres? ΞΘ δ ANS 2) OL 

E Allah é Perdoador, Misericor- 

diador. 

κὶ μ ἀπε ρῶς NÉ SRE MONA. LL a 2: Com efeito, Allah preceituou, RSS EE δ 1 

para vôs, reparaçäo de vossos Ὁ A TK 
Juramentos näo cumpridos. E SA 3. 
Allah é vosso Protetor. E Ele é O 

Onisciente, O Säbio. 

3.E quando o Profeta confiou 
em segredo uma conversa a uma!” | DR DE DC Re 

GE ace, A SEC de suas mulheres; e, quando esta PS ea 
. 4 . Pate “1 ΚΞ op ““-ἰ. - 5 

informou” ἃ outra disso, e Allah ABC 2e ρος V4 2% 

(1) At-Tahrim: infinito substantivado de harrama, proibir. Do mesmo radical do 

indicativo presente, que aparece no primeiro versiculo, ὁ ἃ palavra que intitula ἃ 

sura. De inicio, hâ alusäo a um episédio constrangedor para o Profeta, apôs o qual 

ele se impôs a proibiçäo do que era licito. À sura adverte, ainda, as mulheres do 

Profeta das desastrosas conseqüências do proceder inconveniente, conluiado entre 

elas. Ordena aos crentes se preservarem do Fogo que se alimenta dos pecadores e 
de pedras. Exorta o Profeta a lutar, sempre, contra os idélatras e os hipocritas. 

Finalmente, esclarece que os maridos virtuosos nâo podem interceder pelas 

mulheres que hajam atuado com descrença, e os maridos corruptos näo podem 

prejudicar as mulheres que ajam virtuosamente, pois cada um arca com seus 

prôprios atos. 

(2) O: o estar com Maria, sua escrava copta, apôs sua mulher Hafsa havé-los 

encontrado juntos, em prôpria casa. Sendo assim, Muhammad, para agradar a esta 

Ultima, Jurou nâo mais tocar a escrava. 

(3) Referéncia a Hafsa, ἃ quem o Profeta confidenciou näo mais estar com sua escrava 

copta. 
(4) Ou seja, quando Hafsa informou a outra mulher do Profeta, ‘Aichah, acerca dessa 

proibiçäo, que o Profeta se impôs. 
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Iho fez aparecerl”, ele fez 
conhecer uma RARES e deu de 
ombros à outra parte”. E, quando 
a informou disso, ela A ‘Quem 
te informou  disso?”  Disse: 
“Informou-me O Onisciente, O 

Conhecedor.” 

4.Se ambas® vos voltais 
arrependidas para Allah, Ele vos 
remirä, pois, com efeito, vossos 
coraçôes se inclinaram(”” ἃ isso. E. 
se vos auxiliais, mutuamente, 

contra ele, por certo, Allah é seu 
Protetor, e Gabriel, e os integros 
dentre os crentes. E os anjos, apés 
1550, seräo coadjutores dele. 

5. Quiçcä, se ele se divorcia de 
vos, seu Senhor Îhe dê em troca 

mulheres  melhores que vs, 
moslimes, crentes, devotas, arrepen- 

didas, adoradoras, jejuadoras, que 
forem casadas, ou que sejam virgens. 

6.0 vés que credes! Guardai- 
VOS, ἃ νόξς mesmos 6 ἃ vossas 

familias, de um Fogo, cujo 

combustivel säo os homens e as 

pedras; sobre ele, haverä anjos 

irredutiveis, severos: nâo desobe- 

2) ELLE AN WE 0) 

LR τῷ aler ὦ οὕ 

ER AA ὩΣ fes 

ὦ bai 

nd 
2 ÿ “2 PSE 

- 7 0 
μὲ Ὶ 7 

΄- € . 8) * » | 

PA τ 4 NTI 

Ou 958 ,2\ Lea ARC 

(1) Por intermédio do anjo Gabriel, Muhammad se inteirou da indiscriçäo de Hafsa, 

que confidenciou a ©Aïichah o ocorrido. 
(2) Muhammad, sem entrar em minücias, para näo constrangé-la, deu a entender a 

Hafsa que estava a0 corrente do que οἷα e {Aïchah haviam conversado. 
(3) Ambas: Hafsa e CAïchah. 
(4) Na verdade, Hafsa e “Âïchah aspiravam a que o Profeta πᾶο mais estivesse com 

Maria, alegrando-se elas com ἃ proibiçäo que ele se impôs. 
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decem a Allah, a Sua ordem, e 

fazem o que Îhes é ordenado. 

7.Dir-se-4: “O νός que 
renegastes ἃ Fé! Näo vos desculpeis. 
Hoje; sereis recompensados, apenas, 

pelo que fazieis.” 

8. Ὁ vos que credes! Voltai-vos 
arrependidos para Allah, com 
arrependimento sincero. Quiçä, 

vosso Senhor vos remita as mâs 

obras e vos faça entrar em Jardins, 
abaixo dos quais correm os rios, 
um dia, em que Allah näo 
ignominiarä ao Profeta e aos que, 
com ele, crêem. διὰ luz [Π65 

correr4 adiante e à direita. Diräo: 
“Senhor nosso! Completa, para 
nôs, nossa luz, 6 perdoa-nos. Por 
certo, Tu, sobre todas as cousas, és 

Onipotente.” 

9,0 Profeta! Luta contra os 

renegadores da Fé e os hipocritas, 
e 56 rude com eles. E sua morada 

ser a Geena. E que execrävel 
destino! 

10. Allah propôe um exemplo, 

para os que renegam a Fé: ἃ 

mulher de Noé e a mulher de Lot. 

Ambas estavam sob a autoridade 

de dois servos integros, de Nossos 
servos;, 6 ambas os trairam): 

YA sx! τὶ Ep δ)» 

Pet Ἢ ει σα 1 es . CEA Dre he 
“ὦ 

7: LA 
2" -» 

4554 (ASE φῦ, 
2 “ὦ F 28. CN 5% 
6: ἧς DE SPAS 

Du 9 À, 79, #9 tro 

Er ne À Eu 
“2 ) PAS 

«δ πον Ge 
592 CA La fa At 

- » 

A4 5 Ÿ “2... 
ΕΡ \ Ag? 

JE τ Ν 
et > < “9115 

GS 5 

> 1 “ 
EVA lo SE a De 

“33. χα SA Pres 2 

“ or? 

(1) A mulher de Noé asseverava que este era louco. À mulher de Lot, por diversos 
meios, sempre informava os pervertidos habitantes de Sodoma de quando seu 
marido estava com hôspedes, induzindo-os, assim, ἃ serem lascivos com estes. 
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entäo, eles de nada Ihes valeram, 3 
diante de Allah; e foi-lhes dito: D <a 
“Entrai ambas no Fogo com os que ee 
ai entram.” 

11.E Allah propôe um exemplo, 22. SES ee 
para os que crêem: ἃ mulher de As ΠΕ ose ΤΥ 
Fara6, quando disse: “Senhor meu! DE EIRE AIT DT 
Edifica, para mim, junto de Ti, SGEIX Ξὸ 3 EXAe 
uma Casa no Paraiso, e salva-me de EN < δος CESSE) 

Faraé e de sua obra, e salva-me do ῃ Ὁ # À Et 
povo injusto”; 7 

12.E Maria, filha de ‘Imrän, A ie τ 

ue escudou sua virgindade; entäo, Va eee 

et nela τῶι de Nosso RE Cases 
Espirito, e ela confirmou as RS CIC δ. 
palavras de seu Senhor e Seus CETTE SES 
Livros, e era dos devotos. 
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De Makkah - 30 versiculos. 

Em nome de Allah, O 
se Pa an EU τοσοῦ 

Misericordioso, O Misericordiador. EE A ὰ 

1. Bendito Aquele em Cujas Κρ ΟΝ, GNT 
mäos est a Soberania — e Ele, ΄ ê; LS 

RP sobre todas as cousas, é Onipotente — 
. «2 7 2 ee, 

2. Aquele que criou a morte e ἃ Said SÂES 
vida, para pôr à prova qual de vés 
é melhor em obras — e Ele é O Be 
Todo-Poderoso., O Perdoador -- 

PA 3 ER PR ET 

Dale ie 

3. Aquele Que sou sete ceus Δα DEC ET ji 

superpostos! Näo vês”” desarmonia Lot Me LAN τὰ 
FU he bois) δ 38 alguma na criaçäo 40 Miseri- CR A 

cordioso. Entäo, torna a vista para Dr 
o céu: vês nele alguma greta”? 

4. Em seguida, torna ἃ vista, PACS DRASS 
duas vezes, que a vista se voltarä “ ΓΕ AE dE 
para ti, malogrado e exausto. “5532 

5. Ε, com efeito, aformoseamos o a CAL NES Ὡς 
| G) CEE AE I 

céu mais proximo com lâmpadas ”, 

(1) A1 Mulk: substantivo formado de um dos infinitivos do verbo malaka, possuir. O 
substantivo é usado, freqüentemente, para designar ἃ soberania e o poder real; 

também, pode designar a profecia. Essa palavra, que ocorre no versiculo 1, dà 
nome à sura. Aqui, o alvo mais importante é fazer atentar os seres para o poder de 

Deus, inerente a todos os fenômenos universais: a vida, ἃ morte, a criaçäo dos céus 

e das estrelas, o conhecimento dos segredos, a preparaçäo da terra para as criaturas, o 

vôo dos pâssaros. E tudo, para conclamar à crença em Deus e no Derradeiro Dia. 

Relata, com clareza, o triste fim dos idélatras, lançados no Fogo, e seu diälogo 

com os guardiäes da Geena. Finalmente, descreve os lamentos dos idélatras, que 

se arrependeräo de näo haver dado ouvidos aos mensageiros de Deus. 
(2) A sura dirigi-se a Muhammad ou, indistintamente, a qualquer ouvinte. 
(3) Lâämpadas: estrelas. 
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e delas fizemos πηίβϑθ 5.1) contra os 

demônios. E preparamo-lhes ὁ 
castigo do Fogo ardente. 

6.E, para os que renegam seu 

Senhor, haverä o castigo da Geena. 

— E que execravel destino! — 

7. Quando nela°? forem lançados, 

dela ouviräo soluços, enquanto ela 

ferverä. 

8. Ela quase rebentarä de rancor. 

Cada vez que nela for lançada uma 

turba, seus guardiäes perguntar- 

lhes-äâo: “Näo vos chegou um 

admoestador'?” 

9. Diräo: “Sim, com efeito, um 

admoestador chegou-nos; entäo, 

desmentimo-lo e dissemos: ‘Allah 

nada fez descer; vos nâo estais 

senäo em grande descaminho!”” 

10.E diräo: “Se houvéssemos 

ouvido ou razoado, nâo estariamos 

entre os companheiros do Fogo 
ardente.” 

11. Ε reconheceräo seus delitos,; 

entäo extintos sejam os compan- 
heiros do Fogo ardente! 

12. Por certo, os que receiam a 
seu Senhor, ainda que Invisivel, 

teräo perdäo e grande prêmio. 

(1) Cf. XV 18 πὶ. 
(2) Nela: na Geena. 

Parte 29 +V ἐλμι' Ô gs 

- 

Lot ee 5 rar ΄“-:---΄ 
ar ANR 2 ess 

re 

EN CNET οἵ 
sr PARIS “ 
= ἢ Le . 

7 

RAS GI 

» 
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13.E guardai segredo de vosso 
dito, ou declarai-o! Por certo, Ele, 

do intimo dos peitos, é Onisciente. 

14. Näo sabera Ele ἃ quem 
σου Ε Εἰ ὁ Ὁ Sutil, Ὁ 

Conhecedor. 

15. ΕἸΣ é Quem vos fez a terra 

décil; entäo, andai, por seus flancos 

e comei de Seu sustento. E a Εἰς 

sera ἃ Ressurreiçäo. 

16. Estais seguros de que Quem 

est no céu näo farä ἃ terra engolir- 
vos, entäo, de sübito, agitar-se”? 

17. Ou estais seguros de que 
Quem est no céu näo enviarä, 

sobre vôs, um vento lastrado de 

seixos? Entäo, sabereis como é 

Minha admoestaçäo! 

18.E, com efeito, os que foram 
antes deles desmentiram 808 

Mensageiros. Entäo, como foi 
minha reprovaçäo? 

19. Ε πᾶο viram eles os pässaros, 

acima deles, pairando no ar, 6 

adejando? Näo os sustém senäo Ὁ 
Misericordioso. Por certo, Ele, de 

todas as cousas, é Onividente. 

20.Mas quem é este exército 

que, alado ἃ vôs, vos socorrerä, 

além dO Müisericordioso? Os 

renegadores da Fé näo estäo senäo 

em faläcia. 

ὦ δι δες 

5.2 LA LA miss Be 5 

EEE 
€ ες He. "ἢ ° AZ rfi 

585 RSS 
SEX 2% 

ζέ δ ἃ LR REA 
AS ee. 
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21. Ou quem é este que vos darä 
sustento, se Ele retém Seu 

sustento? Mas eles persistem em 
desobediência e em repulsa à 
Verdade. 

22. Entäo, quem é mais bem 
guiado? Aquele que anda cabisbaixo 
ou quem anda erguido, em senda 
reta”? 

23. Dize: “Ele é Quem vos fez SEC SGA Ἂ 
surgir e vos fez o ouvido e as ἐν. ae ΑΤ 

vistas e os coraçôes. Quäo pouco Sa 

agradeceis!” D O4 

24. Dize: “Ele ὁ Quem vos fez ESA Ke “2 

multiplicar na terra, e a Ele sereis ἄς nr τὸ 
reunidos.” DATA 

. ,., 66 r 25% DS RE Las ἢ ge 

25.E dizem: “Quando ser4 ὁ SENS ES 
cumprimento desta promessa, se à 

sois veridicos?” 

26. Dize: “A ciência estä, apenas, 

junto de Allah e sou, apenas, 
evidente admoestador.” 

27.Entäo, quando ol!) virem 
proximo, as faces dos que renegaram 
a Fé tornar-se-äo aflitas, e dir-se- 
lhes-4: “Isto é o que cobiçäveis!” 

LL CUT: CO CIE CA 59» 72 28. Dize: “Vistes? Se Allah me CRIER 2 AS 

aniquila e ἃ quem estâ comigo, ou 2, ET. 2 ACL 
se Ele tem misericérdia de nés, OUR PEU? 7 

quem protegerä os renegadores da SAXE 
ν᾿ 
΄χ.- 

Fé de doloroso castigo?” 

(1) O: o castigo. 
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29. Dize: “Ele ὁ O Müisericor- 

dioso; nEle cremos 6 nEle 

confiamos. Entäo, sabereis quem 
està em evidente descaminho!” 

30. Dize: “Vistes? Se vossa 

agua se torna subtérrea, entäo, 

quem vos farà vir ἄριια fluida?” 

265 4e EST 
Es ar? DT a 9T>< ἢ ete 

- γι 3, 

Ka LA 
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De Makkah - 52 versiculos. 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Nün°”. Pelo câlamo(? τῶν πρττάς. D O πω e pelo O SLA SE, 
que eles‘” escrevem! 

- 2. Tu, Muhammad, pela graça Ὁ ἜΣ ΠΕ: ci 

de teu Senhor, näo és louco. ᾿ ἤν 
᾿» 

3.E, por certo, h4, para ti, DEN AN EN Ὁ 
prêmio incessante. 

4.E, por certo, és de magnifica À LE SRI L 
moralidade. ἌΝΩ 

5. Entäo, tu enxergaräs, e eles 
enxergaräo 

(1) AI Qalam: câlamo, instrumento de escrita, ou flecha usada em jogos de azar pelos 

ârabes pré-islâmicos. No presente texto, corresponde à primeira acepçäo dessa 

palavra, que, aparecendo no primeiro versiculo, nomeia, também, a sura. Contém, 

inicialmente, a defesa do Profeta contra os ataques dos idôlatras, e os versiculos o 

conclamam a ser irredutivel com os adversärios. À seguir, hâ o cotejo entre os 
idélatras de Makkah, ingratos com as graças recebidas, e os donos de um jardim, 

igualmente ingratos, quando, agraciados com provisäo, desejam privar os 
necessitados do acesso ἃ ela. Alvissara aos crentes a boa recompensa, junto de 

Deus, e refuta as utopicas pretensôes dos idélatras, que imaginam para eles 

prôprios as mesmas recompensas; € ἃ sura, ainda, pressagia a estes ültimos sua 

horrenda condiçäo do Dia do Juizo. Finalmente, οἷα exorta o Profeta ἃ ter 

paciência com o julgamento de Deus e ἃ näo portar-se como Jonas. que desesperou 

de seu povo incréu. 
(2) Nün: designaçäo da letra ὁ, que corresponde, em lingua portuguesa, à 13° letra do 

alfabeto: ‘'n'. Quanto à interpretaçäo desta letra ârabe, no texto, veja-se a sura IT 1 

n3. Nün, também, pode designar a baleia. 
(3) ὁ juramento pelo câlamo caracteriza bem a indole cultural do Islamismo, que 

enaltece o saber, a leitura, os conhecimentos; aliäs, o cälamo ὁ o instrumento 

registrador, por excelência, da sabedoria, fonte do bem de toda a Humanidade. 
(4) Referéncia δὸς anjos incumbidos de registrar por escrito tudo que beneficia os 

seres. 



68. Süratu Al-Qalam Ραγίς 29) 958 |Y4s5# VA il δ)» 

6. Qual de vés é o alienado. 
ὁ ὁτϊ 

7. Por certo, teu Senhor é bem 

Sabedor de quem se descaminha PET 
de Seu caminho, e Εἰς é bem Doris 

Sabedor de quem 580 os guiados. 

8. Entäo, näo obedeças 805 
desmentidores, 

9.Eles almejam que sejas 

flexivel: entäo, serâo flexiveis. 

10.E näo obedecas a nenhum 
misero constante jurador!", 

11. Incessante difamador, grande 
semeador de maledicência, 

12. Constante impedidor do bem, 
agressor, pecador, 

13. Grosseiro 6, além disso, 

filho® espürio. 

14. Por ser ele possuidor de 
riquezas e f1ilhos, 

15. Quando se recitam, para ele, 

Nossos versiculos, diz: “Säo fabulas 

dos antepassados.” 

16. Marcä-lo-emos, no focinho®”. 

A à 
17. Por certo, pusemo-los®” à 

prova como puséramos à prova OS 

(1) Alusäo a ΑἹ Walïd Ibn AI Mughïrah, ferrenho adversärio do Profeta. 

(2) Até os dezoito anos, AI Walïd Ibn A1 Mughïrah desconhecia quem era seu pai. 

(3) Forma pejorativa de designar o nariz do pecador, rebaixando-o à condiçäo 

animalesca. Com efeito, na batalha de Badr, AI Walïd Ibn Αἱ Mughirah teve 

decepado seu nariz. 
(4) Los: os habitantes de Makkah. 
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(1) | | - > 5 La 5 τῇ donos ” do jardim, quando juraram © en A 

que colheriam seus frutos, ao 
amanhecer, 

18.E näo fizeram a ressalval”’: DE “Ὁ; 
“Se Allah quiser.” 

19. Entäo, um flagelo de teu 

Senhor circulou nele!”, enquanto 
estavam dormindo. 

20. Ε, de manhäà, ficou como ἃ À ES 
negra noite. ᾿ 

21.E, ao amanhecer, chamaram ὧὡ ee PSE 

uns Δ05 outros: 

ἐξ -» -. 2 9 3 2 fe τῇ rs 22. “Ide, cedo, a VOSso Campo ὥωάς LS ATEN 
lavrado, se sois colhedores. 

à are A 2 \AUSÉ 23. Entäo. foram adiante, LE Δ 

enquanio murmuravam: 

τὰ Η 2 ΄» ΒΡ κι ἐπ τ᾿ -- a € 24."“Que nenhum necessitado OK SN GENS 
entre a vos, hoje, là.” 

25.E foram cedo, com mä ῷ DTA EU; 

intençäo, poderosos. 

26. E, quando o viram, disseram: 
“Por certo, estamos descamin- 

4 
hados!*)! 

(1) Alusäo ἃ uma familia que residia nas proximidades da capital yemenita. O pai 

possuia um jardim, de cuja safra retirava a subsistência da familia, deixando o 

excedente para os necessitados. Assim, foi sempre, até que, depois de sua morte, 

os filhos acordaram em que passariam a recolher tudo para si prôprios, πᾶο 

deixando nada para os necessitados. Finalmente, foram castigados e desprovidos 
do jardim. 

(2) Literalmente: "e πᾶο fizeram exceçäo”. 
(3) Nele: no jardim. 
(4) Eles acreditam haver errado o caminho, pois nâo reconheciam o jardim, que, na 

verdade, assim estava, porque fora devastado. 
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27. ‘“Aliäs, estamos desprovidos!” 

28. O mais moderado deles disse: 
“Näo vos dissera eu: ‘Que 
glorifiqueis ἃ Allah???” 

29. Disseram: “Glorificado seja 
nosso Senhor! Por certo. fomos 

injustos.” 

30. Entäo, dirigiram-se uns aos 
outros, lamentando-se. 

31. Disseram: “Ai de nés! Por 
certo, fomos transgressores. 

32. “Quiçä, nosso Senhor no- 
lot? troque por um melhor que 
este. Por certo, a nosso Senhor 

estamos rogando.” 

33. Assim ἔ o castigo. E, em 
verdade, o castigo da Derradeira 
Vida é maior. Se soubessem! 

34, Por certo, haverä para os 
piedosos, junto de seu Senhor, os 

Jardins da Delicia. 

35. Entäo, ser4 que consideramos 
os moslimes como os criminosos”? 

36. Que Πά convosco(®? Como 

julgais? 

37. Ou tendes um livro, em que 
ledes 

: 
ΕΣ 5. , à Cr 

38. Que tereis o que escolherdes? DIS Sa τὰ > 

(1) Lo: o jardim. 
(2) Alusâo aos idélatras de Makkah, que pretendiam, caso fosse veridica ἃ Ressurreiçäo, 

ser täo privilegiados na outra vida, como eram na vida terrena. 
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39. Ou  tendes, de  N6s. 

terminantes juramentos, até o Dia 
da Ressurreiçäo, de que tereis ὁ 
que julgardes”? 

40. Pergunta-lhes: “Qual deles é ὧ BED rc 

fiador disso‘?” ζῶ 
A Le Ϊ 

41. Ou têm 6165 parceiros!") 
nisso? Entäo, que façam vir seus 
parceiros, se säo veridicos. 

42.Um dia, as canelas®?) das 

pernas se descobriräo, e seräo 
convocados ἃ se prosternarem, 6 
nào o poderäo. 

Ὲ ᾿ 35, - 43.Com suas vistas humilde- LS sis RSS Sete + 
mente baixas, uma vileza cobri- 

los-4. E, com efeito, haviam sido 

convocados a prosternar-se, enquanto 

“ σ΄“59 

és verre AGE 

5805. 

mo + = κχχσςσ Ps fre si 44. Entäo, deixa-Me com aqueles DORE 
que desmentem esta Mensagem. " 

Fa-los-emos se abeirarem de seu 

aniquilamento, por onde πᾶο 
saibam. 

45.E conceder-lhes-ei prazo. Por HET <4 τ ΠΥ 
certo, Minha insidia é fortissima. cs : 

46. Ou tu lhes pedes um prêmio UE ὡς A À x Ρ Ρ 5 ERA HEC | 

entäo, ficam sobrecarregados de -- 
Ônus ? E1) ὦ Lane 

(1) Ou seja, "μά outros que assim pensem”?". 

(2) Descobrir as canelas: estar em dificuldade, tal como, em situaçäo de fuga, 

quando, para liberar o movimento das pernas, se erguem as roupas. Aqui, ἃ 

metäfora exprime a dificuldade em que se encontraräo os pecadores, no Dia do 

Juizo, de que πᾶο poderäo evadir-se. 



