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Surata 1   Al Fatihah A Abertura 
Esta surata foi denominada “fatihatul kitab”; “a 
abertura do Livro” porque é a primeira surata do 
Alcorão Sagrado escrita nele e a primeira recitada 
pelo leitor do Livro Sagrado. No entanto, não é a 
primeira surata em ordem de revelação do Alcorão. 
É dito que foi revelada em Makkah, e outros dizem 
em Madinah. É denominada também “ummul kitab”, 
“a mãe (a essência) do Livro”; “assab´ul mathani”, 
“os sete que se repetem”; “suratul hamd”, “surata 
do louvor”; “surata do salat (oração)” (porque é 
parte principal da oração prescrita, sem a qual esta 
não é válida); a protetora, entre outros nomes. 
São narrados vários hadith sobre a virtude desta 
surata, dentre eles, disse o mensageiro de Allah    
(sallallahu 

alaihi ua sallam): “Al hamdu lilléhi rabbil álamin,(a 
surata da abertura) são os sete versículos que  
repetem os louvores a Allah  e o Grandioso 
Alcorão que me foi concedido” (Al Bukhari e Ahmad). 
AEm nome de Allah, o Clemente, o 
Misericordioso. Al bassmalah (em nome de Allah) 
não é contado como um versículo no início de toda 
surata, mas é um versículo divisório entre cada duas 
suratas. E é recomendável recitá-la, exceto em surata 
attaubah, é desaconselhavel. Allah: é o nome próprio 
de Deus, nada é denominado com este nome além 
d´Ele. A origem deste nome é: “al ilah”(o adorado), e 
antes de se transformar em Allah, era a denominação 
dada para toda divindade, seja com razão ou sem, em 
seguida, prevaleceu o uso para a divindade verdadeira. 
O Clemente, o Misericordioso: Dois nomes 
derivados da misericórdia, e o Clemente (arrahman) 
carrega mais ênfase do que o Misericordioso 
(arrahim), e (arrahman) não é usado senão para Allah. 
BLouvor a Allah, Senhor do Universo. O 
louvor é o elogio com a língua sobre a benfeitoria 
que é feita por escolha. O louvor ocorre somente 
com a língua, enquanto o agradecimento ocorre 
com a língua, o coração e os órgãos, e o 
agradecimento ocorre em resposta a uma graça, 
enquanto o louvor ocorre por causa da perfeição 
de Quem é louvado mesmo sem ocorrência de 
uma graça. E a Allah pertence o louvor e o 
agradecimento. Senhor do Universo. O Senhor é 
um dos nomes de Allah, e não se denomina 
ninguém além d´Ele a não ser com atribuição, 
como por exemplo: este homem é o senhor da 
casa. E o Senhor é o Possuídor, o Dono, o que 
sustenta, mantém e zela, o adorado. O Universo 
se refere aos racionais, que são quatro nações: os 
humanos, os gênios, os anjos e os demônios. 
CO Clemente, O Misericordioso. A Sua 
qualificação em “Senhor do Universo” contém 
atemorização, por isso, uniu a ele “o Clemente, o 

Misericordioso” pelo que estas qualidades 
contêm de incentivo, assim Allah une em Suas 
qualidades entre o temor a Ele e o incentivo a Ele 
como apoio na obediência a Ele. 
DSoberano Absoluto do Dia do Juízo. Ele é 
Soberano em Si e em Sua ação. E o Dia do Juízo 
é o Dia da Recompensa do Senhor aos Seus 
servos. É narrado que Qatadah disse: “o Dia do 
Juízo é o dia em que Allah julgará os servos por 
suas ações, ou seja, os recompensará por elas”. 
ESó a Ti adoramos e só de Ti imploramos 
ajuda. não adoramos nem imploramos ajuda a 
ninguém além de Ti. A adoração é o auge de 
submissão e de humilhação. E na religião indica a 
união da totalidade do amor, submissão e temor. 
E a adoração antecedeu o implorar ajuda porque 
a primeira é um meio para a segunda. Ibn Ábbass 
disse: só de Ti imploramos ajuda significa só a Ti 
unificamos e tememos ó nosso Senhor, e só de Ti 
imploramos ajuda para a obediência a Ti e para 
todos os nossos assuntos. 
FGuia-nos à senda reta. A guia é de dois tipos: 
1º: guia de êxito: que é exclusiva de Allah, 
exaltado seja, e faz parte dela o dizer de Allah: 
“Em verdade, tu não guias a quem ama, mas 
Allah guia a quem Lhe apraz”. 2º: guia de 
indicação e conselho: que é a guia dos profetas e 
seus seguidores entre os sábios e pregadores, e faz 
parte deste tipo o dizer de Allah: “E em verdade, 
tu guias a uma senda reta”. E o versículo indica os 
dois tipos, porque Allah é quem concede o êxito 
no bem e Ele também enviou os mensageiros para 
nos guiarem a ele. E a senda reta linguisticamente 
significa: o caminho que não tem tortuosidade, e 
se refere no versículo ao caminho do Islam.  
G A senda daqueles a quem agraciaste, não a 
dos que a ira está sobre eles nem a dos 
extraviados, Os que Allah agraciou são os citados 
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no versículo: “E quem obedecer a Allah e ao Seu 
mensageiro, estes estarão com os que Allah 
agraciou entre os profetas, verazes, mártires e 
virtuosos. E que excelente companhia”. Não a 
dos que a ira está sobre eles, pedimos distância 
do caminho de quem Allah tem a ira sobre ele, e 
estes são os que conhecem a verdade e a 
abandonam, se desviam dela mesmo conhecendo-
a. Nem a dos extraviados, são os que se desviaram 
da verdade por ignorância. 