68. Süratu Al-Qalam  Parte 29 

47, Ou têm eles ἃ ciência do 
Invisivel, entäo, escrevem o que 
querem ? 

48. Entäo, pacienta quanto ao 

julgamento de teu Senhor. E näo 
seJas como Oo companheiro da 
baleiat”). quando Nos chamou, 

enquanto angustiado. 

49. Nâo o atingira uma graça de 
seu Senhor, haveria sido atirado à 

terra nua, enquanto infamado. 

50. Entäo, seu Senhor elegeu-o, 
e fê-lo dos integros. 

S1.E, por certo, os que renegam 

a Fé quase te derrubam? com suas 
vistas, quando ouvem a Mensagem, 

e dizem: “Por certo, é um louco!” 

52. E ela°”? näo é senäo lembrança 

para os mundos. 

(1) Companheiro da baleia: Jonas. Vide XXI 87 n3. 
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(2) O édio dos idélatras ὁ täo forte que quase chega a prejudicar o Profeta. 
(3) Ela: a Mensagem. 
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De Makkah - 52 versiculos. 

Em nome de Allah, O SES : 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. À Incontestävel! eo Eu 

2. Que é a Incontestavel”? eo fic 

3. -- E o que te faz inteirar-te do D AE: 

que é a Incontestävel? — 

4.O povo de Thamüd e de ‘Ad «ΖΑ 354 τῆ 
Ρ — (2) 36) LES [4 

desmentiram o estrondo‘”’. 

5. Entäo, quanto ao povo de 
Thamüd, foram amquilados pelo 
Grito transgressor. 

6.E, quanto ao povo de Ad, 
foram aniquilados por estridente, 
desmesurado vento glacial. 

7. Allah  submeteu-o, contra “ LS JE ἘΠ: 

eles, durante sete noites 6 oito dias 

(1) A Incontestävel: uma das designaçôes do Dia do Juizo. A palavra, em ârabe, é 

adjetivo feminino, do verbo haqgqa, realizar-se, e qualifica a palavra Hora, oculta 
no texto. Aliäs, nesta Hora, ou melhor, no Dia do Juizo, realizar-se-â tudo que 

negavam os incrédulos: a Ressurreiçäo, a Conta, o Castigo, a Recompensa. Essa 

palavra surge nos versiculos 1, 2 e 3 e nomeia a sura, que se refere, de inicio, ao 

castigo que afligiu os povos antepassados, por negarem a Ressurreiçäo. Refere-se, 
também, ao toque da trombeta e à assombrosa metamorfose da terra, das 

montanhas e dos céus, e ao Dia da Conta. Alvissara aos bem-aventurados ἃ 

magnifica recompensa paradisiaca; adverte os desventurados da afliçäo ὁ do 

castigo nefando que os espera. Finalmente, menciona o Profeta Muhammad ὁ o 

Alcoräo, este, como sendo a Verdade ünica e certa para os homens. 

(2) O Estrondo: outra designaçäo do Dia do Juizo. O vocäbulo, em ârabe, é adjetivo 

feminino, do verbo qara‘a, bater, assolar, e qualifica ἃ palavra Hora, oculta no 
texto; assim, esta Hora assoladora assolarä com terror todos os seres: as estrelas 

despencaräo dos céus, cair4 o sol e ἃ lua; as montanhas se fenderäo, e tudo se 

transformar. 
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seqüentes; entäo, podias ver neles 
as pessoas prostradas, como ocos 
troncos de tamareiras. 

8. Entäo, tu vês deles algum 
remanescente ? 

9. E Farao e os que foram antes 

dele e os habitantes das cidades!" 

tombadas, chegaram com o nefando 
erro. 

10. Ε desobedeceram ao Men- 

sageiro de seu Senhor; entäo, Ele 

Os apanhou, violentamente. 

11. Por certo, quando as äâguas 

transbordaram,  carregamo-vos(?, 
na corrente!” nau, 

12. Para fazermos dela lembrança 

para vos, e para ἃ atentarem ouvidos 
atentos. 

13. Entäo, quando se soprar na 
Trombeta, um s6 sopro, 

14.E forem carregadas a terra e 

as montanhas, e forem pulverizados, 
de um s6 golpe, 

15. Entäo, nesse dia, sobrevirä o 

Acontecimento(”), ο Dia do Juïizo. 

16.E o céu fender-se-4, e βογά 

frâgil, nesse dia. 

(1) Sodoma e Gomorra. 
(2) Vos: vossos antepassados Quraich, na época de Noé. 
(3) Alusäo à arca de Noé. 
(4) Cf. LVI 1 n2. 
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17.E os anjos estaräo em seus 

confins, enquanto oito carregaräo o 
Trono de teu Senhor, acima 

deles!?” nesse dia. 

18. Nesse dia, sereis expostos:; 

nenhum segredo vosso se ocultarä. 

19. Entäo, quanto àquele ἃ quem 

for concedido seu livro, em sua 

destra, dirä: “Vinde, lede meu livro! 

20. ‘Por certo, j4 pensara deparar 
minha conta.” 

21. Entäo, ele estar4 em agradävel 
vida: 

22. Em Jardim bem alto; 

23. Seus frutos estaräo à mâo. 

24. Dir-se-lhes-4: ‘“Comei e 
bebei, com deleite, pelo que 

adiantastes nos dias passados.” 

25. E, quanto àquele a quem for 
concedido seu livro, em sua sestra, 

dira: “Quem dera, näo me houvesse 

sido concedido meu livro, 

26.“E me nûâo inteirasse de 

minha conta: 

(2) 27.“Quem dera fosse ela*” 0 
decisivo fim. 

28. “De nada me valeram minhas 

riquezas. 

(1) Ou seja, acima dos anjos mencionados antes. 
(2) Ela: a morte. 
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29. “Foi-se minha autoridade 
[5 para longe de mim! 

30. Dir-se-4: “Apanhail/o e 

agrilhoa1-0; 

31.“Em seguida, fazei-o entrar 

no Inferno; 

32.“Em seguida, prendei-o, 

entäo, em corrente de setenta 

côvados. 

33.‘Por certo. ele näo cria no 

Magnifico Allah, 

34. “Ἑ πᾶο incitava ninguém ἃ 

alimentar o necessitado. 

35.“Entäo, hoje, ele näo terä, 

aqui, intimo algum, 

36. ὍΝ alimento algum, exceto 

O ghislin®, 

37. Näo o comeräo senäo os 

errados.” 

38.Entäo, juro pelo que enxergais, 

39. E pelo que nâo enxergais, 

(3) 40. Por certo, este” é um dito 

de nobre Mensageiro, 

41. E näo um dito de poeta; Quäo 

pouco credes! 

(1) Ordem dirigida aos guardiäes do Fogo. 

Au 

3 
= SRE TT OT à 

Eos ΘΉΘΝ Ev 

Α͂ ὅν -,ρ - JS a” « 

Ours ἐῶν; pe Éd 

39. 

(2) Ghislin: é ἃ matéria purulenta e sangüinea, que ναζᾶγά dos corpos dos condenados, 

quando no Fogo. 
(3) Este: o Alcoräo. 
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42.Nem um dito de adivinho: DGSE SE ANS 
Quäo pouco meditais! | | 

43.É revelaçäo dO Senhor dos 
Mundos. 

44. Ε. se ele Nos atribuisse 

certos ditos®?. 

45. Apanhä-lo-famos pela destra, 

46. Em seguida, cortar-lhe-iamos 
a aorta. 

47. Entäo, nenhum de vos seria 

barreira contra sua puniçäo. 

48.E, por certo, 616) € 

lembrança para os piedosos. 

49. Ε. por certo, sabemos que, 

entre vôs, Πά desmentidores; 

S0.E, por certo, ele é motivo de 
afliçäo para os renegadores da Fé, 

S1.E, por certo, ele é a Verdade 
certa. 

52. Entäo, glorifica o nome de 
Teu Magnifico Senhor! 

(1) Ele: Muhammad. 
(2) Ou seja, ditos falsos. 
(3) Ele: o Alcoräo. 
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De Makkah - 44 versiculos. 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Um interrogante®” pergunta 
por um castigo, prestes a sobrevir, 

.-.-. ὦ 

ὠῤροσαύκασα 

2. Aos renegadores da Fé. Nada 
poderà deté-lo, 

3. Ele vem de Allah, Possuidor 

dos degraus. 

EU νῷ La 

© A A 
ON Ζ ἣ 

Σ᾿ À Οὐγβ ᾿ 

4.0s anjos e o Espirito®) a 
Ele” ascendem, em um dia, cuja 
duraçäo é de cinqüenta mil anos. 

5. Entäo, pacienta, Muhammad, 

com bela paciéncia. 

) 6. Por certo, eles οἵ) vêem longe, 

7. E Nôs o vemos proximo, 

(1) AI Ma‘ärij: degraus; plural de mifräj, que ὁ derivado de ‘araja, ascender ou 

elevar-se. No texto, a palavra se refere aos degraus sublimes, pelos quais os 

devotos ascendem ἂς graças, que Deus lhes outorga. Essa palavra aparece no 
versiculo 3 e nomeia a sura, que se abre ameaçando os incrédulos com o Dia do 

Juizo, advertindo-os de sua longa duraçäo e do que nela haverä de terrivel castigo, 

de que serâ impossivel resgatar-se. Reïtera a fragilidade do ser humano, na 

adversidade e na prosperidade: apenas, os piedosos, que fazem boas obras, serâo 

salvos de toda adversidade. Refuta a arrogância dos incrédulos, que pôem em 

düvida a existéncia do Paraiso. Finalmente, recomenda ao Profeta deixar os 

renegadores da Fé com seus väos entretenimentos, até a chegada do Dia 

prometido, que deles se incumbirä. 
(2) Alusäo ἃ An-Nadr Ibn Härith, um dos adversärios do Profeta, o qual, pondo em 

dûüvida as verdades contidas na Mensagem deste, desafiou-o a fazer chover sobre 

eles pedras do céu e mostrar-lhes o täo propalado doloroso castigo. Vide ΝΠῚ 32. 

(3) Ou seja, o anjo Gabriel. 
(4) Ou seja, Deus. 
(5) O: o castigo. 
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8. Ocorrera, um dia, quando o 
céu for como o metal em fusäo, 

9. E as montanhas forem como 

a là coradal) D 

10. Ε nenhum intimo interrogarä 
a outro intimo. 

11. Embora se enxerguem ἢ ! O 
criminoso almejarä resgatar-se do 
castigo desse dia, com o sacrificio 
de seus filhos. 

12.E de sua companheira e de 
seu 1rmäo, 

13. E de seu clä, que o abrigava, 

14. E de todos que estäo na terra, 
para, em seguida, isso o salvar. 

15. Em absoluto, näo se salvarä. 

Por certo, o Inferno é uma flamat” 

16. Tiradora de couro cabeludo. 

17. Ele convocarä quem se virou 
e voltou as costas, 

18.E juntou a riqueza e ἃ 
entesourou. 

19. Por certo, o ser humano foi 

criado incoerente: 

20. Aflito, quando o mal o toca; 

21. E avaro, quando o bem o toca. 

(1) Pode ser alusäo à là avermelhada do pêlo do camelo, considerada mais leve que 

outros tipos de là. 

(2) Eles πᾶο se comunicaräo, embora se vejam, por estarem mergulhados em profunda 
preocupaçäo acerca do horrendo Dia. 

(3) Fiama: labareda. 
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22. Exceto os orantes, 

23. Que säo assiduos em suas 

oraçoes, 

24. E aqueles em cujas riquezas 

hà, de direito, parte determinada 

25. Para o mendigo e para ὁ 

desprovido; 

26.E os que confirmam o Dia 

do Juizo. 

27. Ε os que estäo amedrontados 

do castigo de seu Senhor 

28. — Por certo, näo h4 garantia 

alguma contra o castigo de seu 

Senhor ; — 

29,E os que säo custédios de 

seu Sexo, 

30.Exceto com suas mulheres 

ou com suas escravas — entäo, por 

certo, näo seräo censurados, 

31.E, quem busca algo, além 

disso, esses säo os agressores — 

32.E os que säo respeitadores 

de seus depôsitos confiados a eles 
e de seus pactos; 

33. E os que säo cumpridores de 

seus testemunhos, 

34. Ε os que säo custôdios de 

suas oraçôes. 

35.Esses seräo honrados, em 

Jardins. 

“2 Shut) ti 
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36. Entäo, por que razäo os que 
renegam a Fé correm, em tua 

direçäo, de olhos fitos em ti, 

37. Dividindo-se em bandos, à 

direita e à esquerda? 

38. Aspirara cada qual deles ἃ 
entrar no Jardim da Delicia!1}? 

39.Em absoluto, näo devem 

aspirä-lo. Por certo, criamo-los 

do®? que eles sabem. 

40. Entäo, juro pelo Senhor dos 
Levantes e dos Poentes: somos 
Poderoso, 

41. Para trocä-los por quem 6 
melhor que eles, e nâo seremos 

impedidos, 

42. Entäo, deixa-os confabular e 

se divertirem, até depararem seu dia, 
que Îhes é prometido, 

43. Um dia, em que sairäo, com 
destreza, dos jazigos, como se se 
estivessem precipitando as pedras 
levantadas. 

44.Com suas vistas humilde- 
mente baixas, enquanto os cobrir 
uma vileza. Esse é o dia que Îhes 
era prometido. 
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(1) Os renegadores do Isläo, ao se reunirem ao redor do Profeta, para ouvir sua 

pregaçäo, desmentiam-na ὁ ironizavam o Profeta e aos que nele criam, afirmando 
que, se estes iriam ganhar o Paraiso, também eles o ganhariam, em condiçües 

exCcepcionais, pois se pretendiam superiores aos crentes. 
(2) Do: do p6. Na verdade, o versiculo atenta para a vä pretensäo desses idélatras, 

também oriundos do p6. 
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De Makkah - 28 versiculos. 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Por certo, enviamos Noé a 

seu povo: “Admoesta ἴθι! povo, 

antes que lhe chegue doloroso 
castigo!” 

2. Ele disse: “Ὁ meu povo! Por 
certo, sou-vos evidente admoestador: 

3. ‘“Adorai ἃ Allah, e temei-O, e 

obedecei ἃ mim, 

4.“Ele vos perdoarä parte de 
vossos delitos e vos concederä prazo, 

até um termo designado®. Por certo, 
o termo de Allah, quando chegar, 
näo serä adiado. Se soubésseis!” 

5. Ele disse: “Senhor meu! Por 

certo, convoquei meu povo, durante 
a noite e durante o dia; 

6.“E minha convocaçäo näo 
lhes acrescentou senäo fuga. 

ει ἢ Av > A - Lac ΕΝ Ἰὰς 7. “Ἔ, por certo, cada vez que os ESA ESA A AE 
convocava, para que Tu os 

(1) Nüh: Noé, o segundo Patriarca, depois de Abraño, e cujo povo rebelde sofreu ὁ 

Dilüvio. Esse nome, que aparece nos versiculos 1, 21 e 26, nomeïa a sura, que se 

inicia pela histôria de Noé e seu povo; a sura alude à sua convocaçäo à Fé, de 

forma manifesta, püblica e secreta, e ao desdém de seu povo, quando desta 

convocaçäo, pois se obstinaram na adoraçäo dos idolos. Convicto de que nada os 

demovia de sua idolatria, suplicou Noé a Deus os solapasse a todos. E, assim, 

foram destruidos, pelo Dilüvio, exceto os prosélitos do Patriarca. 

(2) Ou seja, até a morte. 
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perdoasses, tapavam com os dedos 
os ouvidos. e encobriam-se em seus 

trajes!"”, e obstinavam-se no erro, 
e ensoberbeciam-se duma maneira 
exagerada. 

8. Em seguida, convoquei-os, 
declaradamente. 

9. “Em seguida, manifestei-Ihes 
minha pregaçäo e segredei-lhas 
discretamente. 

10. “Ἑ disse: ‘Implorai perdäo a 

vosso Senhor — por certo, Εἰς é 
Perdoador — 

11." ‘Ele enviarä do céu, sobre 

vos, chuva, em abundância, 

12." ‘E vos estenderä riquezas e 
flhos, e vos farà jardins, e vos far 
riOS. 

13.“ ‘Por que razäo näo 
dedicais magnanimidade a Allah, 

14.“ ‘Enquanto, com efeito, Ele 
vos criou por estägios(?)? 

15." “Νᾶο vistes como Allah 
criou sete céus superpostos, 

16. “ ‘E, neles, fez a lua como 

luz e fez o sol como luzeiro? 

17.“ ‘E Allah fez-vos germinar 
da terra, como as plantas:; 

Ste dd 2 SE 
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(1) Os idélatras assim o faziam, para nâo verem Noé. 
(2) Alusäo aos värios estägios da criaçäo do Homem, segundo o Alcoräo. Vide XXHII 

12-14, O versiculo, aqui, atenta para o poder de Deus de criar o ser humano do 
nada, por estägios. 
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18.“ ‘Em seguida, far-vos-àâ 

voltar ἃ οἷα. e dela far-vos-4 sair, 

de verdade. 

19.“ ‘E Allah fez-vos ἃ terra 

estendida como tapete, 

20.‘ ‘Para que por ela possais ir, 

por caminhos, em amplos desfila- 

deiros.” ” 

2 : . + τς ES cl 3 Δ τὰ 21. Νοέ ee Senhor meu! PAT 2661 575) 
Por certo eles'” me desobedeceram Aus 2 Εν 

: (2) : : S2? NE De 
e seguiram aquele ””, cuJas riquezas 

e filhos näo Îhe acrescentaram 

senâo perdiçäo. 

22. “E eles\” usaram de grandes 

estratagemas, 

ςς a . « + » μ ἘΠ ή ᾿ν ὮΝ Ἴ1 7 4. 23. “Ἑ disseram: Näo deixeis 5 EN EN Ὶ; Koss ΝΙΝ Ἴ 

vossos deuses e nâo deixeis Wadd 

nem Swä nem Yaghüth nem 

Ya‘üq nem Nasr!°! 

24.“E, com efeito, descamin- 

haram a muitos. E nâo acrescentes 
[5 

805 injustos senäo descaminho! 

25.Por causa de seus erros, 

foram afogados, entäo, fizeram- 

nos entrar no Fogo: 6 näo 

encontraram, para eles, além de 

Allah, socorredores. 

(1) Eles: os fracos e necessitados, entre o povo de Noé, que seguiram os ricos 

poderosos. 
(2) Aquele: o grupo de ricos poderosos. 
(3) Eles: o grupo de ricos poderosos. 
(4) Cinco divindades do paganismo, ao tempo de Noé. 
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26.E Noé disse: “Senhor meu! 

Νᾷᾶο deixes, sobre a terra, nenhum 

dos renegadores da Fé. 

ὧ Ὶ Tan, 1% CE CAC 27."Por certo, se os deixas, SEULS AS OISE 
descaminharäo Teus servos e näo RS Κα ΟΣ 

+ Ἂν mr - . ᾧὼὺ DEPART E 
procriaräo senäo impios, ingratos. d 

28. “Senhor meu! Perdoa-me ea nee ENS d LTRS 

meus pals 6 ἃ quem entrar em minha MP Re Te 

casa, sendo crente, e aos crentes 6 cÉeÿs Sopra Cars 
às crentes. E nâo acrescentes 805 © LE, ΣῪ 
injustos senào perdiçäo!” 
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De Makkah - 28 versiculos. 

Em nome de Allah, O 
" . Ά 

᾿ à ᾿ 
ΕἸ ὕζτώ (nt 

. 

Misericordioso, O Misericordiador. REA à 
= - - - 3 

1. Dize: “Foi-me revelado que fra Al À 

(2) = OP Le er) 
um pequeno grupo de jinns ”” ouviu Lorie NUE 

: ον ᾿ : 3 AA \\ 
minha recitaçäo; entäo, disseramt”: ῳ Ξ 

‘Por certo, ouvimos um Alcoräo 

admirävel; 

2.‘ ‘Ele ouia à retidäo: entäo A Ë SEM EN Vs : 8 : > 1,5 ΘΛ AE) \GXG 

nele cremos. E πᾶο associaremos ἢ BE 
᾿ JL» 

ninguém ἃ nosso Senhor.” ὩΣ 

3, “Ἑ que: ‘Que ἃ majestade de 
nosso Senhor seja sublimada! Ele 

à 
, ᾿ 

| ἡ. ν 

näo tomou para Si companheira OU 

nem ΠΙΠο. 

de . 1 (4) 171 4112.» - À 3.5 # 2 «ξ. 4, “E que: ‘Nosso inepto " dizia EGLISE 

(1) AI Jinn: coletivo designativo dos seres invisiveis, benfazejos, ou malfazejos, que, de 

acordo com o Alcoräo, foram criados de fogo - cf. XV 27. Essa palavra, mencionada 
nos versiculos 1, 5 6 6, denomina a sura, que, logo de inicio, traz ἃ ordem divina 

ao Profeta de comunicar aos povos o que foi-lhe revelado acerca dos jinns que 
ouviram a recitaçäo que o Profeta fez do Alcoräo, da qual se maravilharam e na 

qual creram veementemente. A sura, também relata que os jinns, antes, tinham por 

hâbito ouvir os segredos celestiais, para transmiti-los, depois, aos adivinhos; 

entretanto, ἃ partir de Muhammad, ficaramobstados de fazé-lo, com a ameaça de 

serem perseguidos por bélides incandescentes, e ressalta, outrossim, que entre 

eles, μά os crentes e os descrentes. Quanto à adoraçäo e às mesquitas, ἃ sura 

enfatiza que elas säo unicamente de Deus e para Deus. Adverte os desobedientes 

do castigo da Geena e afirma, finalmente, que sé Deus conhece o Invisivel, que 
nâo [ΔΖ aparecer ἃ ninguém, exceto aos mensageiros que Lhe aprazem. 

(2) Alusäo aos jinns da regiäo e Nassïbin, que escutavam a recitaçäo do Profeta, 

enquanto orava, de madrugada, em um lugar chamado Batn Nakhi, entre Makkah 

e At-T äif. 

(3) Ou seja, os jinns disseram a seu préprio povo. 
(4) Referéncia a Satä, chefe dos jinns. 
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r A . s 

o cümulo da blasfêmia acerca de eo £ 

Allah.” 

S."E que: ‘Pensävamos que os 
humanos e os jinns nào diriam 
mentira acerca de Allah.” 

6."“E que:  ‘Alguns dos 

humanos!”? refugiavam-se em alguns 
dos Jinns, entäo, acrescentaram- 
lhes afliçäo.” 

(44 : ς (2) ΠΡ cd Ἐν, 7 Le <e 7."E que: ‘Eles pensaram, ἐπ AE 
como pensastes, que Allah näo Φυεἶαί 

«ἀδὶδὰ ressusCitaria à ninguém.” 

ςς ᾿. ᾽ς 4 27 LOT {1e ACT 8. E que: ‘Tocamos o céu e AA ser ANNE) 
encontramo-lo repleto de veementes à Te 
guardas e de bélides 

᾿ - “Nele(? " ete ré 9.“E que: ‘Nele ”, sentévamo- γι: ας τ; 

KG, À 1255) fs 

G) > 

nos em posiçäo de ouvir. Mas va 
quem, agora, ouvir encontrarä para ὧν 
si uma bolide ἃ sua espreita.” 

10θ. Ὲ que: ‘Nâo estamos 
inteirados de que 1550 seja um mal 
desejado para os que estäo na terra, 
ou de ὡς seu Senhor lhes deseje 
retidäo 

r ΄ “2 æ - - Ne LÉ 11.“E que: ‘Hé, entre n6s, os SAS HE AE 

(1) Alusäo aos érabes, que, em viagem a temiveis lugares, pediam proteçäo δὸς 
préceres dos jinns contra malfazejos. Diante disso, esses prôceres se jactanciavam 

de dominar näo 956 jinns, mas humanos, também. 

(2) Eles: os jinns. 
(G) Cf. XV 18 nl. 
(4) Nele: no céu. 
(5) Ou seja, se ἃ proibiçäo imposta aos jinns, de ouvir os segredos do céu, serâ um 

bem ou um mal para os homens. 
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integros, e μά, entre n6s, os que ὁ OLA 

säo menos. Somos de värios 

procederes.” 

12."E que: ‘Pensamos que πᾶο 

escaparemos do castigo de Allah, 

na terra, e näo escaparemos dEle, 

em fuga.” 

1 nes NC ae 13." que: “Ao ouvirmos ἃ AE GE LEO 
6 = (Ὁ) -: Te Ξ 

Orientaçäo("), nela cremos. Entäo er SPA 30% 2 
Pa ἊΣ ΡΤ ΜΕ) Ὑ 

quem crê em seu Ssenhor nào τ 

temerä subtraçäo nem afliçäo.” 

14.“E que: ‘Hä, entre n6s, os 

moslimes, e hä, entre n6s, os 

iniquos. E quem se islamiza, esses 

säo os que procuram retidäo. 

15.“ ‘E, quanto aos iniquos, 

seräo lenha para ἃ Geena.” ” 
HE ΄ 

16. -- Ἐ, se eles®? permanecessem DELA Y A8 δὴ 

retos, no caminho da Verdade, [ἀ- 

los-iamos beber âgua abundante, 

: δ΄ ἥν (3) DA ES οὐ τς Ἔν. ire 17. Para, com isso, provä los - HSE, 54 RSA 
E a quem ἀά de ombros à PAPER CR OZ SLS 
Mensagem de seu Senhor, Ele ὁ 
introduzirà em castigo sempre 

crescente. — 

18.E foi-me revelado que as as 
mesquitas säo de Allah: entäo, näo 

(1) Orientaçäo: o Alcoräo. 
(2) Eles: os idôlatras de Makkah. 
(3) A âgua, para os povos do deserto, constitui o bem mais valioso e simbolo de tudo 

quanto possa representar vida farta e préspera. Mas, na prosperidade, o homem 
tende a desviar-se do caminho certo. E é na prosperidade que Deus vai provä-los. 
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invoqueis, com Allah, a ninguém. 

19. Ε que, ao levantar-se o Servo 

de Allah!” para invoc4-lO, quase se 
lançaram sobre ele, aglomeradost?) 

20. Dize: “Invoco, apenas, ἃ meu 
Senhor, e näo associo ninguém ἃ 

Ele.” 

21. Dize: “Por certo, näo possuo, 
para vos, prejuizo nem retidäo” 

22.-- Dize: “Por certo, ninguém 

me proteger de Allah, e πᾶο 

encontrarel, fora dEle, refügio 

algum’”— 

23."Exceto uma transmissäo 
vinda de Allah e Suas Mensagens. 

E quem desobedece ἃ Allah e ἃ 
Seu Mensageiro, por certo, ter4 o 

fogo da Geena; ποῖα ser4 eterno, 

para todo o sempre.” 

24.-- Eles permaneceräo des- 

crentes até que, quando virem οἱ 

que Îlhes foi prometido, saberäo 
quem est com socorredor mais 

fragil e inferior em nümero — 

25. Dize: “Näo estou inteirado 

de que o quê vos é prometido 

esteja proximo, ou de que meu 
Senhor lhe faça longinquo termo.” 

(1) Ou seja, Muhammad. 
(2) Täo maravilhados ficaram os jinns com a oraçäo de Muhammad, que se 

aglomeraram a seu redor, para melhor ouvi-lo. 
(5) O: 0 castigo na batalha de Badr, ou o castigo no Dia da Ressurreiçäo. 
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26. Ele é O Sabedor do invisivel OS ze LE 2 EN CAUAE 
e Πᾶο faz aparecer Seu invisivel ἃ Ou 
ninguém, 

27. Exceto a um Mensageiro, de 
quem Se agrade; entäo, por certo, 

Ele introduzir4 guardiäes adiante 

SU À 5% Ten ” 
SJ) ΣΝ 
ἦς æ “ PT ve 9 ee 

ENS LEUR δεν ὦ 
΄ + .-.-.Ἅ.-- 

dele e deträs dele, OS 
(1) . ων ΄» 9 9. 5 Le < CA 

28. Para saber se eles‘”, com SERRE Es] 

efeito, transmitiram as Mensagens Dis  Ν  τ Ὁ 
ee à 255 A, LES de seu Senhor, e Ele abarca o que no 

h4 junto deles, e enumera todas as θα 1.55 

cousas, em exato numero. 

(1) Eles: os profetas. 
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De Makkah - 20 versiculos. 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. | EPA} 3 
΄ 2 RU ΕΞ 

1. Ὁ envolto®? nas vestes! À ECE 

2. Levanta-te e ora durante a SU si 

noite, exceto durante um pouco:; es 

3. Sua metade, ou diminui dela À EX, Aer es 53 
es "on 4 2 Rd, 

um pouco; 

4. Ou acrescenta-lho. E recita o D ss at 553 
Alcoräo, lenta e claramente. HSE 

S. Por certo, lançaremos, sobre os Ὁ AE, 31 :ῷ 
: (à 2 “ΠΩΣ Η͂ 

ti, um dito!” ponderoso. 

6. Por certo, a oraçäo no inicio ee 4 A ASE 2 CE 2. | F9 Cs CR NEO) 
da noïite é mais eficiente, e mais ῶ » 

: ᾿ … (4 
escorrelta, em recitaçäo! ᾿ jé 

(1) ΑἹ Muzzammil: participio presente do verbo tazammala, envolver-se nas vestes. 
Essa palavra aparece no versiculo 1 e denomina esta sura, que trata das ordens de 
Deus ἃ Seu Mensageiro, quanto à oraçäo, durante grande parte da noite, e quanto à 

recitaçäo paulatina do Alcoräo, nesse mesmo periodo, ordens essas que o Profeta 

cumpre, junto com uma facçäo, que com ele estä. Tempos depois, Deus facilita-Ihe 

a tarefa e ordena que todos leiam do Alcoräo o que Ihes é possivel e que concedam 

az-zakäh e implorem o perdäo de Deus. Entrementes, Deus pede a Muhammad 

que paciente acerca dos desmentidores, que serâo castigados com doloroso 

castigo, no Dia do Juizo; ameaça os incrédulos com castigo idêntico ao que atingiu 

Faraé e seus seguidores, e apresenta, inclusive, algumas cenas do Dia da Conta. 

(2) Conta ἃ tradiçäo islâmica que, estando Muhammad, no monte Hirà’, recebeu ἃ 

revelaçäo, pela primeira vez. Assustado diante da enorme tarefa a ele confiada, 

retornou à casa, tremendo muito; por isso rogou à familia o envolvesse nas vestes. 

Nesse exato momento, Gabriel, chamou-0o para levar adiante sua missäo, referiu-se 

a ele como o "envolto nas vestes". 

(3) Ou seja, a Mensagem divina, contida no Alcoräo. 
(4) A noïite, sobretudo em suas primeiras horas, propicia a concentraçäo e o pleno 

entendimento da leitura alcorânica, durante ἃ oraçäo. 
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7. Por certo, μά para ti, durante ONE AE) 
o dia, longo percurso!". ΄ 

8. Ε lembra-te do nome de teu OS sa ASE 
Senhor, 6 consagra-te a Ele | 

inteiramente. 

9. Ele ὁ O Senhor do Levante e SAIS Ge KES 

do Poente: nâo existe deus senäo 

Ele. Entäo, toma-0O por Patrono. 

10.Ë pacienta quanto ao que CE 
dizem® e abandona-os, com belo 

abandono®. 

11.E deixa-Me com os desmenti- 
dores, dotados de bens terreais; e 
dä-lhes um pouco de prazo. 

12. Por certo, μά, junto de NGs, 

pesadas correntes e Inferno 

13.E alimento, que provoca 

engasgo, e doloroso castigo, 

14. Um dia, quando ἃ terra e as 

montanhas estremeceräo, e as 

montanhas forem como colunas de 

arela, desfeitas. 

. (4) rare 3 a σ < LÀ “.μν» Ἐπ: 

15. Por certo, enviamo-vos‘” um << CMS KE ci 

Mensageiro, por testemunha de νόξ, 

como enviäramos um Mensageiro 
a Farao. 

euh an 7. so 

hs CAES 

16.E Farao desobedeceu ao ASE MIETGE nes 

(1) O Profeta deve usar o dia para desincumbir-se de seus muitos afazeres. 

(2) Referência aos idélatras de Makkah. 
(3) Ou seja, o Profeta deve distanciar-se deles, com polidez. 
(4) Referéncia aos idélatras de Makkah. 
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Mensageiro; entäo, apanhamo-lo 

com trâgica maneira. 

17. Entäo, se renegais a Fé, 

como vos guardareis do castigo de 
um dia, que fard das crianças 

anciäs encanecidas? 

] ἢ 
18. Nele!}”, o céu espedaçar-se- 

ἃ. Sua promessa 56 Γἅ cumprida. 

s) ES 
19. Por certo, estes” säo uma 

lembrança. Entäo, quem qauiser, 

tomarâ um caminho para seu 
Senhor. 

20. Por certo, teu Senhor sabe 

que te levantas para orar, durante 

menos de dois terços da noite, ou 

durante sua metade, ou seu terço, 

6, também, uma facçäo dos que 

estäo contigo. E Allah determina a 

noite 6 o dia. Ele sabe que πᾶο 

podereis  enumerä-la®”,  entäo, 

voltou-Se para vés(®. Lede: pois, O 

que vos for possivel do Alcoräo. 
Ele sabe que existiräo, entre vés, 
enfermos e outros que percorreräo 

a terra, buscando algo do favor de 
Allah, e outros que combateräo no 
caminho de Allah. Entäo, lede ὁ 

que vos for possivel dele. E cumpri 

(1) Ou 5618, no Dia do Juizo. 

(2) Estes: os versiculos que tratam do Dia do Juizo. 

YA s 71 AMP 

Ὁ ΒΉΙΗ 

ΧΙ NT REL cl 55; --ιλῶ ETS 
“ { te 

as Es Ce EE AE 

La oE JEAN 
Der 

SE AN ἀδΥ.» Gone 

EAU SANS 
» 

-.ἢ 

2 

ΕΣ, 
ξ 

LE à DE É 
τῇ 
. 

(3) La: ἃ noite, ou seja, as horas da noite, que nàâo podem ser calculadas com precisäo, 

dada ἃ ausência do sol, utilizado pelos antigos no cälculo das horas. 
(4) Deus isentou os crentes dessa obrigaçäo. 
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a oraçäo e concedei az-zakah(}”, e 

emaprestai a Allah um bom 

empréstimo. Ε tudo de bom, que 
antecipardes ἃ vôs mesmos, o 
encontrareis junto de Allah, melhor 

e mais grandioso em prêmio. E 

implorai perdäo ἃ Allah. Por certo, 
Allah é Perdoador, Misericordiador. 

(1) Cf II 43 nd. 
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De Makkah - 56 clos 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. | =) ©; 
r 2 

WA TLLSÉ 1. Ὁ agasalhado‘”?! à RCE 
2. Levanta-te e admoesta os 72 

Εν ᾧ τ 
incréus. 

3. E a teu Senhor, magnifica-O. 

4. E ἃ teus trajes, purifica-os. 

(3) 5. E ao abominävel‘”, abandona- 

9% 6.E näo faças mercé, esperando 
receber mais. 

7. Ε, quanto à determinaçäo de À ac 22); 

teu Senhor, pacienta. ΟΝ: 

8. Entäo, quando se tocar ἃ ὦ SE A 
Corneta, 

(1) Αἱ Muddaththir: participio presente do verbo tadaththara, agasalhar-se. Essa 

palavra aparece no versiculo 1 ὁ denomina esta sura, que exorte o Profeta ἃ 

admoestar seu povo, e a glorificar a Deus, e a rechaçar o que acarreia o castigo; 

anuncia, ainda, o toque da corneta, a severidade das puniçôes aos descrentes: 
recomenda ao Profeta deixar nas mäos de Deus a questäo dos negadores da graça 

divina, descreve ἃ maneira pela qual o renegador da Fé detrai o Alcoräo; alude ἃ 
Saqar, uma das designaçôes do Fogo infernal, e ao castigo terrivel que ele 

preconiza; relembra que cada um ὁ recompensado pelo que faz: menciona os 

Companheiros da direita e suas inquiriçôes acerca dos criminosos. Finalmente, 

salienta que o Alcoräo é lembrança para quem quer haurir beneficios na palavra 
divina. 

(2) Segundo 1ά se disse na sura anterior, nota 2, do assombro extraordinärio sentido 

por Muhammad, quando da revelaçäo no monte Hirä’, voltando ele para casa, 

suplicou à familia o agasalhasse; e o anjo Gabriel, ao La uma outra vez, 
assim o chamou: "agasalhado". 

(2) Abominävel: traduz ar-rujz, Oo abominävel tormento, o castigo. O versiculo 

ordena o Profeta ἃ afastar-se do que causa o tormento ou o castigo, ou seja, ἃ 
idolatria. 
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9. Esse dia ser4 um dificil dia, Fe Dunes ST AS 

10. Para os renegadores da Fé o JE Ko, KE 

näo ser facil. 

| | (1) “17 Ds vu 11. Deixa-Me S6, com quem Die et 35 

Eu criei, 

12.F para quem fiz riquezas OK ANA hr 

extensas, 

13. Ε filhos sempre presentes(??, CIS cr 

14.E para quem tudo aplainei®”, 

plenamente. 

15. Em seguida, ele aspira ἃ que 

Eu Iho acrescente!” 

16.Em  absoluto, näo lho OLEGS SAS 

acrescentarel! Por certo, quanto a 

Nossos sinais, ele foi obstinado. 

17. Obrigä-lo-e1 ἃ  penosa 

escalada®?. 

18. Por certo, ele refletiu, e 

decidiu. 

(1) Alusäo a ΑἹ Walïd Ibn Al Mughirah, que vivia em grande prosperidade, e, 

contudo, negou a Mensagem divina, tornando-se dos mais temiveis adversärios do 

Profeta. 
(2) Ter os filhos presentes simboliza que estes, em virtude da prosperidade paterna, 

jamais precisavam sair ἃ trabalho ou ausentar-se por combate. Dessa forma, o pai 

desconhecia ἃ preocupaçäo de seu afastamento deles. 
(3) ΑΙ Walïd πᾶο conhecia dificuldades nem obstäculos. Deus [Π6 facilitara tudo, e ἃ 

vida lhe sorria. 
(4) ΑἹ Walïd, apesar de descrer do quanto pregasse o Profeta, intimamente, almejava 

que Deus o favorecesse ainda mais, na outra vida, e, com a pretensäo de ganhar o 

Paraiso, dizia: "Se diz Muhammad a verdade. entäo o Paraiso é meu”. 

(5) Segundo alguns exegetas, o castigo de ΑἹ Walïd serä a escalada de ignea montanha, 
e, täo logo chegue ἃ seu cume, resvalarä, para reiniciar, indefinidamente, ἃ 
tormentosa escalada, onde se pode perceber certa analogia sisifica. 
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19. Que ele morra! Como 
decidiu! 

20. Mais uma vez, que ele 
morra, como decidiu! 

.21. Em seguida, ele olhou. 

22. Depois,  carranqueou, 6 

ensombrou-se-lhe o semblante. 

23. Depois, voltou as costas, e 
ensoberbeceu-se; 

24. Entäo, disse; “Isso näo é 

senäo magia herdada dos antepas- 
sados. | 

ὃ FANSASE .Ἀ 
- LA 

25. “Isso πᾶο é senäo o dito dos Ὁ 

mortais.” d 

26. Fä-lo-e1 queimar-se em 
Saqar‘””. 

27.— E o que te faz inteirar-te 
do que é Saqar? — 

28.Ele® nada mantém e nada 

deixa. 

29. Carbonizador da pele. cs) CS 

30. Sobre ele, h4 dezenove eo NE 
guardiäes. 

31. E πᾶο fizemos por re 5 derniere 

guardiäes do Fogo senäo anjos. E OR UN τον 

näo fizemos seu nümero senäo 7 5 ᾿ 

como provaçäo para OS que SANS ΘΕΟΣ EE" 

renegam a Fé, para que aqueles aos SE É<, FLE EE fe 

(1) Uma das designaçôes do fogo infernal. 
(2) Ele: Sagar, o fogo infernal, que tudo consome, sem deixar rastros. 
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quais fora concedido o Eivro se 
convençam disso; e para que os 

que crêem se acrescentem em fé; e 
para que aqueles!” aos quais fora 
concedido o Livro e os crentes näâo 
duvidem; e para que aqueles, em 

cuos coraçôes h4 enfermidade, 6 
os renegadores da Fé, digam: “Que 
deseja Allah com 1isto, como 
exemplo? “ Assim, Allah descamin- 
ha ἃ quem quer e guia ἃ quem 
quer. E ninguém sabe dos exércitos 
de teu Senhor senäo Ele. -- E ela” 

näo é senäo lembrança para os 
mortais. 

32. De fatol”! Pela lua! ᾧ AS 

33. E pela noite, quando se vai! “ἢ: πεν 

34. E pela manhä, quando À n εὐ 

clareia! 

35. Por certo, ele!” é uma das 

calamidades, 

36. Em sendo admoestaçäo para 

Ο5 mortals. 

37. Para quem, entre vôs quer 

antecipar-se ou atrasar-se(/. 

(1) Alusäo δὸς judeus, cujas Escrituras anunciam idéntico nümero de guardiäes do 
Fogo. 

(2) Ela: Geena ou Saqar. 
(3) De acordo com a opiniäo do exegeta Al Qurtubi, in AI Jami‘ li Ahkämi Alcoräo, 

vol. 19, Cairo, 1957, p.84, traduzimos 'kallä' pela locuçäo adverbial ‘de fato', em 

lugar de ‘em absoluto'. 
(4) Elie: Saqar. 
(5) Antecipar-se ou atrasar-se: empenhar-se ou nâo em fazer o bem. 
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38. Cada alma serä o penhor do 
que houver logrado, 

39. Exceto os companheiros da 
direita: 

40. Estaräo em Jardins, inter- 

rogando-se, 

41. Sobre os criminosos: 

42.“O que vos fez entrar em 
Saqar?” 

43, Diräo: ‘‘Näo estâvamos entre 

OS orantes, | 

44. “Ἑ nâo alimentavamos o 

necessitado, 

45."E confabulävamos com os 

confabuladores, 

40. “Ἑ desmentiamos o Dia do 

Juizo. 

47.“Até que nos chegou ἃ 
Certezal!.” 

48. Entäo, näo os beneficiarä a 

intercessäo dos intercessores. 

49. Ε por que razäo estäo dando 
de ombros à lembrança!?/? 

50. Como se foram  asnos 

assustados, 

51. Que fogem de leäo. 

52. Aliäs, cada um deles desejaria 

(1) Ou seja, a morte. 
(2) Ou seja, à Mensagem de Deus. 

Ζ < 2 τ. 7 NET ee Beposoligs ἡ S 
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lhe fossem concedidas pâginas 
desenroladas!”. 

53.Em absoluto, näo seräo 

concedidas! Mas eles näo temem a 

Derradeira Vida. 

54. Näo! Ele”, por certo, é uma 

lembrança. 

55. Entäo, quem quiser bene- 
ficiar-se, dele se lembrarä. 

56. E nâo se lembraräo, ἃ näo ser ir 5 

que Allah o queira. Εἰς é O Dono 
da piedade e O Dono do perdäo. 

(1) Os idélatras s6 se comprometiam a seguir o Profeta se recebessem, do céu, 
mensagem escrita, enviada por Deus a cada um deles. 

(2) Ele: o Alcoräo. 
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De Makkah - 40 versiculos. 

Em nome de Allah, O 
ns ni | NE ? 

Misericordioso, O Misericordiador. | 7€ A —à 

. Ù 1. Juro pelo Dia da Ressur- CN rs xs 1: Ρ a essu or Ass 
reiçäo! 

1. 
2. Ε Jjuro pela alma, constante a A Là Ι: 

censora de si mesma, que ressus- 
citarels. 

2 » 4 ANT - 4 € Te - 3.0 ser? humano supôüe que Dar MNT LS 
näo Îhe juntaremos os ossos? τ 

Ι | ἜΞι = AT D et ζ 55 4. Sim! Juntar-lhos-emos, sendo D AC AN ATEN 
Nôs Poderoso para refazer-lhe as 
extremidades dos dedos. 

5. Mas o ser humano deseja ser 
impio, nos dias que tem à sua 
frente. 

6. Ele interroga: “Quando serä o Ὁ SEE 1 
Dia da Ressurreiçäo?” 

(1) AI Qiyämah: substantivo feminino de qiyam, infinitivo de qäma - levantar-se; pois, 

no Dia do Juizo, todos se levantaräo de seus sepulcros, para dar conta de suas obras. 

Esse termo aparece nos versiculos 1 e 6 e denomina a sura, que trata, inicialmente, 

da Ressurreiçäo da humanidade e da prestaçäo de contas, que deve fazer de seus 
atos. Alude, ainda, aos horrendos eventos do Dia do Juizo. Recomenda ao Profeta 

que escute atentamente as revelaçôes do anjo Gabriel e, somente depois, proceda à 

recitaçäo do que ouviu. Admoesta, severamente, os que preferem a vida terrena à 

derradeira Vida. Estabelece comparaçäo entre as faces resplendentes dos crentes e as 

sombrias dos descrentes, no Dia da Conta. Esclarece que o moribundo compreende, 

nos estertores da morte, ἃ falha de haver menoscabado os preceitos divinos. 

Enumera provas comprobatôrias do poderio de Deus, quanto a dar vida aos mortos. 
(2) O ser humano: Alusäo a “Adyy Ibn AbT Rabah que, descrendo da Ressurreiçäo, 

pedira ao Profeta he dissesse quando e onde ela aconteceria, e acrescera, ainda, 
que se contemplasse esse dia, acreditaria no Profeta, mesmo assim, apenas, 
quando fossem reunidos os ossos desfeitos pela morte. 
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7. Entäo, quando a vista se τ GE 

assombrar, 

8. E a lua se eclipsar, 

9. E o sol e a lua se juntarem. 

10.0 ser humano nesse dia 
dirä: ‘Para onde fugir?” 

11.Em  absoluto! Nada de 

refügio! 

12. Nesse dia, a teu Senhor serà 

o lugar de estar. 

13. O ser humano ser informado, 

nesse dia, do que antecipou 6 

atrasou. 

14. Mas o ser humano sera a 

prova evidente de si mesmo, 

15. Ainda que lance suas escusas. 

16.— Näo movimentes, com 
| , 

ele!) tua lingua, para te apressares 

a recitä-lo. 

17.Por certo, impende-Nos Las ee ut cer) 

CTP) 
juntä-lo e lé-lo. 

18.E, quando o lermos, segue 

sua leitura. 

19.Em seguida, por certo, 
impende-Nos evidenciä-lo. — 

ao , , » et 72. # -, τς 

20. Νᾶο! Mas vés amais ἃ vida HHÉANAASS 
transitôria, 

 21.E deixais a Derradeira Vida. 
“5. Sie JL 

᾿ 

(1) Ou seja, com o Alcoräo. Vide XX 114 nd. 
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f . 4 Ζ : 

22. Haverä, nesse dia, faces ὧ τ ἜΣ 
rutilantes, 

23. De seu Senhor olhadoras. 

24.F, haverä, nesse dia, faces 

sombrias, 

25. Pensaräo que ÎIhes sucederä 
uma ruinal'?. 

26. Näo! Quando a alma atingir 
as claviculas! ) 

27.E se disser: “Quem é à NA 
exorcista?” 7 

28.E ele pensar que é ἃ Us ve 
x (3) Ρ L GE GES 

separaçäo , 

29.E ἃ canela da perna 56 
enlaçar ἃ outra canelal”, 

30. À teu Senhor, nesse dia, que 
tu sers conduzido. 