Surata 58   A discussão 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ACertamente Allah ouviu as palavras de quem 
discutia contigo (ó Muhammad) acerca de seu 
marido (ou seja: consulta-te sobre ele por ele a ter 
repudiado), e se queixava a Allah, e Allah bem ouve 
vosso diálogo, porque é Oniouviente, Onividente. 
Áisha (radhiallahu 

anha ) diz: Bendito Aquele cuja audição 
abrange todas as coisas. Eu estava a ouvir as palavras 
de Khaulah bint Thaálabah, e se ocultava de mim 
algo do que ela dizia, e ela queixava o seu marido ao 
mensageiro de Allah (sallallahu 

alaihi ua sallam) dizendo: “Ó 
mensageiro de Allah, ele corroeu (devorou) a minha 
juventude e dispus para ele o meu ventre, até 
quando a minha idade avançou e não trago mais 
filhos, ele me repudiou com “azhihar”. Por Allah, 
eu vim me queixar a ti”. Então, logo Jibril desceu 
com estes versículos... Certamente Allah ouviu as 
palavras de quem discutia contigo (ó Muhammad) 
acerca de seu marido (que é Auss ibn Assamit, um 
dos Anssar (os socorredores)). 
BQuem de vós repudia suas esposas com 
“azhihar” (declarando para a sua esposa: És para 
mim ilícita como a minha mãe) saibam que elas não 
são suas mães, (ou seja: suas esposas não são vossas 
mães, portanto isso é uma mentira deles, e isto é um 
repúdio e desaprovação aos que dizem isso às suas 
esposas). Apenas aquelas que deram a luz a eles são 
suas mães. O que dizem é um dito reprovável e 
falso. (com esta palavra estão a dizer um dito 
reprovável, ou seja, um dito criminoso que é 
rechassado pela Lei. E isso é uma humilhação para a 
sua mãe). E Allah, certamente é Perdoador, 
Misericordioso (Extremamente na isenção e no 
perdão, pois fez da expiação uma salvação para eles 
desse erro). 
CE quem repudia suas mulheres com 
“azzhihar”, e logo se retratam (Retornam ao que 
existia antes de desejo de união à esposa), deverão 
libertar um escravo (como expiação) antes de se 
tocarem novamente. E sabei que Allah está bem 
informado do que fazeis. 
DPorém, quem não puder fazê-lo deverá jejuar 
dois meses seguidos antes de se tocarem 

novamente. E quem não pode (jejuar), deverá 
alimentar a sescenta pobres (para cada um o 
equivalente a meio saá de trigo, tâmara, arroz ou 
similar(o saá é uma medida equivalente a mais ou 
menos 3 kilos). Também é permitido alimentar 
com comida pronta que os satisfaz ou dar a eles o 
que os satisfaz). Isto para que credes em Allah e 
em Seu mensageiro (sentenciei assim para que 
acreditem que Eu determinei isso e para que se 
limitem à Lei e não transgridam nela retornando a 
este costume que é um dito reprovável e falso). 
Estes são os limites de Allah (aos quais vocês não 
podem ultrapassar, sentenciou que azzhihar é um 
pecado e que esta expiação citada resulta no 
perdão e misericórdia de Allah), e os incrédulos 
(que não os seguem) terão um castigo doloroso. 
EAqueles que desafiam a Allah e ao Seu 
mensageiro serão humilhados como ocorreu com 
os que os antecederam; por certo revelamos 
versículos evidentes. E os incrédulos terão um 
castigo humilhante. 
FO dia em que Allah ressuscitar a todos eles 
(todos numa só situação, não haverá ninguém que 
não será ressuscitado), os informará de tudo 
quanto fizeram (de más ações na vida mundana 
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no versículo: “E quem obedecer a Allah e ao Seu 
mensageiro, estes estarão com os que Allah 
agraciou entre os profetas, verazes, mártires e 
virtuosos. E que excelente companhia”. Não a 
dos que a ira está sobre eles, pedimos distância 
do caminho de quem Allah tem a ira sobre ele, e 
estes são os que conhecem a verdade e a 
abandonam, se desviam dela mesmo conhecendo-
a. Nem a dos extraviados, são os que se desviaram 
da verdade por ignorância. 