ἊΣ 5 ᾿Ξ | 
31. Entäo, ele!” näo acreditou 

na Mensagem nem orou; 

32. Mas desmentiu e voltou as 

costas, 

33. Em seguida, jactando-se, foi 
ter com sua familia. 

34. Ai de ti! E, ai de ti! 

(1) Ruina traduz a palavra fägirah, uma desgraça ἰᾶο horrifica, cujo temor chegarä a 
quebrar as vértebras da coluna. Note-se que vértebra, em ârabe, é fagrah. 

(2) Uma imagem simbélica das agonias da morte, quando a alma se pôe a sair de 
dentro do corpo moribundo. 

(3) Ou seja, a partida da vida terrena. 
(4) Na agonia da morte, as pernas se contorcem e se tornam hirtas. 
(5) Ele: CAdyy Ibn AbT Rabiah, jé aludido no versiculo 3 desta sura. 



75. Süratu Al-Qiyämah Parte 29 

35. Mais uma vez, ai de ti! E, ai 

de ti! 

36.0 ser humano supôe que 
ser4 deixado negligenciado”? 

37. Νᾶο era ele uma gota de 
esperma ejaculada”? 

38. Em seguida, uma aderência. 

Entäo, Ele o criou 6 o formou. 

39. Ε fez dele o casal: o varäo € 

a varoa. 

40.Esse näo é Poderoso para 

dar a vida aos mortos? 

- 
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Em nome de Allah, O SENS, Ἂ 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Com efeito, transcorreu, para ἀκτῇ | Are ES δὰ 
Ο ser humano, um lapso de enorme με. se 
tempo, em que nàâo era cousa OS 
mencionadal®). 

2.Por certo, criamos o ser ; Grid ἜΚ CNT CE 
humano de οἷα  seminal él A ας 

1,0) + (4), Oasis mesclada‘”, para pô-lo à prova‘”; FACE 
entäo, fizemo-lo ouvinte, vidente. 

3. Por certo, guiamo-lo ao 
caminho, fosse grato, fosse ingrato. 

4. Por certo, preparamos, para 

os renegadores da Fé, correntes e 
gargalheiras e Fogo ardente. 

5. Por certo, os virtuosos beberäo 

de uma taça cuja mistura é de 
käfür®), 

(1) AI Insän: o ser humano. Esta palavra aparece nos versiculos 1 e 2 e denomina a 
Sura, que trata da criaçäo do ser humano, a partir de Adäo, de suas provaçôes e de 

sua disposiçäo de ser ou πᾶο grato a Deus. Alude ao castigo dos descrentes e ἂς 

delicias que experimentaräo os crentes. Refere-se ao Profeta, a quem Deus agracia 
com ἃ Revelaçäo do Alcoräo, rogando-lhe, ao mesmo tempo, que paciente, quanto 
às determinaçôes de seu Senhor. Admoesta a quem prefere à Derradeira Vida a 
Vida transitéria. Salienta que esta sura é lembrança para quem queira beneficiar-se, 
mormente se Deus assim quiser. Finalmente, deixa claro que ἃ misericérdia e ὁ 

castigo de Deus, para o ser humano, dependem da prépria vontade de Deus. 
(2) Antes de receber ἃ alma, o ser humano, ou seja Adäo, πᾶο passava de barro 

insignificante. 

3) Ou seja, da junçäo do espermatozéide com o évulo. 

4) Ao conferir aos homens preceitos e mandamentos € responsabilidades, Deus pode 
provar ἃ obediëência ou näo deles. 

(5) Nome de uma das fontes do Paraiso, de âgua alva e refrescante, como cânfora. 
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6. Uma fonte, de que os servos GR Ne e HE 
de Allah beberäo, fazendo-a emanar, 5 — 

abundantemente, 2e 

7. Porque säo fiéis aos votos e ECS CS AS 02 
| | 080$ 08) EILo?s 

temem um dia, cujo mal serd ἌΝ 
alastrante. DE 

8. E cedem o alimento — embora É< 22 LACS ἝΞ 

a ele apegados -- ἃ um necessitado ΄ EEE 
e a um 6rfäo 6 a um cativo, 9 es 

9, Dizendo: ‘Apenas, alimen- 

tamo-vos por amor de Allah. Näo 

desejamos de vos nem recompensa 
nem agradecimento. 

10. “Por certo, tememos, da parte 

de nosso Senhor, um dia austero, 

consternador.” 

11. Entäo, Allah guardä-los-4 do LS NE 22 
mal desse dia 6 conferir-lhes-4 à 

rutilância e alegria. 

12. Ε recompensä-los-à, por sua ὯΝ 
paciência, com Paraiso e vestes de 

seda. 

13. Nele, estaräo reclinados sobre 

coxins. Lä, näâo veräo nem sol nem 

frio glacial. 

14.E suas sombras estaräo SOLS 

estendidas sobre eles. e seus frutos ἊΣ 

penderäo docilmente. 

15.E far-se-4 circular, entre 

eles, recipientes de prata e copos 

cristalinos, 

GUss 
4 

o 

΄ 

EE 
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(1). 16. Cristalinos de  prata 
enché-los-äo, na Jjusta Hiedide, 
conforme o desejo de cada um. 

17.F, nele, dar-se-lhes-äo de 
beber taça cuja mistura é de 
gengibre, 

ὦ Bas 

18. De uma fonte que, lé, se | x cé ΟΣ 
(2) Casta Vaste he 

chama Salsabil”. 

19. Ε, circularäo, entre eles, SN GS bas ss 
3 . 

mancebos"” eternos; se os vires, 

suporäs serem pérolas espalhadas. 

20.E, se vires o que Πά [à, 
veräs delicia e grande soberania. 

21.Sobre eles"”, haverä trajes 
de fina seda, verdes. e de brocado. 

E  estaräo  enfeitados com 
braceletes de prata. E seu Senhor 

dar-lhes-4 de beber purissima 
bebida. 

. σ᾿. (ς M AR DS PU ANA | 22. Dir-se-lhes-à: Por _certo, CNT GES de | 
1550 ἔ recompensa para vôs, e & Re 
vosso esforço foi reconhecido.” 

23. Por certo, fizemos descer ὁ Lac latds ét 

Alcoräo sobre ti, com gradual ᾿ 
descida.. 

24.Entäo, pacienta quanto ao ee NS SES 26 οἵ 
julgamento de teu Senhor 6 räo D Ce 

ὧν >| 

(1) Os copos paradisiacos têm uma peculiaridade admirävel: apresentam, ao mesmo 

tempo, a nobreza da prata e ἃ refulgência do cristal. 

(2) Nome de outra das fontes do Paraiso, de ägua säpida. 

(3) Esses mancebos, belos como pérolas, se espalharam entre os bem-aventurados, 

para servi-los. 
(4) Eles: os bem-aventurados. 
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obedeças, dentre elest). a pecador 

nem a ingrato algum. 

25.E lembra-te do nome de teu 

Senhor, 80 alvorecer e ao entardecer. 

26. Ε,, durante a noite, prosterna- ἀάζευ τ ἄχος LÉ : 

te diante dEle; 6 glorifica-O, | | à 
durante a longa noite. 

27. Por certo, estes) amam a 239}... dus, À. SRE 
vida transitoria e deixam, diante 

deles, um pesado dia. 

28. Νός os criamos 6 Jhes 

fortificamos ἃ compleiçäo. E, se 
quiséssemos, trocä-los-famos por 
seus semelhantes, facilmente. 

29. Por certo, esta®) € uma .- à IE ASE vs 

lembrança. Entäo, quem quiser, | ᾿ | 
tomarä um caminho, para seu 

Senhor. 

30.E πᾶο o querereis, a nâo ser 
que Allah o queira. Por certo, 
Allah é Onisciente, Säbio. 

31.Fle faz entra em Sua 
misericordia ἃ quem quer. E para os 
injustos preparou doloroso castigo. 

(1) Eles: os inimigos do Profeta. O versiculo [ΔΖ alusäo, também, ἃ <Utbah Ibn 

Rabr°ah e ΑἹ Walïd Ibn AI Mughirah, referindo-se, respectivamente, a estes como 
pecador e ingrato, em virtude de haverem exigido do Profeta a renüncia da 
Mensagem. 

(2) Estes: os idélatras de Makkah. 
(3) Esta: esta sura. 
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VS es 

Em nome de Allah, O ,ῶϑ. Θ 
Misericordioso, Ο Misericordiador. 

1.Pelos enviados, sucessiva- ΟΣ ΣἼ 01; 
mente, ΄ 

2.E tempestuosos®”, vigorosa- δε "AE 

mente, 

6) “στ Note 3. Pelos desenroladores”, o ee 

perfeitamente, 

4. E separadores!”, totalmente, ἐν 65e A6 

5. E lançadores de lembrança!” 

279 € στ 6. Para escusar ou eo τ» ἦτ}: & 

4 Ἔ ΄ ΄ A ἢ Por certo, Ὁ que vos ὁ Ὁ eo VS ΚΟ 

prometido sobrevirä! 

8. Entäo, quando as estrelas se σι ἐφθ δ 
apagarem, 

9. E quando o céu tiver frestas, 

(1) A1 Mursalät: participio passado feminino plural de arsala, enviar, e parece concordar 
com o substantivo feminino âyät, versiculos, que estä oculto, em ärabe. Segundo 

alguns exegetas, porém, ΑἹ Mursalät se refere aos anjos; ou aos ventos, de acordo 
com outros. Essa palavra aparece no versiculo 1 e dä nome a sura que, entre värios 

temas, enfatiza a Ressurreiçäo e o Dia do Juizo., ilustrando-os com provas de sua 

vinda. Adverte, ameaçadoramente, os desmentidores desse Dia, através do refräo que 

se repete, dez vezes, a partir do versiculo 15. Alvissara aos piedosos as delicias 

paradisiacas e, finalmente, lamenta os descrentes, que näo crêem no Alcoräo. 

(2) Referência aos severos versiculos que ameaçam os idélatras. 
(3) Referéncia δὸς sâbios versiculos que se abrem com sabedoria ὁ orientaçäo, nos 

coraçôes dos homens. 
(4) Referência aos criteriosos versiculos que distinguem, categoricamente, o bem do mal. 

(5) Referência δὸς versiculos que orientam os homens, acerca da vida terrena, 

lembrando-os de nela bem proceder, para obter ἃ bem-aventurança. 
(6) Vos: δος idélatras de Makkah. O versiculo adverte-os de que o castigo esta proximo. 
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10.E quando as montanhas se 
desintegrarem, 

11.E quando os Mensageiros se 
reunirem, em tempo marcado, 

12.-- Para que dia foram estes!!) 
postergados”? 

13. Para o Dia da Decisäo! 

14. E o que te faz inteirar-te do 
que é o Dia da Decisäo? — 

15. Nesse Dia, ai dos desmen- 
tidores! 

16. Νᾶο aniquilamos os antepas- 
sados”? 

17.Em  seguida,  fizemo-los 
seguidos pelos derradeiros? 

18. Assim, agimos com os 
criminosos. 

19. Nesse dia, ai dos desmen- 
tidores! 

20.Näo vos criamos de uma 

agua desprezivel, 

21.E fizemo-la estar em lugar 
estävel, seguro, 

22. Até um tempo 
determinado(?)? 

23.Entäo, determinamos 8 
criaçäo. Quäo Excelente Poderoso 
somos Nos! 

24. Nesse Dia, ai dos 
desmentidores! 

VV Hu M 8 que 
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(1) Estes: os eventos supra citados nos versiculos 8, 9, 10e 11. 

2) Ou seja, até o nascimento do ser. 
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25. Näo fizemos a terra contene- 

dora de todos 

26. Vivos 6 mortos”? 

27.F, ποῖα. fizemos assentes 

montanhas altissimas, e demo-vos 

de beber äâgua säpida? 

28. Nesse Dia, ai dos desmen- 

tidores! 

29. Dir-se-Ilhes-4: “Ide aot! | que 

desmentieis! 

30. “Ide ἃ uma sombra de très 

ramificaçôes®?/: 

31. “Νᾶο é umbrâtil nem vale 

contra a Labareda.” 

32. Por certo, οἷα atira faiscas 
3 

enormes como toros! ) 

33. Como se fossem camelos 

amarelos. 

34. Nesse dia, ai dos desmen- 

tidores! 

35.Esse ser um dia em que 

eles®? näo falaräo, 

| r “4 πὰ 5 “πᾷ 

36 Nem se lhes darä permissäo XÉSIN 
para isso: entäo, näo se escusaräo. 

, . > 7 a a . 5. 37. Nesse dia, ai dos desmen a HS ἘΠ 

tidores! 

(1) O: ο castigo. 
(2) Trata-se do fumo exalado do fogo infernal, que se ergue em forma de três colunas. 
(3) Ο toro: o tronco de ärvore, limbo de ramos. 
(4) Eles: os pecadores. 
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38. Dir-se-lhes-4: “Este é o Dia 

da Decisäo. Juntamo-vos, e aos 

antepassados. 

39.“Entäo, se tendes insidia!}”, 

insidiai-Me.” 

40. Nesse dia, ai dos desmen- 

tidores! 

41.Por certo, οϑ  piedosos 
estaräo entre sombras e fontes, 

42. E frutas de quanto apetecerem. 

43. Dir-se-lhes-4: ‘“Comei e bebeï 

com deleite, pelo que fazieis!” 

44. Por certo, assim, recompen- 
samos os benfeitores. 

45. Nesse dia, ai dos desmen- 

tidores! 

46. O incréus, comei e gozai um 
: τ τὸν à 

pouco, por certo, sois criminosos ”/! 

47. Nesse dia, ai dos desmen- 
tidores! 

48.E, quando se JIhes diz: 

“Curvai-vos® Pr näo se curvam. 

49. Nesse dia, ai dos desmen- 
tidores! 

50. ne em que Mensagem, 
depois dele”, creräo? 

© NE LS RSS 

rt .- 33 CCS 
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D LEGER 

(1) Alusäo a qualquer plano dos descrentes de se defenderem do castigo. 

(2) O versiculo se dirige aos descrentes da vida terrena. 

(3) Ou seja, curvar-se para a oraçäo. 
(4) Dele: do Alcoräo. 
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De Makkah - 40 versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS, a 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Sobre o que eles se interrogam ONE 
mutuamente(?? 

2. Sobre o formidävel Informe! À 

3. De que säo discrepantes. 

4, Näo! Eles logo saberäo! 

5. Mais uma vez, nâo! Eles logo 

saberäo! 

6. Näo fizemos da terra leito”? 

7. Ε das montanhas estacas("? 

8. E vos criamos casais, 

9,E fizemos de vosso sono 

descanso, 

10.E fizemos da noite 

vestimenta!”, 

(1) An-Naba’: o informe. Esta palavra, que aparece no versiculo 2, nomeia ἃ sura, 
que ratifica a Ressurreiçäo e ameaça os que dela duvidam; traz, ainda, série de 

provas comprobatôrias do poder divino, além de arrolar sinais premonitérios da 
Ressurreiçäo; alude ao triste fim dos transgressores e à recompensa dos virtuosos. 

Finalmente, faz advertências sobre o horror que serä esse dia. 
(2) Referéncia aos idélatras de Makkah, que sempre questionavam acerca da 

Ressurreiçäo, pregada pelo Profeta. 
(3) Alusäo à informaçäo divina sobre a Ressurreiçäo e outros fatos escatolôgicos. 
(4) Da mesma forma como as tendas se fixam no chäo, por meio de estacas, as 

montanhas fixam a terra, como se lhe fossem estacas. 

(5) A noite reveste de escuridäo todas as cousas. 
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11: E fizemos do dia tempo de MU 
Ξ ( 

ς vida: ”. 

12. E edificamos, acima de vés, 

sete sélidos(? céus. 

13. Ε fizemos um luzeiro rever- 

berante, 

14. E fizemos descer, das nuvens ΕΣ ΟΡ ts 
carregadas, âgua COpiosa, 

15. Para, com ela, fazer sair gräos 
e plantas, 

16. Ε frondosos jardins. 

17. Por certo, o Dia da Decisäo 

é um tempo marcado. 

18. Um dia, em que se soprarä 
na Trombeta; entäo, chegareis em 
turbas, 

19.E abrir-se-4 o céu e tornar- 
se-à em portas, 

20. Ε mover-se-äo as montanhas, 

entäo, serdo miragem. 

21. Por certo, a Geena ser4 lugar 
de espreita”?, 

22.Morada para os transgressores. AS LE γωϑῇ 

23. Nela, permaneceräo por Ὁ ἡ ΕΣ: ΕἾ 
séculos. LÉ 

κοὐ ρας 37 DER 24.Nela, näo experimentaräo 
frescor nem bebida, 

(D'Odiaéo tempo de despertar para o trabalho e tantas outras atividades. 

(2) Ou seja, estes sete céus säo sélidos, por Πᾶο sofrerem jamais a passagem do tempo. 
3) Ou seja, um lugar onde seus guardiäes estaräo à espera dos condenados. 
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25. Exceto âgua ebuliente e vazar 

purulento, 

26. Como adequada recompensa. 

27. Por certo, eles nâo esperavam 2: ὁ 
prestar conia, 

28. E desmentiram Nossos sinais, 

constantemente, 

29. E cada cousa, enumeramo-la 

por escrito!"). 

30. Dir-se-lhes-4: “Entäo, experi- 
mental a recompensa, pois näo 
vos acrescentaremos senâo castigo.” 

31. Por certo, haver4 para os 
piedosos triunfo: 

32. Pomares e videiras. 

33.E donzelas, de incipientes 

selos, da mesma idade, 

34. E taça repleta. 

35.-— Neles, näo ouviräo frivo- 

lidade nem mentira — 

36.Como recompensa de teu 
Senhor, dâdiva bastante 

37. DO Senhor dos céus e da ΞΟ ΕΙΣ. AE 

terra e do que hä entre ambos, 40 ον 
Misericordioso. Näo teräo o CAES 

poder ? de falar-Lhe. 

\ 

(1) Todos os atos humanos 580 escritos no Livro do Destino. 
(2) Ninguém poderé solicitar de Deus a absolviçäo do castigo ou o incremento da 

recompensa. 
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38. Um dia, quando o Espirito!" 
e os anjos se colocarem em 
fileiras, nào falaräo, exceto aquele 
a quem © Misericordioso permitir, 
6 que dirä o que é certo. 

39.Esse sera o verdadeiro dia. 

Entäo, quem quiser, tomarä retorno 
a seu Senhor. 

A 2 τῇ σον EMA ΧΦ... 40. Por certo, Νός vos) admoes- PS ES GEI 

tamos de um castigo prôximo. Um At Li dE AGE 
dia, em que o homem olharä o que Fer ΤΣ 
suas mäos anteciparam, € 0 
renegador da Fé dira: “Quem dera 
fosse eu pô!” 

De Makkah - 46 versiculos. 

Em nome de Allah O | SENS, à 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1.Pelos que tiram!” : | a alma ρος ῖς 

com força! | 

(1) O Espirito: o anjo Gabriel. 

(2) Vos: os idélatras de Makkah. 
(3) An Näazi‘ät: participio presente feminino plural do verbo naza‘a, tirar, o qual 

parece concordar com a palavra oculta, anjos, de acordo com uma das värias 

interpretaçôües que a exegese alcorânica confere a esse termo. Trata-se, entäo, dos 

anjos que tiram a alma dos descrentes, na hora da morte. Essa palavra aparece no 
versiculo 1 e nomeia ἃ sura, que, de inicio, jura pela inexorabilidade da 
Ressurreiçäo. Relata, em seguida, episodios entre Moisés e Fara6, para consolo do 
Profeta; corrobora o poder de Deus com a mençäo de inümeros fenômenos 
universais, atenta o ser humano para o Dia do Juizo, quando cada um arcarâ com o 

que fez em vida. À sura termina com a interrogaçäo dos descrentes acerca da 
Hora, e lembra a estes que a missäo do Profeta consiste, apenas, em alertar sobre 

ela, näo sobre seu tempo de chegada, pois disso 5ό Deus sabe. 
(4) Referéncia aos anjos que tiram, com violéncia, a alma dos descrentes, na hora da 

morte. 
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2.Pelos que a desprendem!” τ» : Din 
com suavidade! 

3. Pelos que corremt” livremente! 

4. E avançam() rapidamente, 

5. E deliberam uma ordem!”! 

6. Um dia, quando Ο primeiro soar 
da Trombeta fizer tudo estremecer, 

Ἷ 2: ALIAS 7. Seguindo-0 o segundo soar, OS GS 

| à a β - Me ST 43 8. Nesse dia, haverä coraçôes Eee 
turbulentos; : 

9, Suas®) vistas estaräo humilde- 

mente baixas. 

10. Dizem: ‘“Seremos levados à 

nossa vida primeira? 

11. "Quando formos ossos ocos, DE 
ressuscitaremos ?” | 

Ὁ πον οὐδ 33, “απ 2.“ 9 À < 12. Dizem: “Nesse caso, essa OC BL | 
serâ uma volta perdida!” 

13. Entäo, haver4, apenas, um 

unico Clangor(*, 

14. E ei-los na terra plana!”. At af 

(1) Referéncia δὸς anjos que desprendem, com suavidade, ἃ alma dos crentes, na hora 

da morte. 

(2) Referência ao anjos que descem, velozes, à Terra, com as Ordens de Deus. 

(3) Referéncia aos anjos que rumam, céleres, ao Paraiso, com a alma dos crentes. 
(4) Referéncia δὸς anjos, encarregados de cumprir as Ordens divinas. 

(5) Ou seJa, deles, dos negadores da Ressurreiçäo. 

(6) Ou seja, antes da Ressurreiçäo, haverä um s6 Clangor, quando ressuscitaräo todas 
as criaturas. 

(7) À palavra no texto 6 As-Sähirah: a terra plana, branca, onde os homens prestaräo 
contas, no Dia da Ressurreiçäo. 
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15. Chegou-te o relato de Moisés? 

16. Quando seu Senhor o 

chamou, no vale sagrado de Tuwa: 

17." Vai a Farao. Por certo, ele 

cometeu transgressäo. 

18. “Entäo, dize: ‘Queres digni- 
ficar-te, 

19.“ ‘E que eu te guie ἃ teu 

Senhor? Entäo, recea-10-à4s.” ” 
4 

ἃ. 
I Ι 

“.} 0 2 TL 

20. E fê-lo ver o grande sinal0), ë LRNESTA SE 

21. Entäo, desmentiu-o e desobe- δὲ 

deceu. 

22. Em seguida, voltou as costas, 

correndo, 

23. reuniu os homens 6 

clamou, 

24.E disse: “Sou vosso senhor, 

Oo altissimo.” 

25.Entäo, Allah  apanhou-o, 
como εὐ exemplar, pelo 
derradeiro®” dito e pelo primeiro®. 