Surata 58   A discussão 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ACertamente Allah ouviu as palavras de quem 
discutia contigo (ó Muhammad) acerca de seu 
marido (ou seja: consulta-te sobre ele por ele a ter 
repudiado), e se queixava a Allah, e Allah bem ouve 
vosso diálogo, porque é Oniouviente, Onividente. 
Áisha (radhiallahu 

anha ) diz: Bendito Aquele cuja audição 
abrange todas as coisas. Eu estava a ouvir as palavras 
de Khaulah bint Thaálabah, e se ocultava de mim 
algo do que ela dizia, e ela queixava o seu marido ao 
mensageiro de Allah (sallallahu 

alaihi ua sallam) dizendo: “Ó 
mensageiro de Allah, ele corroeu (devorou) a minha 
juventude e dispus para ele o meu ventre, até 
quando a minha idade avançou e não trago mais 
filhos, ele me repudiou com “azhihar”. Por Allah, 
eu vim me queixar a ti”. Então, logo Jibril desceu 
com estes versículos... Certamente Allah ouviu as 
palavras de quem discutia contigo (ó Muhammad) 
acerca de seu marido (que é Auss ibn Assamit, um 
dos Anssar (os socorredores)). 
BQuem de vós repudia suas esposas com 
“azhihar” (declarando para a sua esposa: És para 
mim ilícita como a minha mãe) saibam que elas não 
são suas mães, (ou seja: suas esposas não são vossas 
mães, portanto isso é uma mentira deles, e isto é um 
repúdio e desaprovação aos que dizem isso às suas 
esposas). Apenas aquelas que deram a luz a eles são 
suas mães. O que dizem é um dito reprovável e 
falso. (com esta palavra estão a dizer um dito 
reprovável, ou seja, um dito criminoso que é 
rechassado pela Lei. E isso é uma humilhação para a 
sua mãe). E Allah, certamente é Perdoador, 
Misericordioso (Extremamente na isenção e no 
perdão, pois fez da expiação uma salvação para eles 
desse erro). 
CE quem repudia suas mulheres com 
“azzhihar”, e logo se retratam (Retornam ao que 
existia antes de desejo de união à esposa), deverão 
libertar um escravo (como expiação) antes de se 
tocarem novamente. E sabei que Allah está bem 
informado do que fazeis. 
DPorém, quem não puder fazê-lo deverá jejuar 
dois meses seguidos antes de se tocarem 

novamente. E quem não pode (jejuar), deverá 
alimentar a sescenta pobres (para cada um o 
equivalente a meio saá de trigo, tâmara, arroz ou 
similar(o saá é uma medida equivalente a mais ou 
menos 3 kilos). Também é permitido alimentar 
com comida pronta que os satisfaz ou dar a eles o 
que os satisfaz). Isto para que credes em Allah e 
em Seu mensageiro (sentenciei assim para que 
acreditem que Eu determinei isso e para que se 
limitem à Lei e não transgridam nela retornando a 
este costume que é um dito reprovável e falso). 
Estes são os limites de Allah (aos quais vocês não 
podem ultrapassar, sentenciou que azzhihar é um 
pecado e que esta expiação citada resulta no 
perdão e misericórdia de Allah), e os incrédulos 
(que não os seguem) terão um castigo doloroso. 
EAqueles que desafiam a Allah e ao Seu 
mensageiro serão humilhados como ocorreu com 
os que os antecederam; por certo revelamos 
versículos evidentes. E os incrédulos terão um 
castigo humilhante. 
FO dia em que Allah ressuscitar a todos eles 
(todos numa só situação, não haverá ninguém que 
não será ressuscitado), os informará de tudo 
quanto fizeram (de más ações na vida mundana 
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para assim concluir o argumento contra eles). 
Allah enumerou (as suas ações e nada se ocultou 
d´Ele) e eles as esqueceram (não as memorizaram 
e as encontraram escritas em seus registros). E 
allah é testemunha de tudo. 
GAcaso não vês, que Allah bem conhece o que há 
nos céus e o que há na terra? Não há confidência 
entre três (pessoas) sem que Ele seja o quarto (no 
conhecimento e acesso a esta confidência), nem 
entre cinco sem que Ele seja o sexto (porque Allah, 
seja qual for o número, pouco ou muito, conhece o 
segredo e o público). Nem menos que isto nem 
mais (como por exemplo, um e dois, ou seis e sete), 
Ele estará com eles onde estiverem (conhecerá a sua 
confidência e nada escapará de Seu conhecimento 
em qualquer lugar). Em seguida, lhes informará 
sobre o que disseram no Dia do Juízo (para saberem 
que nada se ocultou a Ele e para rebaixá-los neste 
dia). Certamente, Allah de todas as coisas é 
Onisciente. 
H(Quando um crente passava pelos judeus, 
falavam em segredo entre eles a ponto de o crente 
crer que falam com maldade, então, Allah os 
proibiu, mas continuaram fazendo isso, então Allah 
revelou este versículo:) Acaso, não vês aqueles a 