26. Por certo, h4 nisso liçäo para 
quem recela ἃ Allah. 

. (4 : : ds τῷ 
AT: Sois!” vos mais dificeis, em 

(1) Alusäo a um dos värios milagres feitos por Moisés: ou a vara que se tornou serpente 

ou ἃ mâo que se tornou alva. 
(2) Ou seja, quando disse Fara6: "Sou vosso senhor, o altissimo.". Vide o versiculo 

precedente desta sura. 
(3) Quando afirmou Εαγαό: "Ὁ dignitärios, nâo conheço, para νόβ, nenhuma outra 

divindade que näo seja eu." Vide XXVIIT 38. 
(4) O versiculo, dirigindo-se aos idélatras de Makkah, que negam a Ressurreiçäo, 

lembra que Deus, Que criou os complexos céus, pode criä-los, novamente, pois 

eles näo säo täo complexos quanto aqueles. 
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criaçäo, ou o céu? Ele o edificou, 

28. Elevou seu teto e formou-0; 

29. Ε fez escura sua noite, e fez 

sair a plena luz de sua manhä. 

30. E a terra, apôs 1550, estendeur-a. 

31. Dela, fez sair sua âgua 6 
seus pastos. | 

32.E as montanhas. assentou- 

as, 

33. Tudo, para o gozo de vés e 
de vossos rebanhos. 

34.Entäo, quando chegar ἃ 
grande Catästrofe!”, 

35. Um dia, quando o ser 
humano se lembrar daquilo®) em 

que se esforçou, 

36. Ε se fizer expor o Inferno ἃ 
quem puder ver, 

37. Entäo, quanto ἃ quem 

cometeu transgressäo 

38.E deu preferência à vida 
terrena, 

39. Por certo, o Inferno Îlhe serä 

morada. 

40. Ε, quanto ἃ quem temeu a 
preeminêéncia de seu Senhor e 
coibiu ἃ alma das paixôes, 

41. Por certo, o Paraiso Îlhe serä 

a morada. 

(1) Ou seja, o Dia da Ressurreiçäo. 
(2) Daquilo: de seus atos. 

va ὧν ὦ! 8; qu Fa s >| 

“- 
æ + 

δ 4 4 DA TAUTA ἐκ τα 

Rs ES es 
PL 

LEXPES, 

ÇA DST Ka 

Æ ? 

Os κοῦ 
Gesell 

ES 
ÈS 

Ἀπ τώ ἢ 
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42. Perguntam!/-te pela Hora: ον 
“quando 56Γά sua ancoragem? 

43. — Que sabes tu acerca de sua Docs à 
lembrança(?? - 

44, À teu Senhor pertence seul” 
término. ᾿ 

45. Tu és, apenas, admoestador 
de quem a receia. 

46. Um dia, quando a virem, Ni TE 

parecer-lhes-4 como se  näo Fa à _ | fs. ον 
houvessem  permanecido nos gvoa ie 

sepulcros senäo o tempo de um 
anoitecer ou de seu amanhecer. 

De Makkah - 42 versiculos. 

Em nome de Allah, O NE 
Misericordioso, O Misericordiador. | 

5) Ἔτι 1. Ele! Carranqueou e voltou as ds “72 
29 9, AC 

costas, 

(1) Os idélatras de Makkah interrogam Muhammad. 

(2) O versiculo alerta Muhammad de que o conhecimento do momento em que a Hora 

ocorrerà näo pertence senâo a Deus. 

(3) Ou seja, o termo da Hora. 

(4) CAbassa: perfeito do indicativo do verbo ‘abassa, carranquear. Essa palavra 

aparece no versiculo 1 e denomina a sura, que, de inicio, censura o Profeta, por 

haver desprezado o cego Abdullah Ibn Umm Maktüm, quando este se achegou ἃ 

ele, a fim de interpelä-lo sobre o Isläo. Ocorre que, nesse instante, o Profeta se 

ocupava com ἃ elite Quraich, ἃ quem convidava para abraçar a nova religiäo, e 

atrâs dos quais almejava poderem vir outros seguidores. Por isso, carranqueou € 

näo foi atencioso com Ibn Umm Maktüm. A sura, ainda, atenta para as graças 

divinas, existentes desde a criaçäo do homem até a sua Ressurreiçäo. Finalmente. 

alude ao Dia do Juizo, lembrando que os homens, nesse Dia, se dividiräo em dois 

grupos: o dos crentes euféricos ὁ o dos descrentes infelizes. 
(5) Ele: o Profeta Muhammad. 
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2. Por que o cego!” 1he chegou. OS 

3.E o que te faz inteirar-te de o ὁ: λό, κυ: 
que ele, talvez se dignifique”? 

4. Ou se lembre da Mensagem, Serie) 

6 ἃ lembrança o beneficie”? 

5. Quanto ao! que prescinde de 

ajuda, 

6. Tu o ouves. atentamente. 

7.E nada te impende se ele se 
nâo dignifica. 

8.E, quanto ao que te chega 

correndo, 

9. Enquanto receia ἃ Allah, 

10. Dele te desinteressas. 

11.Em absoluto, näo o faças 

mais! Por certo, esses®” säo uma 

lembrança 

12.-— Entäo, quem quiser, disso 

se lembrarä — 

13. Registada em pâginas hon- 

radas. 

(1) Referéncia a Abdullah Ibn Umm Maktüm, que se dirigiu ao Profeta e ὁ 
interrompeu, durante seu diälogo com os lideres da tribo Quraich, quando os 

convidava a abraçarem ο Isläo. Ibn Umm Maktüm, ignorando-os, pediu ao Profeta 
lhe ensinasse algo do que Deus fhe revelara. Indignado com ἃ interrupçäo, ὁ 

Profeta ficou carrancudo e menosprezou-0. Dai a razäo desses versiculos, que 

censuram a atitude do Profeta, pois o cego se mostrara mais interessado no Isläo 

que os préprios Quraich. Aliäs, ἃ importäncia de um homem näo deve ser avaliada 

por sua posiçäo social, mas por seu carâter e por sua conduta. 

(2) Alusäo ao escol Quraich. 

(3) Esses: os versiculos do Alcoräo, que säo mensagem universal, dirigida a todos, 

pobres e ricos. 
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14. Elevadas, puras, 

15. Em mâos de escribas!?) 

16. Honoräveis, virtuosos. 

17. Que morra o ser humano! 
Como é ingrato! 

18. De que cousa Ele o criou? PE, 

- 
nr : . . EN Re nr 3 19. De gota seminal, Ele o criou:; QU) 55425 A5 Aa 

entäo, determinou-0; 

20. Em seguida, facilitou-lhe ὁ Ô ET -: ἐ2 

caminho; HE 

21. Em seguida, féê-lo morrer e OH AÉé 
fé-lo sepulto; 

22. Depois, quando Ele quiser, LE sé 

ressuscità-lo-à. | 

23. Mas, em absoluto, ele ainda OA AS 

näo realizou o que Ele Ihe ordenou. 

24. Entäo, que o ser humano olhe 
para seu alimento: 

25. Nôs fizemos entornar a âgua 
abundantemente, 

Η ὥς ,», ΞΊ1Τ,....... 2 26.Em seguida, fendemos ἃ OL SNS 
terra, suficientemente, 

27.E, nela fizemos brotar grâos, ÉD ὄπ 

28. Ε videiras e hortaliças, 

29. E oliveiras e tamareiras, 

30. E pomares entrelaçados"?. 

(1) Trata-se dos anjos que copiam os versiculos do Livro do Destino. 
(2) Ou seja, pomares frondosos, repletos de ärvores frutiferas, cujas frondes se 

entrelaçam. 
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31.E frutas e pastagens, ὩΣ 

32. Tudo, para gozo de vôs e de É KR “22 

vossos rebanhos. on 

33. Entäo, quando chegar o soar DAME ARE 
ensurdecedor, : 

34, Um dia, quando ἃ pessoa 

fugir de seu irmäo, 

35.E de sua mâe e de seu pai, 

36.E de sua companheira e de RC ΧΡ. 

seus f11hos, 

37.Nesse dia, para cada um 

destes, haverä uma situaçäo que 0 

preocuparä. 

ms À 

- 

δὀ τ5ιτ. CR ot À NY 
MESA ENT es AR 

- 

, ’ 5 2 κι er 

38. Nesse dia, haverä faces PUITS 

radiantes, 

] 
ΤΟΝ . ὅς 2% ΄ A 

39. Sorridentes, exultantes. DE CAS 

40.E, nesse dia, haverä faces Ge UT 

cobertas de poeira, 

2 Fosse 41. Cobri-las-à um negrume. D EURS 

À 
3.“ 1 2 Tr ΤΡ + À 

42.Esses serâo os renegadores O EEE AZ 

de Fé, os impios. 
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De Makkah - 29 versiculos. 

Em nome de Allah, O κῶν 
Misericordioso, O Misericordiador 

1. Quando o sol for enrolado®), ἐν πὸ εξ 
2.E quando as estrelas se ὩΣ Ὁ ἐσ 

tombarem, | 

3. Ε quando as montanhas forem | Osicdiés 
movidas, TONI 

4, E  quando os  camelos Φεϊρο δ; 
fêmeas®., prestes ἃ dar à luz, D 
forem descurados, 

S.E quando as feras forem 22 À ὄϊες: À D ne EE ED A pr reunidas, 5 

6.E quando os mares forem OS AAENE 
abrasados, Ou 

7.E quando as almas forem τε λον ᾿ x Ἔ OS LÉNEL 
parelhadas'”, 

(1) At-Takuir: infinitivo do verbo Kawwara, enrolar, cuja forma passiva é 
mencionada no versiculo 1, e a partir da qual se nomeia a sura. Aqui, μά descriçäo 
dos eventos que ocorrero, antes e depois do Dia da Ressurreiçäo; häâ, também, 
exposiçäo dos fenômenos que atestam o poder divino, e confirmaçäo do valor do 
Alcoräo, e refutaçäo das difamaçôes contra ele, com defesa do Profeta e ameaça 
805 transgressores. Finalmente, ἃ sura aponta orientaçäo sobre o ensinamento do 
Alcoräo, sempre lembrando que tudo no mundo estä submetido à vontade de Deus. 

(2) Ou seja, quando desaparecer ἃ luz do sol. | 
) Os érabes sempre investem muitos cuidados nas fêmeas prenhes dos camelos, pois 
delas depende, em grande parte, sua subsisténcia e prosperidade. O versiculo, para 
conolar Ο terror que serä essa Hora, mostra que esses animais, täo estimados, 
estaräo totalmente desamparados, sem pastor, sem mungidor, sem nada. 

(4) Entre as interpretaçôes exegéticas, pode ser aquela da reintegraçäo das almas aos 
corpos, no Dia da Ressurreiçäo. 



81. Süratu At-Takwir  Parte 30 METRE γι s >| 

8.E quando a filha, enterrada où 1e 25 ES 
viva, for interrogada, 

9. Por que delito fora morta. ΑΝ Sd 

10.E quando as pâginas!} ον 
forem desenroladas, 

11. E quando o céu for esfolado®, ὍΝ κἀν 

12. quando ο Infemo for O net 
atiçado, 

13.E quando o Paraiso for ONE is 

aproximado, 

14.Toda alma saber4 ὁ que οι 252% 
realizou. 

15. Entäo, juro pelos planetas 

absconsos. 

16. Que correm e se escondem(/! 

17. Ε pela noite, quando se vai! 

18.E pela manhä, quando 

re spiral” 

19. Por certo, ele® ὁ o dito de 

um nobre Mensageiro!*”, 

20. De grande força, prestigiado À ee Se ἘΠ 

junto 40 Possuidor do Trono, L 

(1) Alusäo ἂς pâginas dos livros, em que estäo registrados os atos de cada ser humano. 

(2) Ou seja, quando o céu for arrancado como se arranca ἃ pele de um animal. 

(3) Referéncia a Mercürio, Vênus, Marte, Jüpiter e Saturno, que ora säo visiveis no 

céu, ora näo. 
(4) A prosopopéia contida no versiculo alude à brisa matinal, que acompanha ὁ 

amanhecer, como se fosse seu sopro exalado. 

(5) Ele: o Alcoräo. 
(6) Ou seja, do anjo Gabriel. 
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21. À quem se obedece, l4{!: Jeal. 

22.E vosso companheiro® näo 
é louco: 

23.E, com efeito, ele οἱ viu, 
no evidente horizonte. 

24. E ele πᾶο é avaro quanto ao 
Invisivel(”. 

25.E ele!” näo é um dito de 
demônio maldito. 

26. Entäo, aonde ides? 

27. Ele® nâo é senäo lembrança 
para os mundos, 

28.Para quem, dentre vés, 
queira ser reto. 

29. Mas nâo o querereis, a näo 
ser que Allah, O Senhor dos 
mundos, Ο queira. 

(1) Alusäo ao reino celestial, onde se encontram os outros anjos, que obedecem a 
Gabriel. 

(2) Ou seja, o Profeta Muhammad. 
(3) 0: ο anjo Gabriel, que se [Π6 apresentou na plenitude da forma angelical. 
(4) Muhammad nada oculta da Revelaçäo. 
(5) Ele: o Alcoräo. 
(6) Ele: o Alcoräo. 
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De Makkah - 19 versiculos. 

Ν᾿ Em nome de Allah, O SNA; 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Quando o céu se espedaçar, ἐν SCANS 

| 2.E quando os astros se QUE SE ls 
dispersarem, 

3.E quando os mares forem o Ce ES 
abertos, mesclando-se, Ι | 

PT hu 217 Ve 4. quando os sepulcros forem οι 
revolvidos, 

5. loda alma saberâ ὁ que 
(2) | M La LE 

antecipou e atrasou ””. 
- 

3 - Κις σι εἾ..2 - 6.0 ser humano! O que te 2 ERNEST 
ilude®) quanto a teu Senhor, O : 
Generoso, 

7. Que te criou 6 te formou 6 te eo SAS AE CN 
endireitou? - 

8. Na forma que Ele quis, Ele te o GALLES: dé 
compôs. | Ce 

9. Em absoluto, näo vos iludais! 

(1) AI Infitär: infinitivo substantivado de infatara, espedaçar-se, cujo passado 
aparece no versiculo 1, e, a partir do qual se nomeia a sura. Esta relata, de inici0, 

eventos que ocorreräo, quando da aproximaçäo da Hora; em seguida, admoesta ὁ 

ingrato ser humano 6 condena sua descrença no Dia do Juizo, ratificando ἃ 

existéncia dos anjos da guarda, que anotam todos os atos do homem. Assinala as 

delicias que gozaräo os virtuosos, e os suplicios que padeceräo os pecadores, 

entäo, ninguém poderà interceder por outrem, e sé Deus disporä de tudo. 

(2)0 que antecipou e atrasou: o que fez e o que deixou de fazer. 

(3) O que [ΔΖ o ser humano ignorar a sublimidade de Deus, e a Ele desobedecer? 
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r (| . ΄ 
Mas vôs!! desmentis o Juizo; 

10.Ë, por certo, hä, sobre vés, 

anjos custodios, 

11. Honoräveis escribas!? 

12. Eles sabem o que fazeis. 

13. Por certo, os virtuosos estaräo 

na delicia, 

14.E, por certo, os impios 
estaräo no Inferno, 

15. Nele se queimaräo, no Dia 
do Juizo, 

16.Ε dele nunca estaräo ausentes. 

17.— ΕΟ que te faz inteirar-te 
do Dia do Juizo? 

18. Mais uma vez, o que te faz 
inteirar-te do Dia do Juizo? -- 

19.Um dia, em que alma 
nenhuma nada poderä fazer por 
outra alma. E a ordem, nesse dia. 

serà de Allah. 

(1) Vés: os idélatras de Makkah. 
(2) Cf. L 17 nd. 

tee Care 
Os Ge 
DORE 

© ASE 

D SAS or 
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De Makkah - 36 versiculos. 

Em nome de Allah, O AEALA ς 
τ τοις | ne PRE EN) 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Ai dos fraudadores PR μα ΛΜ ς, 
᾿ Ὁ za, Lo 

2. Que, quando compram algo, ΟΣ ΣΞ agit 4 

por medida, aos homens, a exigem | L 

exalta, 

3.E, quando lhes vendem algo, D SLAM 
por medida ou peso, fraudam-nos. ᾿ 

» ἡ = 2 Es GE - “1 jp “Ξ 

4. Esses nâo pensam que seräo ὅν 5: ATEN 
ressuscitados, 

5, Em um formidävel dia? 

6. Um dia, em que os humanos 

se levantaräo, para estar diante dO 

Senhor dos mundos. 

“ | ὦ τῇ. 31 σι 2 Cr 7. Em re näo pensam' D ne NE KES 
Por certo, o livro”” dos impios estä ΄ 

no SiJJIn. 
_ . . ju 59 : > AVAL 8. -- ΕΟ que te faz inteirar-te do eo πα 

que έ ο δη11η7-- 

(1) ΑἹ Mutaffifin: participio presente plural substantivado do verbo taffafa, fraudar 

no peso e na medida. Essa palavra, que aparece no versiculo 1, nomeia a sura, que 

se abre com severa ameaça contra quem, ao comprar, exige exatidäo, no peso € na 
medida, e, ao vender, desfavorece, no peso e na medida, a quem quer comprar, 

fazendo, para isso, atentar que o Dia da Ressurreiçäo é inevitâävel, quando os 

fraudadores receberäo o registro de todos seus atos, gravados em um Hvro integro. 

Alude à felicidade eterna dos virtuosos, que seräo recompensados por suas boas obras. 
Finalmente, tranqüiliza os crentes, lembrando-lhes que, no Dia do Juizo, gozaräo 

as delicias paradisiacas, enquanto os descrentes padeceräo os horrores infernais. 
(2) Ou seja, ἃ relaçäo das mäs obras dos demônios e dos descrentes que se encontra no 

Sijjin. Quanto ἃ seu significado, vide versiculo 9, desta mesma sura. 
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9. É um livro gravado. 

10. Nesse dia, ai dos desmen- 

tidores, 

11. Que desmentem o Dia do 

Juizo. 

12. E nâo o desmente senäo todo 
agressor, pecador: 

13. Quando se recitam, para ele, 

Nossos versiculos, diz: “Säo fâäbulas 

dos antepassados!” 

14. Em absoluto, näo o 580! 

Mas, o que eles cometiam lhes 

enferrujou os coraçôes!?. 

15.0ra, por certo, nesse dia, 

seräo vedados da misericérdia de 

seu Senhor. 

16.Em seguida, por certo, 

sofreräo a queima do Inferno: 

17. Depois, dir-se-lhes-4: “Eis o 
que desmentieis!” 

18. Ora, por certo, o livro dos 

virtuosos estä no <Illiyin® 

19.— E o que te faz inteirar-te 
do que é o Illiyün®? ?- 

1020 |T::# 

Ode à 5 SEE --- 

(1) Assim como ἃ ferrugem invade o metal, corroendo-o, as mäâs obras dos pecadores 

invadem-lhes os coraçôes, corrompendo-os. 

(2) Ou seja, a relaçäo das boas obras dos anjos e dos crentes, se encontra no ‘Illiyïn. 

Esta palavra, quer dizer : um livro gravado. 

(3) Alusäo ao mesmo livro. Aqui, como em ârabe, a palavra estä no caso nominativo. 
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20. É um livro gravado. 

21. Testemunham-no os achega- 
dos a Allah. 

22. Por certo, os virtuosos estaräo 

em delicia, 

23. Sobre coxins. olhando as 

maravilhas do Paraiso. 

L22% 
7 2 νιν: Σ οὐ 24. Reconheceräâs em suas faces DEL SERE 

a rutilância da delicia. 

25. Dar-se-lhes-4 de beber licor 

puro, selado, 

26. Seu selo é de almiscar -- e 

que os competidores se compitamt”, 

entäo, para 1550 — 

27. E sua mistura é de Tasnim®, 

28. Uma fonte de que os 

achegados ἃ Allah beberäo. 

3 29. Por certo, os"? que cometeram 
crimes riam dos que criam, 

30. Ε, quando por eles passavam, DU; ze ne 
piscavam os olhos, uns aos outros, 

31. ἘΣ quando tornavam a sSUas ὩΝ “À TEA ANA 

familias, tornavam hilares, * ἴω "es 

4 : 4 απο ge - Æ - 

32.E, quando os  viam, € AISNE ALL 
diziam: “Por certo, estes estäo 

descaminhados.” 

(1) Quem quiser desfrutar essas delicias, que se empenhe na obediência de Deus. 
(2) Nome de nobre bebida paradisiaca de fonte celestial. 
(3)Alusäo δος ricos Quraich, que ironizavam os pobres, entre os crentes. 

(DOS: os crentes. 
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33. E näo foram enviados, sobre 

eles, por custodios. 
᾿ . À 35 το, © ἄρ γ΄ DA 

34. Entäo, hoje, os que crêem se esse CAE 
riem dos renegadores da Fé, ἃς 

35. Estando sobre COXINS, 

olhando as maravilhas do Paraiso. 

36.05 renegadores da Fé πᾶο 
seräo retribuidos s pelo que faziam”? 

De Makkah - 25 versiculos. 

Em nome de Allah, O | SES, * 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Quando o céu se fender, | eo sue δ 

2. Ε obedecer ἃ seu Senhor, e ὁ ον 
fizer devidamente, 

3. E, quando ἃ terra for estendida SE 

(2) à aol te 4. lançar o ” que Πά nela, e se e ner ε: 

esvaziar, 

5. E obedecer a seu Senhor, e ὁ 

fizer devidamente, o ser humano 

depararä suas obras. 

ESS 

(1) AI Inchiqäq: infinitivo substantivado do verbo inchaqqa, fender-se, cuja forma, 

no passado, aparece no versiculo 1, dando origem ao titulo da sura, que, jä no 
inicio, faz referência a alguns indicios de como serä ἃ Hora; esclarece que tudo se 

submete ἃ Deus, que o ser humano encontrarä a seu Senhor, e que seus atos 580 

registrados em um livro, que ele receberä no Dia do Juizo. A sura traz, também, Ο 

juramento de que Deus é Onipotente e de que a Ressurreiçäo é fato indubitävel. 
Finalmente, alerta para ἃ Onisciência divina e para o conhecimento de tudo quanto 
fazem os descrentes, para quem 1ά hâ preparado doloroso castigo, como para os 

crentes, um prêmio eterno. 

(2) Tudo que nela μά, seus tesouros, minas, inclusive os mortos nela enterrados. 



84. Süratu Al-Inchiqäq Parte 30 

, - PP . τὸ ra 

6. Ο ser humano! Por certo, tu te a 7 LE LENS 
estâs empenhando, em tuas açôes, “ & ee “7, 

esforçadamente, para deparar teu Éd 

Senhor: tu deparä-1O-âs. 
ῳ à] et .» ξ PU 

7. Entäo, quanto àquele a quem ÉD an an AS GE 
for concedido seu livro, em sua destra, 

8. F4-lo-4 dar conta, facilmente, οὐ ς 
9, Ε tornarä alegre ἃ sua familia. ef ps AA ue 

10. Ε, quanto àquele ἃ quem for 

concedido seu livro, por [ἄς de 
suas costas!?). 

11. Suplicarä um extinguir. 

12.E queimar-se-4 em Fogo 

ardente. 

13. Por certo, fora alegre, em 
sua familia. 

14. Por certo, ele pensava que 

näo voltaria a seu Senhor. 

15. Sim. Por certo, seu Senhor 

era, dele, Onividente. 

16. Entäo, juro pelo crepüsculo, ÉD RAN LAS 

17.E Ν noite e pelos que ela ÔE ASS 
congrega " 

18. E pela lua quando cheia, γ᾿ ' 

19.Em verdade, passareis de 

estado apôs estado(”?! 

(1) No Dia do Juizo, o descrente terä a mäo direita amarrada ao pescoço, e a esquerda, 
às costas, com a qual pegarä o livro de seus atos. 

(2) Quando anoitece, todas as criaturas retornam a seus lares. 

(3) Alusäo aos värios momentos pelos quais o ser humano passa: a morte, a Ressurreiçäo 

e o Dia do Juizo. 
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| 20. Entäo, por que razäo eles D SN 
näo créem ? 

21.Ε, quando Îhes é lido o 

Alcoräo, nâo se prosternam? 

22. Mas, os que renegam a Fé 

desmentem o Dia do Juizo, 

23.F Allah é bem Sabedor do 

que trazem ΠΟ intimo. 

24. Entäo, alvissara-lhes doloroso 

castigo, 

25.Exceto aos que οἵδε e 

fazem as boas obras: eles teräo 

prêmio incessante. 

De Makkah - 22 versiculos. 

Em nome de Allah, O ee EN, à 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Pelo céu das constelaçôes! e EN HAE 

2. E pelo dia? prometido! e À À 

(1) AI Burüj: plural de burij, que, etimologicamente, quer dizer torre ou castelo, mas, 
também, pode designar as constelaçües ou asterismos. Essa palavra aparece no 

versiculo 1 e denomina a sura, que se abre com Ο juramento, acerca da Onipotéência 
de Deus, ἃ fim de confirmar que os agressores dos crentes seräo amaidiçoados, 

como Ο foram os antepassados, que procederam da mesma forma. Faz ligeira 
alusâäo aos transgressores que queimaram os crentes, em fossos. Promete aos 

crentes.boas recompensas 6, aos pecadores, o nefasto castigo. Lembra que o ser 

humano sempre se inclinou, em todas as fases da historia, para ἃ negaçäo da 

Verdade. Finalmente, conclui que o Alcoräo é a base da Verdade, e longe estä de 

encerrar düvidas, pois se encontra registrado em tâbua guardada junto de Deus. 
(2) Ou seja, o Dia do Juizo. 
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3. E por uma testemunhal"” e um OAI 
testemunhado(®?! 

| À τῷ Ἐπ.» 4, ιθ morram os compan- De LAS 
heiros®” do fosso, 

5. Do fogo, cheio de combustivel. 

6. Quando estavam sentados a ΡΥ φῇ | 

seu redor, 

7. Ε eram testemunhas do que D 52 25 στὴν 12 À | q OPERA MAIS. 
faziam com os crentes, 

Pt (4) “"--- “5 ὃ 

8. E πᾶο os ” censuravam senäo Ai ζω 

por crerem em Allah, O Todo- 

Poderoso, O Louvävel, 

9. De Quem é a soberania dos CR 

céus e da terra. E Allah, sobre 

todas as cousas, é Testemunha. 

(5) 10. Por certo, os que provaram EsAr ᾿ si 

os crentes 6 as crentes, em seguida, " 

näo se voltaram arrependidos, FF 

teräo o castigo da Geena, e teräo o 

castigo da Queima. 

(1) Por quem quer que testemunhe o Dia do Juizo, seja o Profeta Muhammad, ou 

outra pessoa qualquer. 

(2) Pelo que poder4 ser testemunhado: o Dia do Juizo, ou qualquer outro evento 
escatolôgico. 

(3) Referéncia aos que, no fogo, queimaram os crentes, por ordem de Zü Nuwäs, rei 
judeu da tribo Himiar, no Yêmen. Ao ouvir que o povo de Najarän, uma regiäo da 

Aräbia Saudita, abraçara o cristianismo, foi até eles, com seu exército, e obrigou- 

OS à renuncCiar a0 novo credo, caso conträrio seriam queimados. Diante da unânime 

recusa de todos, Zü Nuwäs ordenou a escavaçäo de fossos, que mandou encher de 

achas; incendiando-as, ποίας atirou os cristäos. 

(4) Os: os cristäos. Na verdade, o motivo de censura do rei judeu se deveu à crença 
dos cristäos. 

5) Ou seja, os que queimaram os crentes. 
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A LAS 20 3 “ϑ)ν ΞΕ Aes 

11. Por certo, os que créem € ALES EEE 3 

fazem as boas obras teräo Jardins, PT A ττΩ 
| AENNGÉ pc LE 29 abaixo dos quais correm os rios. SE Ye CS EC 

Esse é o grande triunfo. ὦ AS 

12. Por certo, o desferir golpes ê Las δι 

de teu Senhor é veemente. 

13. Por certo, Ele inicia ἃ 

criaçAo 6 a repete. 

14.E Εἰς é O Perdoador, Ὁ οι 
Afetuoso, 

15.0 Possuidor do Trono, O DAMES 
Glorioso, 7 

16. Fazedor do que Ele quer. ÉD À an γι 

17. Chegou-te o relato dos GATE, Paie 
exércitos, | 7 

18.De Farao e do povo de IPS 
Thamüd”? 

19. Mas os que renegam a Βέ( 

estäo mergulhados no desmentir. 

20.F Allah os estä abarcando, 

por todos os lados(??. 

21.Mas este é um Alcoräo 

glorioso, 

22. Registado em täbua custo- 

diada. 

(1) Referëéncia δὸς idélatras de Makkah. 
(2) Deus sabe o que fazem e tem pleno poder sobre eles. 
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DeMakah - | 1 7 Cie. 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Pelo céu e pelo astro noturno, 

2. -- E o que te faz inteirar-te do 
que é o astro noturno”? 

3. É a estrela fulgurante. -- 

4. Por certo, sobre cada alma ἢά 

um anjo custodio! 

5. Entäo, que o ser humano olhe 
aquilo de que foi criado. 

6. Foi criado de âgua emitida, σῶς 

7. Que sai de entre ἃ espinha o As 12 AE 

dorsal e os ossos do peito. DÉS. 

8. Por certo, Ele, sobre seu À Sas GA 
(2) & Pod nr ὲ 

retorno ‘”, 6 Poderoso. 

9. Um dia, quando  forem 
postos(®? à prova os segredos, 

(1) At-Täriq: participio presente substantivado do verbo taraqa, bater à porta, tal 

como Ο faz o visitante noturno, para ser recebido, quando chega a algeum lugar. 
Posteriormente, ἃ palavra passou ἃ denominar o préprio visitante noturno, seja 
quem ou o que for. Essa palavra, que surge nos versiculos 1 e 2, nomeia a sura, 

que arrola provas da Onipotência de Deus e confirma que cada alma é custodiada 

por anjos; ἃ sura exorta, ainda, o ser humano ἃ refletir em suas origens, desde ἃ 

infima gota seminal: s6, assim, poderé ele entender o poder de Deus de ressuscitä- 

lo, apôs a morte; continua, com o juramento de que o Alcoräo é Mensagem séria, 

honoräâvel, näo um gracejo, embora os idélatras o detraiam e Ὁ neguem, e tramem 

insidias contra ele, ignorando que Deus, que tudo sabe e tudo νᾶ, é O mais 

Poderoso em malograr essas insidias. Finalmente, roga ao Profeta que tolere os 
descrentes, até o advento do Castigo Final. 

(2) Ou seja, a Ressurreiçäo do ser humano. 
(3) Ou seja, quando os segredos forem descobertos. 
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10. Entäo, ele nâo terâ nem 

força nem socorredor. 

11.Pelo céu do retorno da 

chuva! 

12. E pela terra de gretas! 

13. Por certo, ele” € um dito 

decisivo, 

14. Ε näo um gracejo! 

15.Por certo, eles®” armam 

insidias, 

16. E Eu, também, armo insidias. oies ἧς 

17. Entäo, dâ prazo 808 fous ΣΝ ΩΣ 
᾿ A2) φὶρ εξ (5). os | KES 

renegadores da Fé‘’: dä-lhes um 
pouco de prazo. 

De Makkah - 19 versiculos. | 

(1) Ele: o que nega a Ressurreiçäo. 

(2) Ou seja, pela terra que se fende, por causa da irrupçäo das plantas que nela germinam. 

(3) Ele: o Alcoräo. 

(4) Eles: os idélatras de Makkah. Na verdade, eles, sempre, se empenharam em armar 
insidias contra Muhammad. 

(5) O versiculo exorta o Profeta ἃ nâo apressar-se em pedir o castigo dos descrentes: 

seräo eles castigados no devido tempo. 
(6) AI ΑΞ“ : superlativo de ‘aliy, alto. Essa palavra, mencionada no versiculo 1, 

nomeia ἃ sura, que se inicia pela glorificaçäo de Deus, Ὁ Criador de todas as 

cousas, e Que determinou, para cada cousa, o que Îhe convém. À seguir, a sura 

confirma que Deus far Muhammad recitar o Alcoräo, de que ele jamais se 

esquecerä, a näo ser que Deus o queira; além disso, facilitar-Ihe-â o acesso ao 

Islâo, o mais fâcil codigo de leis que ter4 à mäo; ordena, ainda, o Profeta a exortar 
os homens ao Alcorâo, afirmando que o bom êxito ὁ garantido a quem se dignifica 
e se lembra de Deus e cumpre a oraçäo. Finalmente, faz atentar que tudo que estä 

nesta sura jà existia nas primeiras Escrituras, de Abraäo e Moisés. 
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Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Glorifica o nome de teu 

Senhor, O Altissimo, 

2. Que tudo criou e formou, 

3.E Que tudo determinou 6 

£UIOU, 

4, E Que fez sair a pastagem, 

5. E fé-la feno enegrecido. 

6. Νός far-te-emos ler, e de 

nada te esqueceräs, 

7. Exceto do que Allah quiser. 

— Por certo, Ele sabe o declarado 6 

0 que se oculta — 

8. Ε facilitar-te-emos o acesso 

ao caminho fAcil(}). 

9. Entäo, lembra-lhes, se ἃ 

lembrança os beneficiar. 

10. Lembrar-se-4 quem receia a 
Allah, 

11. E evita-lo-4 o mais infeliz. 

12. Que se queimarä no Fogo 

mailor, 

13.Em seguida, nele, näo 

morrerà nem vViverä. 

14. Com efeito, bem-aventurado 

é quem se dignifica 

(1) Caminho fâcil: o Isläo. 

229 
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15.E se lembra do nome de seu 

Senhor e ora. 

16. Mas vôs!"” dais preferéncia à 
vida terrena, 

17. Enquanto a Derradeira Vida 
é melhor e mais permanente. 

(2) 18.Por certo, isto”” està nas 

primeiras Pâginas, 

19. Nas Pâginas de Abraäo e de 
Moisés. 

De Makkah - 26 versiculos. 

Em nome de Allah, O | SENS, " 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Chegou-te o relato da Envol- Oiafe σοῖς 
vente(®? 

. LA . @ ce 

2. Nesse dia, haverä faces Dis eue 

humilhadas, à 

3. Preocupadas, fatigadas. A 

(1) Vés: os seres humanos. 
(2) Isto: o conteüdo da presente sura. 
(3) ΑΙ Ghächiyah: participio presente, feminino, singular, do verbo ghachiya, 

encobrir, envolver. Essa palavra é um dos designativos do Dia do Juizo, pois este 
envolverä todos os seres em espanto e pavor. Ela aparece no versiculo 1 e nomeia 

a sura, que trata do eterno tema do Dia do Juizo e de quanto nele sucederä. Neste 

Dia, os homens seräo divididos em dois grupos: o dos condenados, que irâo para o 

Inferno urente; e o dos bem-aventurados, que se alegrarâo com as delicias do 

Paraiso. Α sura, ainda, alude ἂς provas do poder divino sobre ἃ Ressurreiçäo, 

provas essas evidentes ἃ todos; finalmente, ordena o Profeta a lembrar os homens 

do Alcoräo, afirmando que Muhammad nâo veio para dominar, mas para exortar, € 

quem Îhe voltar as costas ser castigado por Deus, de Quem ninguém se evadirä. 
(4) À Envolvente: o Dia do Juizo, que envolverä em terror todos os seres. 
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4, Queimar-se-äo em um Fogo CA -Ξ 
incandescente. 

5. Dar-se-lhes-4 de beber de AE AE CAE κῃ 
escaldante fonte. 

6. Para eles, näo haverä alimento, - A2 Ρ:- 
᾿ : 225 bre CA 

senäo o de darï<(!} de ἶ 

7. Que πᾶο engorda e de nada Der AN 5? ZN 
vale contra a fome. τς 

8. Nesse dia, haverä faces cheias DES 135%) 
de graça, 

9. Agradadas de seu esforço. 

10. Estaräo em um alto Jardim: 

11. Nele, tu® näo  ouvirés 

frivolidade alguma. 

12.Nele, haver4 uma fonte 

corrente; 

; | PR Pr 13. Nele, haverä leitos elevados, AA 

14. E copos dispostos, DE LEE f, 
rer © 

15. E almofadas enfileiradas 

16. E tapetes espalhados. 

17. näo olham® eles aos 

camelos, como foram criados? 

18. E ao céu, como foi elevado? 

19. Ε ἂς montanhas, como foram 

armadas? 

(1) Espécie de planta espinhosa, existente no deserto, de sabor hediondo, evitada, por 

isso, até pelos animais. 
(2) O versiculo dirige-se a quem quer que o leia. 
(3) Referéncia δος idélatras de Makkah. 



88. Süratu Al-Ghächiyah Parte 30 

20. E à terra, como foi distendida”? 

21. Entäo, lembra-lhes o Alcoräo. 
Es, apenas lembrador. 

22. Νᾶο és, sobre eles, dono 

absoluto. 

23. Mas ἃ quem volta as costas 
e renega a Fé, 

24. Allah castigä-lo-â com o Ë LENS 

castigo{!) maior. | 

25. Por certo, a Nôs sera sua 

volta. 

26.Em seguida, por certo, 

PERS ENS à sua conta. 

De Makkah — 30 versiculos. 

Em nome de Allah, O rs SSS 5 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Pela aurora! | ἂν En 

2. E pelas dez noites(/! Q Es Ar ls 

(1) Ou seja, o castigo que [δὰ serä dado, no Dia do Juizo. 
(2) ΑἹ Fajr: a aurora. Esta palavra, mencionada no versiculo 1, nomeia ἃ sura, que se 

inicia por juras por värios fenômenos, para atentar, mais uma vez, para o poder de 

Deus de castigar a quem negue a Ressurreiçäo, como jà o fizera com os idôlatras 

de épocas passadas. Reitera o modo divino de provar os servos com o bem ou o 

mal. Esclarece que ἃ prosperidade do homem näo é, sempre, sinal de satisfaçäo 

divina, nem a adversidade ὁ, sempre, sinal da ira de Deus. Recrimina a avidez e 

cobiça dos Quraich. Finalmente, faz alusäo ao tardio arrependimento dos 

pecadores que, no Dia do Juizo, ansiaräo ser p6; quanto à alma tranqüila, serä 
convidada ἃ ingressar no Paraiso, juntamente com os bem-aventurados. 

(3) Correspondentes aos 10 primeiros dias do 12° mês de Zul Hijjah, abençoados por 
constituirem o periodo da Peregrinaçäo. 
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3. Pelo par e pelo impar!’)! ὦ ὃ; 256 

4.E pela noite, quando se AA AC G) Ρ , q O0 
escoa”! 

5. Ηά nisso um juramento para 
quem de bom senso”? 

6. Νᾶο viste como teu Senhor Ar TA 2 CN 
μ C à AETEr ΕΣ 7 » | 

agiu com Ο povo de Ad, 

7. Com Iram!° das colunas(?, 

8. Igual à qual nada foi criado, 
nas cidades”? 

9. E com ὁ povo de Thamüd, 
que escavou os rochedos!””, no vale? 

10.E com Fara6 das estacas(®? 

11.Säo eles que cometeram 
transgressäo nos paises deles, 

12.Ë, neles, multiplicaram ἃ 

COrrupÇäo. 

13. Entäo, (eu Senhor entornou OU res 
sobre eles värios tipos de castigo. ᾿ ᾿ 

14. Por certo, teu Senhor est4 és) ASUS 111 
sempre ἃ esprelta. 

15. Entäo, quanto ao ser humano, Pur EAN] ΤΟΝ 
quando seu Senhor o pôe à prova, ᾿ 

(1) Entre outras exegeses, o par se relacionaria ἃ criaturas que formam casais, e Ὁ 
{mpar, a0 Criador Unico que é Deus. 

(2) Se escoa : escorrer lentamente. 

(3) Iram: cidade em que viveu, anteriormente, parte da tribo de Ad. 

(4) Uma das exegeses explica que a tribo de Iram era constituida de pessoas ἰᾶο altas 
quanto colunas. Cf. VII 69. | | 

(5) Ou seja, escavava os rochedos para fazer suas casas. Cf. XV 82. 
(6) Cf. XXXVIIT 12 ni. 
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e o honra, e o agracia, diz: “Meu ONE LS LE a 
Senhor honra-me.” ΡΣ τ 

16.E, quando o pôe à prova e γα LE 
Ihe restringe o sustento, diz: “Meu 
Senhor avilta-me.” 

17.Em absoluto, isso näo é 
» (I ΡΞ . 

certo! Mas. vos‘) näo honrais o 

Orfäo, 

18.E πᾶο vos incitais, mutua- 

mente, a alimentar o necessitado, 

19.E devorais as heranças!”’, 
com indiscriminada voracidade, 

20.E amais as riquezas, com 
exCesSivO amor. 

21.Em absoluto, isso näâo é οί: ZN ES Ζ 
certo! Quando ἃ terra for pulveri- 

zada, pulvérea, pulvereamente, 

22.E teu Senhor” chegar, e os mire as As 

anjos, em fleiras apôs fileiras, 

23.E for trazida, nesse dia, a! ;£ xs Aie :ἢ ste 
“7 rer £ 

Geena; nesse dia, o ser humano ë 

lembrar-se-4 de seu erro. E como GÉ 

a lembrança haverä de benefici4-lo”? 

se ν ςς NCA PSS τ δ, dE 24. Dira ele: | Quem  dera Et 2356 ISO 

houvesse eu antecipado as boas ἢ 

obras ἃ minha vida!” 

25. Entäo, nesse dia, ninguém 

castigarä como Seu castigar, 

(1) Vés: os idélatras de Makkah. 
(2) Alusäo ἂς heranças das mulheres e das crianças, de que os tutores se apropriavam 

indistintamente. 

3) Ou seja, quando chegar a Ordem de Deus. 
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26. E ninguém acorrentarä como 
Seu acorrentar. 

27. Dir-se-4: “Ὁ alma tranqüila!!)! 

28. Retorna a teu  Senhor, 

agradada e agradävel; 

29. “Entäo, entra para jJunto de 
Meus servos, 

30. “E entra em Meu Paraiso.” 

De Makkah — 20 versiculos. 

Em nome de Allah, O AMEN A | 

Misericordioso, O Misericordiador. ᾿ 

1. Juro por esta Cidade()! © AE 

2.-- E tu estäâs residente nesta o etes 
, +, ve F τῷ} 

Cidade- 

3.E ‘por um genitor e por um À ES ἔτ: 
gênito®! 

(1) Assim βεγά dito ao crente, na hora da morte ou na Ressurreiçäo. 

(2) AI Balad: a cidade. Aqui, trata-se da cidade sagrada de Makkah. Essa palavra, que 

surge nos versiculos 1 e 2, nomeïa ἃ sura, que, por dois juramentos importantes - 
pela cidade natal do Profeta e pelos pais e filhos, de cuja sucessäo depende a 

perpetuidade da raça humana - afirma que Ο ser humano foi criado mergulhado 

em luta. À sura, ainda, repreende-lhe ἃ empäfia de acreditar-se invencivel e auto- 

suficiente, e o excessivo materialismo. Enumera as dâdivas divinas, com as quais 

se lhe interponham, para, com isso, poder vir juntar-se aos companheiros do Paraiso 

e evadir-se do triste fim dos companheiros do Fogo. 

(3) Ou seja, por Makkah. 
(4) Na cidade sagrada de Makkah, sempre foi proibido qualquer tipo de violéncia 

contra seres humanos ou contra animais. Entretanto, ἃ Muhammad, foi-lhe 

assegurado näo precisar obedecer a essas proibiçôes, quando tivesse de enfrentar 

os inimigos do Isläo, por época da conquista de Makkah. 
(5) O versiculo parece aludir a Adäo e ἃ sua progênie, como pode aludir a qualquer 

pai ou filho, de cuja sucessäo depende ἃ perpetuidade da raça humana. 
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4. Com efeito, criamos o ser 

humano em tribulaçôes(!). 

5. Supôe ele que ninguém tem 
poder sobre ele”? 

6.Diz®”: “Aniquilei riquezas 
acumuladas.” 

7. Supôe ele que ninguém o viu? 

8. Näo [πε΄ fizemos dois olhos? 

9. E uma lingua 6 dois läbios”? 

10.E  indicamo-lhe os dois 

rumos!””? 

11.Entäo, ele näo enfrenta ὁ 
obstaculo! 

12.E o que te faz inteirar-te do 
que é o obstäculo? 

13. Ε libertar um escravo, 

14. Ou alimentar, em dia de 

penüria, 

15. Um érfäo aparentado, 

16. Ou um necessitado empoel- 
rado pela miséria. 

17. Em seguida, é ser dos que 
crêéem e se recomendam, mutua- 
mente, ἃ paciência, e se recomen- 
dam, mutuamente, ἃ misericordia. 

Ὁ LEA 1... n as Z\ 

AE SE 

VAss ei 

(1) Do nascimento à morte, o ser humano vive, constantemente, em luta pela 
sobrevivência. 

(2) Trata-se de Abu ΑἹ Achadd, inimigo declarado do Profeta, o qual se vangloriava de 
haver despendido fortuna, para incitar a inimizade dos Quraich contra Muhammad. 

(3) Lhe: ao ser humano. 
(4) Ou seja, Deus indicou-lhe o caminho do bem ὁ do mal, contudo, ele nâo sabe 

como conduzir-se. 
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à ἢ τῷ 43 «À 
. “πὸ PT “ “το 18. Esses säo os companheiros ᾧ χα I0 AS; 

da direita. : 
- 

2 > 7 7 3, σ 8 5,7 Le 

Dial οι 7 . 

19.Ὲ os que renegam Nossos 

sinais Säo os companheiros da 
esquerda. 

20.H Ί Ι RARE 0. Haverä, sobre eles, um Fogo ÉD ALP AL 
cerrado. 

De Makkah - 15 versiculos. 

| Em nome de Allah, O SENS, à 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Pelo sol e por sua plena luz Ole et 
matinal! d 

2. E pela lua, quando o sucede! O GES SÉG 

3.E pelo dia, quando o mostra, eo “ἦἡ AA 
em plenitude! nr 

4. E pela noite, quando o 
encobre! 

5. Ε pelo céu e por Quem o 

edificou! 

| 6.E pela terra e por Quem a OL ENG 
distendeu! 

(1) Ach-Chams: o sol. Esta palavra, que aparece no versiculo 1. nomeia a sura, que, 

por meio de juramentos sobre cousas que atestam o poderio e a unicidade divinos, 
afirma que serâ bem-aventurado quem purifica sua alma com fé e obediéncia, ao 

conträrio de quem ἃ degrada com a descrença e a desobediência. A sura, ainda, 
relembra ἃ transgressäo da tribo de Thamüd e o castigo que sofreram, e fâ-lo, para 

advertir os desmentidores de que os que renegam seus mensageiros sofrem 

aniquilaçäo. No final, ἃ sura patenteia que Deus ὁ o Soberano Absoluto e nada 
recela quanto aos castigos que inflige aos pecadores. 
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7.Ε pela alma e por Quem ἃ οὐ ES 
formou! ΄ 

8. Entäo, [6 inspirou sua D M EPA 
ἴων DESSUS βοι τον 

impiedade 6 sua piedade 

9. Com efeito, bem-aventurado 

é quem a dignifica. 

10.E, com  efeito, mal- 

aventurado é quem ἃ degrada. 

11.0 povo de Thamüd, por sua 

transgressäo, desmentiu ao Men- 

sageiro. 

12. Quando oÙ mais infeliz 
deles partiu, empenhado em matar 

o camelo fêmea. 

13. Entäo, o Mensageiro de Allah 

disse-lhes: “Deixai o camelo fêmea 

- vindo de AÏlâh -- e sua porçäo de 

bebida.” 