quem foi proibido a confidência (os judeus) e, em 
seguida, persistem no que lhes foi proibido e falam 
em confidência com maldade (com a inteção de 
molestar os crentes com mentira e injustiça e outras 
maldades), inimizade e desobediência ao 
mensageiro? E quando se apresentam a ti te saúdam 
com o que Allah não te saudou (não te saúdam 
como Allah ordenou que te saudassem, porém te 
insultam. Em vez de dizerem: assalam alaikum (a 
paz esteja contigo) dizem: assam alaikum (que o 
veneno (a morte) te acompanhe), aparentavam 
cumprimentar com a paz e intencionavam a morte 
ao profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam), que respondia: e convosco) 
e dizem dentro de si mesmos: Por que Allah não 
nos castiga pelo que dizemos? (ou seja: Se 
Muhammad fosse profeta Allah nos castigaria por 
causa de nosso desprezo a ele com este dizer, 
iríamos morrer porque ele nos responde “e 
convosco (a morte)”) Será suficiente para eles o 
Inferno, onde serão queimados (Lhes bastará o 
Inferno que é pior que a morte instantânea). E que 
péssimo destino. 
IÓ vós que credes, quando faleis em secreto 
não o fazeis com maldade, inimizade e 
desobediência ao mensageiro (como o fazem os 
judeus e os hipócritas), mas o fazeis com 
benevolência e piedade (com a obediência e o 
abandono dos pecados). E Temei a Allah, ante 
Quem comparecereis (e irá vos recompensar por 
vossas ações). 
JAs conversas em confidência são do Satanás 
(quer dizer, a confidência com maldade, inimizade 
e desobediência, estas são de sua obra, seu enfeite e 
aliciamento) para entristecer aqueles que crêem 
(para preocupá-los porque suspeitam que esta 
confidência seja para uma trama contra eles). 
Porém, (o Satanás ou a confidência que ele incita) 
não poderá lhes causar nenhum dano exceto com a 
permissão de Allah. E que os crentes se 
encomendem a Allah (confiem n´Ele e entreguem 
todos os vossos assuntos a Ele, peçam refúgio a 
Ele contra o Satanás e não dêem valor ao que ele 
enfeita nas confidências. Disse o mensageiro de 
Allah (sallallahu 