14. ᾿ desmentiram-no e abater- > me τ  κ ὦ Re 

am-n0 ΄. Entäo, por seu delito, seu à 5 τ 58 
5 ΚΣ, 2...}) 5 

Senhor esmigalhou-lhes as casas Le + Die 
sobre eles, e nivelou-as. 

Ἂ FERA TRS Dire πο, 15.E FEle πᾶο teme as con- Go) ae OUEN: 
seqüêéncias disso. 

(1) Ou seja, Deus inspirou ao homem o caminho do mal e do bem. 
(2) Alusäo a Qudär Ibn Safif. Cf. VII 73 p250 πη]. 
(3) No: o camelo. 



92, Süratu Al-Lail Parte 30 γι s + aY OUEN" 

De Makkah - 21 versiculos. 

Em nome de Allah, O REA ; 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1.Pela noite, quando tudo ONE er 
encobre! ον 

2. Pelo dia, quando se mostra, δἰ ὡς 
em plenitude! d 

3.E por Quem criou o varäo e a ALTO CAS ÿ NS 
varoa®)! © δώσω 

4. Por certo, Vossos esforços säo 43 EN Ë Vas 5: ὃ 

νάτοκπ.". © : 

5. Entäo, quanto a quem ἀά e ΟΝ fé AUÉ 
teme a Allah 

6.E confirma a mais bela 2 À 6654 
GA UE 

Verdadet*. © ΄ 

7. À esse, facilitar-lhe-emos o PIN 59 À A 
τ A safe) : | DAS 

acesso 80 caminho fâcil"”. 

8. Ε, quanto ἃ quem é avaro € ÉD LE πηι ῶ; 
prescinde da ajuda de Allah, 

(1) AI-Lail: a noite. Esta palavra, tomada do versiculo 1, nomeia a sura, em que Πά 

juramento de que os esforços humanos 580 inümeros, certos uns, errados outros, e 

salienta que ao esmoler, temente de Deus e seguidor da verdadeira religiäo, ser- 
lhe-â facilitado o caminho que o levarä ao Paraiso, ao passo que o mesmo nâo 

ocorrerâ COM © avaro, arrogante e descrente. À sura, ainda, enfatiza que a Deus 

pertencem as duas vidas, a terrena e a Derradeira Vida. Finalmente, admoesta os 

homens de um Fogo ardente, destinado, apenas, aos infelizes. 

(2) Pode ser, também, alusäo a Adäo e Eva. 
(3) Cada ser humano tem objetivos diferentes e se empenha, de algum modo, em 

alcançä-los. 

(4) Ou seja, a profissäo de fé islâmica, em que a unicidade de Deus ὁ dogma 
insofismävel, Deus ὁ Unico, nâo h4 outro deus. 

(5) Caminho fâcil: Paraiso. 
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7 0 “22 

PEN (ei »3 Le «ἃ σ΄ 

ἌΡ CSS 
- 

9, E desmente ἃ mais bela 

Verdade. 

10. À esse, facilitar-lhe-emos O ÔS Aie RE 

acesso ao caminho dificil(?, 

11.E de nada Îlhe valeräo suas 
2 

riquezas, quando se abismar‘?’. 
“ 

A À “νυ... 71 

ALES AUS 

12. Por certo, impende-Nos ἃ A GRAS) 

orientaçäo; : 

4 LA CP ΠΥ 1 4 13.F, por certo, säo Nossas a ὃ Sites loir 

Derradeira Vida e ἃ primeira. 

14.Entäo, admoesto-vos"” de o γος si 

um Fogo que flameja; 

15. Nele, πᾶο se queimarä senäo 
o mais infel1z, 

16.Que haja desmentido 80 Ὥ ἷ OK x 

Mensageiro e voltado as costas. 

17.Ε far-se-4 evitä-lo ao mais 

piedoso, 

18.Que concede sua riqueza, 
para dignificar-se, 

19. Ε ἃ ninguém faz uma graça, 

que deva ser quitada, 

20. Senäo para buscar a face de 
seu Senhor, O Altissimo. 

21. Ε. em verdade, agradar-se-à 

de sua recompensa. 

(1) Caminho dificil: a Geena. 
(2) Ou seja, quando cair no abismo da Geena. 

(3) Vos: os idélatras de Makkah. 
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De Makkah - 11 versiculos. 

Em nome de Allah, O RENAN; 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Pela plena luz matinal! RSA 

2. E pela noite, quando serena! οὐ ἧς 

. Teu Senhor nâo te abandonou ASS ÈS ATEN 3 S " O b ῷ ΩΝ KG So 
nem te detestou‘”. 

: < À τῷ “ 2e 27€ 4.E, em verdade, a Derradeira DANSE 
Vida te é melhor que a primeira. 

S.E, em verdade, teu Senhor 

dar-te-â graças, e disso te 
agradaräs. 

6. Näo te encontrou ὀτγίδο e te Ὧν É : 4 ES 
abrigou? 

7. E πᾶο te encontrou descamin- δ 
hado e te συίου 2 

(1) Ad-Duhä: substantivo derivado do verbo dahä, aparecer. O substantivo se refere 
ao momento em que o sol aparece, nos céus, em pleno esplendor. Essa palavra, 
que surge no versiculo 1, denomina ἃ sura, em que hä juramento pelo tempo da 
açäo 6 da inércia, de que Deus jamais desamparou o Profeta e jamais o abominou, 
como pretenderam os idélatras. Alude ao que lhe conferir4, na Derradeira Vida, 
Superior a0 que Ihe confere na primeira. acresce, ainda, que lhe outorgarä tantas 
graças, da mesma forma como, em épocas anteriores, Ihas outorgara. Finalmente, a 
Sura conclama à benevoléncia para com o érfäo, à piedade para com ὁ mendigo, € 
à divulgaçäo das graças obtidas, em sinal de gratidäo a Deus. 

(2) Conta a tradiçäo que, havendo-se demorado o anjo Gabriel em revelar ao Profeta 
algo mais da Mensagem de Deus, os idélatras de Makkah näo hesitaram em dizer 
que ὁ "Deus de Muhammad o abandonara, e que o detestava". Para 
esclarecimento, foi revelado este versiculo. 

(3) Referéncia à época em que o Profeta ainda näo havia recebido a religiäo islâmica, 
considerada ἃ senda reta, a que Deus o guiou. 
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8. E näo te encontrou infortunado ORNE ITS 
e te enriqueceu? | 

9. Entäo, quanto ao 6rfäo, ηᾶο o 

oprimas. 

10.E, quanto ao mendigo, näo o O EE st ΤΣ 

maltrates. 

11.E, quanto à graça de teul OS Gaz À. 
Senhor, proclama-a. 

De Makkah - 8 versiculos. 

Em nome de Allah, O ,͵μκῳὔϑ.. 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Näo te dilatamos o peito(?? D ALL ee À 

eo näo te depusemos o eo 355, ess, 

3. Que te vergava as costas? 3 SIC 

4. E näo te elevamos a famal”? δῶ 

(1) Ach-Charh: substantivo do verbo charaha, explicar, ou dilatar. No sentido 
figurado, quer dizer dilatar o peito, para a recepçäo de conhecimento da Verdade. 

O titulo ὁ tomado do presente do indicativo, em ärabe, que aparece no versiculo 1. 

Esta sura relata que Deus tornou engrandecido o coraçäo do Profeta, para receber a 

Mensagem divina; além de aliviar-lhe ἃ ärdua tarefa de pregar o Isläo, Ele lembra 

que enalteceu o nome do Profeta, fazendo-o mencionado, ao lado de Seu nome, 

nas oraçôes e cultos; afirma que o proceder divino faz sobrevir à facilidade, e 

conclama o Mensageiro, quando desobrigado de qualquer outra tarefa, a orare a 

rogar ἃ Deus. 
(2) Ou seja, Deus, engrandecendo o espirito de Muhammad, tornou-o apto para a vida 

profética e para a pregaçäo do Isläo, para o mundo. 
(3) A excelsa e ärdua tarefa de pregar o Isläo para os homens. Aliäs, Deus sempre 

amparou ο Profeta, no sentido de näo pesar-lhe tanto este fardo. 

(4) Efetivamente, o nome do Profeta é sempre mencionado ao lado do nome de Deus, 
em todos os passos da oraçäo, da Peregrinaçäo e de outros rituais islâmicos. 
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5. Entäo, por certo, com a 
dificuldade, μά facilidade! 

6. Por certo, com a dificuldade, 
h4 facilidade! 

7.Entäo, quando  estiverdes LREENS 
livre, esforça-te em orar, | “ 

8. Ε dirige-te ἃ teu Senhor em eo aol à 
rO£OS. 

De Makkah - ὃ versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS, 7j 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Pelo figo e pela oliva! e O ES οὐ 

2. E pelo Monte Sinaï! O Era pie 

3.E por esta Cidade segura()! é) nl ASS 

4. Com efeito, criamos o ser À 2 LE AGENCE τ 
humano, na mais bela forma. 

5. Em seguida, levamo-lo!” ao 
mais baixo dos baixos degraus, 

(ἢ) At-Tin: o figo. Este nome, que aparece no versiculo 1, nomeia ἃ sura, em que hä 
juramento por dois frutos abençoados e dois locais sagrados; afirma que Deus 

criou Ο ser humano na mais extraordinäria forma, mas este, nâo desempenhando 

seu papel ἃ contento, ὁ passivel de degradar-se ao mais infimo dos degraus. 

Quanto aos crentes, que bem obram, possuiräo bens permanentes. Finalmente, 
indaga das razôes dos que desmentiram o Dia do Juizo. | 

(2) Alusäo à cidade sagrada de Makkah, onde toda violéncia é proibida, e onde todos 

experimentam a segurança e a tranqüilidade. 
(3) Ao lado do corpo perfeito, o ser humano € dotado de razäo e vontade. 
(4) Referéncia ao idélatra que, embora dotado de todas as prerrogativas, incide em 

erro e se degrada, até chegar às abissais regiôes da Geena. 
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6. Exceto os que crêem e fazem AA] ΟΝ fi 
as boas obras: eles teräo prêmio ὮΝ ΤΑ 
. 

ῳὡ δ 

incessante. “5 

7. Entäo, o que te leva, depois o οὐαί 
. ] , . ΄ rte ë ur M 

disso! ) a desmentir o Dia do Juizo”? 

8. Näo ὁ Allah O mais Säbio À ST EU A 
dos juizes? 

De Makkah - 19 versiculos. 

Em nome de Allah, O NN, se 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Lê, em nome de teu Senhor, D Luis, TS 
que criou, de 

2. Que criou o ser humano de Ὁ ἀν τς 

uma aderência. Too 

3. Lé, e teu Senhor é O mais D 25 KA 
Generoso, | 

4. Que ensinou a escrever com τ A Si 
o cälamo, ΝΕ 

(1) Depois disso: depois de todas as provas do incontestâvel poder divino, na criaçäo 
do ser humano. 

(2) AlAlaq: a aderéncia, que se forma da fusäo do espermatozéide com o 6vulo. 

Maiores consideraçôes acerca da polêmica lexicolôgica, erguida ἃ respeito dessa 

palavra, vide as duas obras de Maurice Bucaille, La Bible, Le Coran et la Science, 

p. 200, Ed. 1976, e L'Homme, d où vient-il?, p. 186, Ed. 1981. Essa palavra aparece 

no versiculo 2 e nomeia a sura, que, aliäs, é a primeira revelada ao Profeta, portanto, 

a mais antiga de todas. Inicialmente, μά a fala do anjo Gabriel à Muhammad, no 

monte Hira”, convocando-o à recitaçäo - em nome de Deus - do que lhe vai ser 

revelado. A seguir, a sura menciona que Deus, se é Capaz de criar o ser humano, 
de infima gota seminal, ὁ mais Capaz, ainda, de ensinar-lhe ἃ escrita, com que 

adquirirä ele ciéncia, para transmiti-la 805 demais. Deus ὁ fonte de todo o saber 
humano: ensina ao homem o que ele πᾶο sabe. Ressalta que a riqueza e o poder, no 
mais das vezes, conduzem o ser humano à transgressäo, e lembra que o retorno 

final ser a Deus. Faz advertência aos que impedem os outros de orar e fazer o 
bem. Finalmente, aconselha a desobediéncia aos rebeldes, e a obediência ἃ Deus. 
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5. Ensinou ao ser humano o que 
ele näo sabia. 

6. Ora, por certo, o ser humano 
a tudo transgride, 

7. Desde que ele se vê EE A 
. . . LS διῶ ὡ 

prescindindo de ajuda. 

8. Por certo, ἃ teu Senhor ser4 o À BANES 4) 
retorno. Fee 

9. Viste aquele!”? que coibe RASE ἡϊεσρῇ 

10. Um servo!”? de orar, quando ὧ ἅτ: 

este ora? en 

11. Viste se ele estâ na DES ἌΡ εἦ 

Orientaçäo, vi 

12. Ou se ordena a piedade? OLA ᾿ 

13. Viste se te desmente e te ë ds 50 KE es 
volta as costas? 

14. Näo sabe ele que Allah ἃ ἐδ ἀκ 
tudo vê? 

15. Em absoluto, näo o sabe! 

Em verdade, se ele näo se detiver. 

arrasta-lo-emos pelo topete, 

16. Topete mentiroso, errado. ῷ Ὄρος {ἢ 

17. Ἐπίᾶο, que convoque 5615 ÉD LE es 
partidärios. 

G) 2 AE 18. Convocaremos os verdugos ””. ᾧ AG 

19. Em absoluto, πᾶο lhe obedecças; 

e prosterna-te e aproxima-te de Allah. 
ΩΣ et SAUT S DEEE Ne 

(1) Alusäo a Abü Jahl, dos mais ferrenhos inimigos do Profeta, que tinha ἃ audâcia de 

proibi-lo de orar. 
(2) Servo: o Profeta Muhammad. 
(3) Ou seja, os guardiäes infernais. 
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De Makkah - 5 versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS, ἃ 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Por certo, fizemo-lo? descer, D die Ait 
na noite de al Qadr. un | 

2.-- E o que te faz inteirar-te do OA πω; 
que é a noite de al Qadr? — 

3. À noite de al Qadr ὁ melhor 

que mil meses. 

4. Nela, descem os anjos e ὁ 

Espirito®”, com a permissäo de seu oi ce 
Senhor, encarregados de toda @ Po 

ordem!”. 

5. Paz é οἷα, até o nascer da 

aurora. 

(1) ΑἹ Qadr: substantivo derivado de qadara, magnificar e refere-se à magnifica 
noite da Revelaçäo. Essa palavra aparece nos versiculos 1, 2 e 3 6 nomeia a sura, 
onde se magnifica o Alcoräo e ἃ noite em que ele desceu ao primeiro céu, a qual 

corresponde à vigésima sétima noite do mês de Ramadän, a partir de quando ὁ 

Alcoräo começou ἃ ser revelado ἃ Muhammad. Essa noite é tâo preciosa, que vale 

mais que mil meses; desde entäo, descem todos os anos e com a permissäo de 

Deus, anjos, acompanhados de Gabriel, todos encarregados de dar determinaçôes 

concernentes à Humanidade (nascimento, morte, prosperidade, adversidade, etc.). 

Durante toda 6558 noite, πᾶο Πά animosidade alguma: reina ἃ paz até o romper da 

aurora. 
(2) Lo: o Alcoräo, que foi feito descer da Täbua custodiada, ou seja, do Livro do 

Destino, junto de Deus, até o primeiro céu, de onde, por 23 anos subseqüentes, foi 

revelado ἃ Muhammad pelo anjo Gabriel. 
(3) Ou seja, o anjo Gabriel. 

(4) Ou seja, todas as Ordens concernentes a: nascimento, morte, prosperidade, 

adversidade, saûde, enfermidade, que devem ocorrer ἃ partir dessa data até ἃ 

mesma data do ano vindouro. 
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De Al-Madïnah - 8 versiculos. 

Em nome de Allah, O 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Os que renegam a Fé, dentre “ail τῇ sal EN &: 

. ᾿ Νὴ 22€ 5 À  » À, $ z Rs 

idôlatras nào estavam propensos a DERNIERS, δ 

renunciar ἃ seus cultos, até que 

lhes chegasse a evidente prova: 
᾿ 2 ST 09, “0 3 τὸ 

2. Um Mensageiro de Allah, ως EG AT 
que recitasse pâginas purificadas, 

3.Em que houvesse escritos DES FLE 

τοίοϑ ἤ τ 

+ {1 -- LED Pan 

4. aqueles, 808 quais fora || NS σ 0» 

concedido o Livro, näo se PR 
D LEE separaram senäo apos haver-lhes 

chegado a evidente prova. 

2) (4) < cd 1 - τσ. 5. Ε πᾶο Îhes ” fora ordenado pes AZ ÿ CA 

senäo adorar a Allah, sendo sinceros 

(1) ΑΙ Bayinah: adjetivo derivado do verbo bäna. evidenciar-se. Essa palavra, que 
concorda implicitamente, com o substantivo oculto prova, aparece nos versiculos 

1 e 4 e denomina a sura, que se refere, de inicio, aos judeus, cristäos e idôlatras de 

Makkah, de quem se esperava cressem no Profeta, jä que tinham conhecimento de 
que ele surgiria, na Peninsula Aräbica. Entretanto, quando este adveio, e apoiado 

pelo Alcoräo, divergiram e nâo creram nele. Aliäs, a culpa, nessas divergéncias, 

coube aos judeus e cristäos, povos letrados e que sabiam da veracidade da vinda 

do Profeta, pelas Escrituras. Dai, ser-lhes prometido o Fogo eterno da Geena. 

Quanto aos crentes, seräo recompensados com os Jardins do Éden, e Deus se 

agradarä deles, e eles se agradaräo de Deus. 
(2) Ou seja, ο Profeta Muhammad. O povo do Livro, os judeus e os cristäos, assim 

como os idélatras, diziam que jamais renunciariam a seus cultos, até que Îlhes 

chegasse.o Profeta prometido na Tora e no Evangelho. Mas quando Muhammad 

chegou, näo creram nele e tudo fizeram para infamä-lo. 
(3) Ou seja, escrituras com preceitos e leis divinas. 

(4) Lhes: aos seguidores do Livro. 
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"--ο “17 AN D RS et NU À com Ele na devoçäo, sendo LAN, Las SNA 
monoteistas, € Cumprir ἃ oraçäo 6 

conceder az-zakäh(), (a ajuda 
caridosa). Ε 6558 é a religiäo reta. 

» “ἂς... 79 22e CAES 

OPEN ῳ AS 

| 6. Por certo, OS que renegam ἃ Sais Né) 
Fé, dentre os seguidores do Livro, RSR ES 1 

. r ω TE τ: js -- Ὅτ * ee τ» τῇ 

e os 1dolatras estaräo no Fogo da GO ere Sa 
Geena; nela, seräo eternos. Esses γῆ ASS À 3.5} 

säo os piores de toda a criaçäo. d ἡ 
A Pr 20 9 ag ts 7. Por certo, os que créem € NL <oNé 

fazem as boas obras, esses säo os PNR 
melhores de toda a criaçäo. CEE ἐλ» 

8. Sua recompensa, junto de seu SN σι τι ; P J OA Cr AE RS 
Senhor, säo os Jardins do Eden. δ᾽ νὰ το Χοὺς ΠΝ 

. : : e * ἡ," a . > 

abaixo dos quais correm os rios; , OA IE 
nesses, serâo eternos para todo ὁ LENS RS GS 
sempre. Allah se agradarä deles, e ΠΡ 

᾿ Ρ | D ÉCEEO eles se agradaräo dEle. Isso para 
quem receia a seu Senhor. 

De Al-Madïnah - 8 versiculos. 

Em nome de Allah, O pa A 
Misericordioso, O Misericordiador. 

] AA. 3% 2 1. Quando a terra for tremida ὧν LAC 
(3) 2 --} por seu tremor',, 

j (4) À 5 3 ΤΥ er? 42 2. E ἃ terra fizer sair seus pesos'”, OA S Rest 

(1) CFII 43 n4. 
(2) Az-Zalzalah: infinitivo substantivado do verbo zalzala, mover algo com força; 

fazer tremer. Essa palavra surge no versiculo 1 e nomeia ἃ sura, que trata dos 

eventos apocalipticos do Dia do Juizo: o terremoto universal, ἃ saida dos tesouros 
e mortos enterrados; o estupor humano e suas aflitas indagaçôes; o encontro com ἃ 
recompensa: o bem pelo bem, o mal pelo mal. 

(3) O tremor anunciador da Ressurreiçäo e do Juizo Final. 
(4) Ou seja, os mortos € tesouros enterrados. 



99. Süratu Az-Zalzalah Parte 30 

3. Ε o ser humano disser: “O 

que hä com ela?” 

4, Nesse dia, οἷα contar4 suas 
r + I 

noticias( ) 

5, Conforme seu Senhor lho 

inspirou(? 

6. Nesse dia, os humanos compa- 
receräo, separadamente, para os 
fazerem ver suas obras. 

7. Entäo, quem houver feito um 

peso de âtomo de bem o verä, 

8. E quem houver feito um peso 
de 4ätomo de mal o ver. 

Pos ppp 

ὦ ὅπ ρα, δ 3.9 
SL À 

CESSER ERS 

De Makkah - 11 versiculos. 

Em nome de Allah, O 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Pelos corcéis arquejantes, 

2.E chispeantes, com seus 

Cascos. 

3. E atacantes, pela manhä, 

4. Entäo, levantam, com 1550, 

nuvens de poeira 

(1) A terra relatarä tudo o que foi feito sobre ela, bom ou mau. 

(2) Ou seja, porque Deus ordenou à terra relatasse essas noticias. 

(3) AI CÂdiyaät: participio presente, feminino plural, de “Δ, correr, e se refere 805 
velocissimos cavalos que correm nos campos de batalha. A palavra aparece no 

versiculo 1 e nomeia a sura, que, de inicio, traz outro juramento divino, para 

afirmar que o ser humano é renegador das graças de seu Senhor, o que ele préprio 

testemunha. À sura, ainda, objurga o veemente materialismo humano € alude à 

Ressurreiçäo e ao inevitâvel Dia da Conta. 



100. Süratu Al-‘ädiyät Parte 30 | 1050 Yes Yes ΦΟΙ δ). 

5. Ε permeiam, com 550. uma 
mimiga multidäo. 

| 6. Por certo, o ser humano é Os fé) 

ingrato a seu Senhor; 

7, E, por certo, ele é testemunha LES LÉ 
à 7 »᾿ Ως. 

disso: ἢ 

« & PE NT Ἢ 8. Ε, por certo, ele έ veemente | Che πος 

no amor ἃ riqueza. 

9. Entäo, näo sabe ele que serä 

recompensado, quando for revo- 
Ivido o que hä nos sepulcros, 

10. E for recolhido o que h4 nos DRE CT 2 2- 
: 22) δεῖς. @ Di) Glass 

11.Por certo, nesse dia, seu 

Senhor deles serâ Conhecedor. 

FES p$ A ἘΞ Let Σ 5% & 

Qi) 3. LA RP A ph) δὲ 

De Makkah - 11 versiculos. 

ΝΝ Em nome de Allah, O | RSS, ©, 
Misericordioso, O Misericordiador. 

Ι 2 “αὶ 1. Ο estrondo! o ἀξιῶ 

< 2 RE Cd -" 2. Que έ ο estrondo’ ie ic 

(1) AI Qärifah: uma das designaçôes do Dia da Ressurreiçäo. É participio presente, 

feminino, singular, de qarafa, bater, com violéncia, em alguma cousa; 

surpreender-se, pasmar-se. Como participio presente substantivado, significa ἃ 

calamidade, ἃ enorme desgraça, tal como serä, quando ocorrerem os eventos 

anunciadores do Dia da Ressurreiçäo. Essa palavra aparece nos versiculos 1, 2 e 3 

e nomela ἃ sura, que vaticina o Dia da Ressurreiçäo, que pasmarä a Humanidade. 
Relaciona-lhe algumas cenas, quando os homens se espalharäo, atônitos, como 

panapanäs de borboletas, e as montanhas se dispersaräo pelos ares: desse caos, 

livrar-se-âo, apenas, os bem-aventurados, por suas boas obras, ficando os mal- 

aventurados mergulhados nas abissais profundezas de suas mäs obras. 



101. Süratu AL-Qäriah Parte 30 Fes δ. ἀρ ji δ)» 

τς 
3.--Εο que te faz inteirar-te do © ἀξ Ale OT 

que é o estrondo? — d 

4, Ocorrerä, um dia, quando os sie AE 5 
humanos forem como as borboletas 

espalhadas!", 

5. Ε as montanhas, como ἃ là 

corada, cardada®. 

6. Entäo, quanto àquele, cujos e σα «οἷς 
pesos em boas açôes forem pesados, 

7. Estarä em vida agradävel: OPOETRI 
; ; 22. .0 24€ one 8. Ε, quanto àquele, cujos pesos CD AL. DAFT 

em boas açôes forem leves, 

9, Sua morada serä um Abismo. 

10.— E o que te faz inteirar-te 
do que é este Abismo”? — 

11.É Fogo incandescente! OA 

De Makkah - 8 versiculos. 

Em nome de Allah, O Ag 

Misericordioso, O Misericordiador. 

vos, O AENKT 1. À ostentaçäo entretém 

(1) Os homens, atônitos, se dispersaräo, em bandos, como a revoada de frâgeis borboletas. 

(2) Até as mais altas montanhas se desprenderäo do solo e voaräo pelos ares como 

flocos de là. | 

(3) At-Takäthur: infinitivo substantivado do verbo takäthara, rivalizar em aquisiçäo 
de bens, ou ostentar riqueza. Essa palavra surge no versiculo 1 e dä nome à sura, 
que recrimina os homens por seu materialismo e pela jactância, que conservaräo 

até morrer. Adverte-os das conseqüências desse proceder, atemorizando-os com 0 

Fogo infernal, destinado δος faltosos, o qual veräo, no Dia do Juizo, quando seräo 

interrogados das comodidades e delicias da vida terrena. 
(4) Α preocupaçäo materialista dos idélatras de Makkah é täo exacerbada que ihes näo 

sobra tempo para cumprir as obrigaçôes religiosas. 



102. Süratu AÏ-Takäthur et SI δ). 
103. Süratu Al-°Asr  Parte 30 Fos; def pat δ). 

2. Até visitardes os sepulcros(}). o ealre re 

3. Em  absoluto, näo vos | © ie pee 

ostenteis! VOs logo sabereis! 

4, Mais uma vez, em absoluto, ὌΝ λῇς: τ <, 

näo vos ostenteis! V6s logo 

sabereis! 

5. Ora, se soubésseis ἃ ciência 

da Certeza, renunciarieis ἃ 

ostentaçao. 

6. Em verdade, vereis o Inferno. One 

7. Em seguida, certamente, vé- GE TE 
lo-eis, com os olhos da certeza. 

8. Depois, sereis, em verdade, eo all is τής A ᾧ 

nesse dia, interrogados das delicias PONTS 
da vida 

De Makkah - 3 versiculos. 

Em nome de Allah, O | SES, Ἂ 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Pelo tempo! me) 

2. Por certo, o ser humano estä GE à SAN 
em perdiçäo, 

(1) Ou seja, até morrerem e serem enterrados. 

(2) Al-Asr: o tempo genérico, que integra todos os instantes comprobatérios do 

poder de Deus. Aliäs, esta palavra, também, admite os significados de eternidade; 

horas vesperaïis; ou ἃ terceira oraçàäo, que ocorre nas horas vesperais. Ela surge no 

versiculo 1 e nomeïa ἃ sura, em que Deus jura, pelo tempo comprobatério de Seu 

poder, que o ser humano se encontra em perdiçäo, nâo porém os crentes que 
obram bem e se recomendam, uns 805 outros, a paciência e ἃ Verdade. 



104. Süratu Al-Humazah Parte 30 

A “Δ, “αἱ: “λέων... 3. Exceto os que crêem e fazem «Ξε SE GA 
as boas obras e se recomendam ταλζ τῆς τεῖ Le 

à A) Si 521 
mutuamente, a verdade!}”. e se reco- ω ΤΠ 5 ot 2 

mendam, mutuamente, a paciência. 

De Makkah - 9 versiculos. 

Em nome de Allah, O D ν..:ΞΞ-- .....30 τἰ 
Misericordioso, O Misericordiador. , | 

᾿ . RC Nés 153.» 1. Ai τ todo  difamador, one nr 
caluniador‘”, 

2. Que junta riquezas 6, com D SIEN CES “ἢ 
deleite, as conta, | 

3. Supôe que suas riquezas ὁ À AAC So LE 
tornaräo eterno. τς 

7 0 ΣΈ, 

4, Em absoluto, näo o tornaräo! eo Δ Cu 
Em verdade, ele ser4 deitado fora. 

em al-Hutamah”. 

5. -- E o que te faz inteirar-te do 

que é al-Hutamah? -- 

6.É 0 Fogo aceso, de Allah, OISE ἘΠ GE 

7. O qual sobe até os coraçôes"). o . AE: ΄ x 

(1) Ou seja, a fé islâmica. 
(2) ΑΙ Humazah: o difamador. Esta palavra aparece no versiculo 1 e nomeia a sura, que 

promete nefasto castigo a quem difama os outros e acumula riquezas, crendo que 

estas o tornaräo eterno. À sura ameaça lançä-lo no Fogo crepitante, que lhe arruina o 

COrpo € Ο coraçäo, 6 o envolverä, como que atado a colunas, sem escapatôria alguma. 

(3) Alusäo aos inimigos do Profeta, tais como *Umayiah Ibn Khalaf e ΑἹ Walïd Ibn Al 
Mughirah, que o difamaram, em sua ausência. 

(4) ΑΙ Hutamah: uma das designaçôes do fogo infernal. Essa palavra é derivada de 

hatama, esmagar. 

(5) Ε um fogo täo devorador que, entrando pelas entranhas dos condenados, chega até 

seus coraçôes, dominando-0s. 



105. Süratu Al-Fi Parte 30 

| 8. Por certo, ser4 cerrado sobre OL LE) 
eles, 

9. Em colunas extensas. 

De Makkah - 5 versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS σι 

Misericordioso, O Misericordiador. | ᾿ © ᾿ 
- ἢ “ὦ. 77: rer LITE 

1.Näo viste como teu Senhor SAT Jus) 

agiu com os donos do elefante(??? où À 

2.Näo fez Ele sua insidia® eo | LE à AXE τ ἥ 

ficar em descaminho? JP PRE 

3. E contra eles enviou pâssaros tt re 

em bandos : | © Habib ge sis 
9 

4, Que Îhes atiravam pedras de L& ES nes É 
4112 

5. Entäo, tornou-os como folhas 

devoradas. 

(1) AI Fil: o elefante. Esta palavra surge no versiculo 1 e denomina a sura, em que 

Deus alude ao episédio dos donos do elefante, que desejavam demolir a Kafbah e 
chama ἃ atençäo de Muhammad para a moral dessa alusäo, que prova o poder de 
Deus contra a violaçäo de Sua sagrada Casa. 

(2) Donos do elefante: trata-se do exército de Abraha Al Achram, principe abissinio, 

cristäo, que, em 570 da era cristä, enviou uma expediçäo, com o fito de destruir a 

Ka‘bah, para desviar os peregrinos äârabes para a igreja de ϑδη δ᾽, capital do 
Yêmen, construida por sua ordem. A expediçäo vinha montada em elefantes, o 

maior armamento bélico da época. Ao chegarem ἃ Makkah, o maior dos elefantes 
recusou-se ἃ prosseguir rumo à Kafbah, e väs foram as tentativas de fazé-lo 

avançar. Nesse exato momento, sobrevoaram-nos bandos de pâssaros, munidos de 

pedrinhas de barro, que lançaram sobre o exército. As pedrinhas perfuravam o 

lugar em que caïiam, no corpo dos combatentes, e sajam por outro lado, deixando- 
os com aspecto de folhas devoradas por pragas. 

(3) Ou seja, o intento de demolir a Kabah. 
(#)Sijjil: pedras de barro cozido no Fogo da Geena. Cf. XI 82 e XV 74. 



106. Süratu Quraich Ραγίε 30 

De Makkah - 4 versiculos. 

Em nome de Allah, O | SES, 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Por causa do pacto dos Quraich, eo οἱ 4 0 

2. De seu en da viagem de e PA | CE (_ :ῇ isa 
inverno e de veräo! 

3. Que eles adorem, entäo, ὁ o ας 
Senhor desta Casa, on TE 

4. Que os alimentou contra ἃ Ses ee A - si 
fome 6 os pôs em segurança contra SE 
o medo! LE 

De Makkah - 7 versiculos. 

Em nome de Allah, O Lea af : 
Ω « - . ᾿ ᾿ RE" : οι. 5 

Misericordioso, O Misericordiador. 
4 4 + “ὦ w Gp : 4 

1. Viste quem! ἡ desmente o Dia ἂν δ τ Ξε dl 
do Juizo”? ἕ 

(1) Quraich: a tribo Quraich, de Makkah, a que pertencia o Profeta Muhammad. A 

palavra aparece no versiculo 1 e nomeia ἃ sura, em que Deus exorta os Quraich ἃ 

adorarem a Deus pelas mercês recebidas, tais como prestigio, paz e segurança, em 

virtude de viverem nas cercanias da Kafbah, lugar sagrado de paz e prosperidade. 
Assim sendo, podiam continuar viajando para o Yêmen e a Siria, a negôcios, sem 

serem atacados por bandoleiros do deserto, porque eram respeitados. 
(2) Referência ἂς caravanas comerciais que os Quraich faziam duas vezes por ano: no 

inverno, para o Ÿêmen, e no veräo, para ἃ Siria. 

(3) AI Mäfün: o adjutério. É deverbal de afäna, ajudar. Essa palavra aparece no ültimo 
versiculo e nomeia a sura, em que Πά caracterizaçäo daquele que näo crê no Dia do 
Juizo: é repulsor do ôrfäo, desumano para com os necessitados, avarento. A sura, 

ainda, se refere aos hipôcritas, que se assemelham a esse tipo de pessoas, e que 56 
fazem oraçôes, quando querem iludir os homens, e, além do mais, impedem a caridade. 

(4) Alusäo a AICAs Ibn Wä'’il, ou a AI Walïd Ibn Al Mughirah, inimigos do Profeta. 



107. Süratu Al-Ma°ün eV ὁρῦ 5, pu 

108. Süratu AI-Kawthar Parte 30| 1056 |*::;+ Ve A HI δ). 

- ACTA - Ge ““ 

2. Esse é o que repele o ὀγίᾶδο, | οὐ: ξ3 SX ENS 

3.E näo incita a alimentar ὁ CR SA LEE LAN: 
necessitado. 

4, Entäo, ai dos orantes 

5. Que säo distraidos de suas 
oraçôes, 

RS ἐν ἐμὸς, μόνον OSEO 
ser vistos!! orando. 

7. E impedem o adjutério. ot ds yes 

De Makkah - 3 versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS, à 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Por certo, N6s te demos Al- 4 V5 LATE 

Kawthar®”. D ï Ξ 

2. Entäo, ora ἃ teu Senhor 6 | 2 Te LA 1525 SAN ELA 25 
imola as oferendas. 5 92 F 

3. Por certo, quemt” te odeia Ὁ EE FALSE 

serä ele o sem posteridade. 

(1) Ou seja, os hipôcritas, em püblico, fingem orar, para, com isso, serem vistos € 

tomados por piedosos. 
(2) ΑἹ Kawthar: designa um dos rios paradisiacos, ou os bens abundantes, como o 

Alcoräo, a profecia e a intercessäo do Profeta, no Dia do Juizo, em favor dos 

crentes. Essa palavra aparece no versiculo 1 e nomeia ἃ sura, que confirma as 

mercês de Deus para com Seu Mensageiro, ao conferir-ihe bens abundantes, nesta 
vida e na outra. À sura exorta, ainda, o Profeta ἃ perseverar em suas oraçôes e ἃ 

fazer oferendas a Deus, em sinal de gratidäo por essas graças. Finalmente, adianta- 

Îhe que seu inimigo nâo terä posteridade. 
(3) Ou um dos rios paradisiacos, ou os bens abundantes, como ἃ profecia, o Alcoräo e 

a intercessäo em favor dos crentes. 
(4) Alusäo ἃ AIAs Ibn Wä’il, que chamou o Profeta de al abtar ("o que näo terä 

posteridade"), quando este perdeu o filho Al Qäsim. | 



109. Süratu Al-Käfirün Parte 30 Post γιὸ SU 6; pu 

De Makkah - 6 versiculos. 

Em nome de Allah, O SES si A 
. , . ᾽ : Ἔ “ἘΞ 52 ZL - »--ὌὌ..ὕ.-... 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Dize: “O renegadores da Fé! Os GE ἵ 
" 2 ; " 2 nr 

2. “Νᾶο adoro οἵ" que adorais. bi 99 ἀκ δἰ 

ςς . 9 9.3Ξτ, LS 39 Lee 
3. “Nem estais adorando o que o LAC ONE LENS 

adoro. 

3 
ςς μ τ “τ έν πο, 4, “Nem adorarei o que adoras GO DE AE CSS 

tes. 

5. “Nem adorareis o que adoro. δὲ 

εν 6. “A νόξς, vossa religiäo®, e, ἃ NN ὦ CA 
(4) e ῷ nds 223 mim, minha religiäo ”. 

De Al-Madinah - 3 versiculos. 

(1) AI Käfirün: plural de käfir, participio presente do verbo kafara, renegar ἃ Fé. 

Essa palavra surge no versiculo 1 e nomeia a sura, que anula, de vez, ἃ νᾶ 

esperança dos renegadores da Fé, que pretendiam alternar com o Profeta a 

adoraçäo de Deus e dos idolos: eles adorariam aO Deus de Muhammad por um 

tempo, e Muhammad adoraria a seus idolos, por outro tempo. A sura revela ἃ 

posiçäo categorica do Profeta, na crença ünica de Deus. 

(2) O: os idolos. 
(3) Ou seja, ἃ idolatria. 

(4) Ou seja, o Isläo. 
(5) An-Nasr: infinitivo substantivado de nasara, socorrer ou dar ἃ vitéria. Essa 

palavra aparece no versiculo 1 e denomina a sura, que, segundo a tradiçäo, foi a 

ültima que se revelou ao Profeta. Nesta, Muhammad ὁ solicitado a glorificar a 
Deus e a pedir-Lhe perdäo, quando chegar näo s6 o socorro de Deus, durante a 

conquista de Makkah, mas a afluência de todos os homens a0 [Isläo, o que 

representarä a vitéria do monoteismo sobre a idolatria. 



110. Süratu An-Nasr VVe pad δ)» 
111. Süratu Al-Massad Parte 30 | 1958 |T:+ 32 AA 

Em nome de Allah, O SENS 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Quando chegar o socorro de e 22 Alf 2.2: À LA 

Allah e também a vitéria(?. (- ou 

2E vires OS AU entrar na σῷ Δ: se AE LAS 
religiäo de Allah”, em turbas, ζῶ τ 

3. Entäo glorifica, com louvor, ἃ Das εἧς Ξ2Χ10 LE κι 

teu Senhor 6 implora-Lhe perdäo. OU LEZ 
Por certo, Ele é O Remissério 

De Makkah - 5 versiculos. 

Em nome de Allah, O | SENS, Μ᾿ 

Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Que  pereçam ambas as δ) Had 

mäos"” de Abü Lahab!) e que ele ; 

mesmo pereça. 

2. De nada lhe valerä sua riqueza Ὁ ἜΑ, AE EE 
e o que ele logrou. 

3. Queimar-se-â em Fogo de HAUTE ἷ Ce 
labaredas, ῷ dé ᾿ 

(1) Referéncia à conquista da cidade sagrada de Makkah, ocorrida no 80 ano da 
Hégira (630 d.C.}, no mês de Ramadan. 

(2) A religiäo de Allah: o Isläo. 
(3) ΑΙ Massad: as fibras de tamareira, ou as tiras de couro, ou as folhas de palma, 

com que se fazem cordas. Essa palavra aparece no ültimo versiculo e denomina a 

sura, que começa com a imprecaçào contra Abu Lahab, ameaçando-o com um 

Fogo crepitante, em que mergulharä no Dia do Juizo. Junto com ele, estarä sua 

mulher, condenada a ter o pescoço cingido pela corda de massad. 
(4) Trata-se de uma metonimia, em que as mäos simbolizam o corpo todo. 
(5) Tio de Muhammad e um dos membros do prestigioso escol Quraich, o qual sempre 

hostilizou o Profeta, a quem dirigiu profundo desdém e desejou perecesse, quando ele 

reuniu ἃ comunidade Quraich a que pertencia, para ἃ pregaçäo da Mensagem de Deus. 



112. Süratu Al-Ikhläs DAT SIT 
113. Süratu Al-Falaq  Parte 30 AY Gt δ), 

4,E, também, sua mulher(l), a 

carregadora de lenha, 

5. Em seu pec0gos haverâ uma 

corda de massad(? 

De Makkah - 4 versiculos. 

Em nome de Allah, O SENS ᾿ 

Misericordioso, O Misericordiador. | #7 D 

1. Dize: “Ele é Allah, Unico. é es ARS 

2. “Allah é O Solicitado. D ILE 
3. “Nâo gerou e nào foi gerado. Ὁ 322: 12 

5. es ASS 4, “E näo Πά ninguém igual a Ele.” 

De Makkah - 5 versiculos. 

Em nome de Allah, O ΝΕ τ 

Misericordioso, Ο Misericordiador. dd ᾿ 

1. Dize: “Refugio-me nO Senhor eo AG SRE ὃ 

da Alvorada, | ᾿ 

(1) Referëncia a Umm Jamïl Bint Harb, que transportava feixes de lenha espinhosa, 
atados com corda de massad, e os espalhava, à noite, no caminho percorrido pelo 

Profeta, para molestä-lo. 
(2) A mulher de Abu Lahab, além de condenada pelo Fogo, terä, a despeito da nobre 

_origem Quraich, uma corda de massad ao pescoço, para maior humilhaçäo. 
(3) ΑἹ Ikhläs: infinitivo substantivado do verbo akhlasa, ser sincero. A sura, assim se 

denomina, pelo conteüdo global nela existente. Aliâs, quem aceita a verdade nela 
contida é reconhecido como crente de Fé sincera. Esta sura foi revelada, quando os 

adversärios do Profeta o desafiaram a "caracterizar" seu Deus. Ὁ Profeta 
respondeu-lhes, entäo, segundo a Revelaçäo, que seu Deus € Unico, ἃ Quem todos 

recorrem, sempre; nunca gerou nem foi gerado, e ninguém a Ele se assemelha. 

(4) ΑἹ Falaq: a alvorada. Esta palavra aparece no versiculo 1 e nomeia a sura, que 
salienta ἃ importância de se proteger em Deus contra o mal das criaturas e o mal 
da noite e o mal das feiticeiras, que corrompem as ligaçôes ente os homens, 6, 
finalmente, contra o mal do invejoso, que sempre anela a ruina do prôximo. 



114. Süratu An-Näss Parte 30 γι s +! λές δ,» 

2.“Contra o mal daquilo” que οι σὰ 
Ele criou, ἥ 

3.“E contra o mal da ποίϊεϊ“), DÉS Gulé 625 
quando entenebrece, 

4, “Ἑ contra o mal das sopradoras LIT - Ἰὼ 
dos n6s®), 

S.“E contra o mal do invejoso, 
quando inveja( .” 

De Makkah - 6 versiculos. 

Em nome de Allah, O PSS 7; 
Misericordioso, O Misericordiador. 

1. Dize: “Refugio-me nO Senhor Ole Da ἴξ 
dos homens, 

2. “O Rei dos homens, 

3. “O Deus dos homens, 

4. “Contra o mal do sussurrador!°), 
0 absconso, 

5. “Que sussurra perfidias nos 
peitos dos homens, 

6. ‘“Seja ele dos jinns, seja ele 
dos homens.” 

(1) Daquilo: de todas as criaturas, cujo mal sé Deus pode afastar. 
(2) Ou seja, contra os perigos que a escuridäo da noite pode propiciar. 
(3) Alusäo às bruxas ou feiticeiras, que tinham, por häbito, assoprar nos nés de uma 

corda, quando desejavam a realizaçäo de encantamentos ou de um mal contra alguém. 
(4) Ou seja, quando o invejoso manifesta sua inveja. 

(5) An-Näss: os homens. Esta palavra aparece nos versiculo 1, 2, 3, 5, 6 e nomeia a sura, 
que salienta ἃ importância de se proteger em Deus, contra o mal dos demônios, 
que, sempre, tentam desviar os virtuosos do caminho reto, sejam demônios entre 

jinns, sejam demônios entre os homens. 
(6) Satä e os demais demônios, entre os jinns e os homens. 
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Al-Fil 105 —_ 
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O Ministério de Assuntos Islâmicos, dos Wakfs, e do 

Apelo e Orientaçäo religiosa, no Reino da Aräbia Saudita 

e o Supervisor do Complexo do Reï Fahd, para ἃ 

impressäo do Nobre Alcoräo, em Al-Madinah At 

Munauarah, tem o prazer de comunicar que o Complexo 

publica esta ediçäo do Nobre Alcoräo, com a traduçäo de 

seu sentido na Lingua Portuguesa. 

Roguemos a Allah que o faça em beneficio da 

] humanidade, e que Ele recompense ὁ Servidor das duas | 

Nobres Mesquitas, o Rei Abdullah bin Abdel Aziz ΑἹ Saud, 

com a melhor das recompensas por seus grandes esforços, 

concentrados na difusäo do Livro Nobre de Allah. 

E é Allah quem confere o sucesso. 



ν 

LC 
" 2 \ 

°.“ Ze pe TZ 
. δ ee + 12: 

3 7 °° ? 

ON hp TS τ NC Le (A7 tn pŸ LL NL # 

ΕΣ ΣΝ ANSE nr + --- “ν᾿ ? 1% γῇ 

ἜΣ NT PSS rit 
ED NET EUR DEA 

un MT ΩΣ ΝΡ LRU 8 SENSEODEENS 
LT Vs 5 A 

GANTS 

SEE ESA QE ASE ; {δι es 

SNA AN - σατο 

wWwW.qurancomplex.org : τὸ ,5Y1 a5 

kfcphq@qurancomplex.org: 33 ,:SN1 4 αἱ 



Com ἃ ajuda de à 

Allah e Seu amparo, foi 
realizada a impressäo deste 

Nobre Alcoräo, com a traduçäo 
de seu sentido em português, no 

Complexo de impressäo do Καὶ Fahd 
em Ai-Madinah Al-Munauarah, 6 a 

proteçäo do Ministério dos Assuntos 
slâmicos, dos Wakfs, e do Apelo e 

Orientaçäo Religiosa, no Reino 
Ἂς da Aräbia Saudita, no ano 

1427 da Hégira. 

LD SEC ERBDE 216660033022: LÉE AUD: CD LEE CRD ΕΙΣ ΒΈΤΕΙ 

AE Todos os direitos de impressäo do 
Nobre Alcoräo 580 reservados a0 

Complexo de Impressäo do δὶ Fahd 

C.P. 6262, AI-Madinah Al-Munauarah. 

Website: www.qurancomplex.org 

E-mail: kfcphq(@qurancomplex.org 
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