alaihi ua sallam): “Se estiverdes em três, que dois 
não se confidenciem na frente do terceiro, pois isso 
o entristecerá” (relatado por Al Bukhari e Musslim)). 
KÓ vós que credes, quando vos for dito: Dai 
espaço (para vossos irmãos) nas reuniões (Foram 
ordenados a serem educados entre eles. Disse 
Qatadah e Mujahid: Eles disputavam um lugar 
perto do profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) nas reuniões com ele, 
então foram ordenados a dar lugar uns aos outros 
para sentarem), faze-lo, para que Allah vos dê 
também um espaço (no Paraíso. Esta ordem 
abrange toda reunião na qual os muçulmanos se 
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reúnem para o bem e para alcançar a recompensa. 
Cada indivíduo tem direito ao lugar ao qual chegou 
antes, porém deve dar espaço ao seu irmão. Disse o 
profeta Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam): “O indivíduo 
não pode fazer outro indivíduo levantar de seu lugar 
para depois sentar nesse lugar, porém, dai espaço e 
ampliais”). E se lhes for dito: Levantei, obedecei (ou 
seja: se for ordenado a alguém que está sentado que 
se levante para dar lugar a alguém que tenha virtude 
na religião ou conhecimento, então este deve se 
levantar). Allah elevará aqueles, dentre vós, que 
crêem e aqueles que obtêm o conhecimento em 
degraus (Allah eleva a quem tem conhecimento em 
altos degraus concedendo-lhe nobreza nesta vida e 
recompensa na Derradeira. Assim, quem unir entre a 
crença e o conhecimento Allah o elevará por causa 
de sua crença, em seguida o elevará por causa de seu 
conhecimento, e faz parte disso elevá-lo nas reuniões), 
e Allah está bem informado do que fazeis. 
LÓ vós que credes, quando quiserdes fazer 
uma consulta em confidência com o mensageiro, 
fazei uma caridade previamente (Quando foi 
revelado este versículo, os que eram falsos não se 
confidenciaram mais com o profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam). 
Mas isto foi penoso para os crentes mais pobres 
porque não tinham condições de dar esmolas, 
então Allah revelou o versículo seguinte 
amenizando a questão para os crentes). Isto é 
melhor para vós e os purifica (porque é uma 
obediência a Allah). Porém, se não podeis, sabei 
que Allah é Perdoador, Misericordioso. 
MAcaso temeis fazer uma caridade antes de vossa 
consulta em confidência? (ou seja: temeis a pobreza 
e a miséria se fizerem esta doação? Disse Muqatil: 
Isto durou apenas dez noites e em seguida foi 
revogado) Se não o fazeis e Allah vos tem absolvido 
(permitindo deixar de fazer esta doação por ela ser 
penosa para muitos de vós), então cumpri a oração e 
paguei o zakat e obedecei a Allah e ao Seu 
mensageiro (se firmem nestas ações) ; certamente 
Allah está bem informado do que fazeis. 
NNão tens reparado naqueles (hipócritas) que 
tomaram como aliados um povo sobre quem 
Allah tem a ira (os judeus)? Não são de vós nem 
deles, e juram em falso mesmo sabendo (juram 
que são muçulmanos e juram que não transmitiram 
notícias aos judeus. E sabem que seus juramentos  
sãos falsos). 
OAllah lhes tem preparado um castigo severo 
(por causa desa aliança e do falso juramento), 
pois é abominável o que cometeram. 
PEles fizeram de seus juramentos escudos 
(para esconder a incredulidade), então desviaram 
do caminho de Allah (impediram muitas pessoas 
de serem muçulmanas por causa do que eles 

cometiam de negligência, menosprezo dos 
assuntos dos muçulmanos e enfraquecimento de 
suas energias) então terão um castigo humilhante. 
QNem seus bens nem seus filhos irão beneficiá-los 
em nada frente a Allah. Estes serão os moradores do 
Inferno, lá estarão eternamente. 
RO dia em que Allah ressuscitar a todos eles, irão 
jurar a Ele como juraram a vós (dirão: Ó nosso 
Senhor, nós não fizemos isso. Isto indica a enorme 
infelicidade deles, porque neste dia tudo estará 
descoberto e tudo será observado) e crêem que têm 
algo (na Derradeira Vida irão pensar que poderão 
obter algum benefício ou impedir algum prejuízo 
com seus juramentos, como pensavam na vida 
mundana). De certo, são eles os mentirosos. 
SO Satanás lhes dominou e lhes fez esquecer a 
lembrança de Allah (abandonaram as Suas ordens 
e a obediência a Ele). Estes são os partidários do 
Satanás (seu exército e seus seguidores). De certo, 
os partidários do Satanás são os perdedores 
(porque venderam o Paraíso pelo Inferno, a 
orientação pelo desvio e mentiram sobre Allah e 
Seu mensageiro, então perderão na vida mundana  
e na Derradeira Vida). 
TPor certo, quem desafia a Allah e ao Seu  
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mensageiro, estes serão os mais depreciáveis 
(estarão entre os que Allah humilhará nesta vida e 
na outra). 
UAllah decretou que Ele e Seus mensageiros 
vencerão (com o poder e o argumento). Certamente, 
Allah é Fortíssimo, Poderoso (Forte para apoiar 
Seus aliados e para vencer Seus inimigos, ningém 
pode vencê-Lo). 
VNão encontrarás nenhum povo que crê em 
Allah e no Último Dia que sinta afeição (ame e 
se alie) por quem desafia a Allah e ao Seu 
mensageiro, mesmo que sejam seus pais, seus 
filhos, seus irmãos ou suas famílias (porque a 
crença proíbe isso, a atenção da crença é mais 
forte que todas as outras atenções). A estes (que 
não são afetuosos a quem desafia a Allah e ao Seu 
mensageiro), Allah gravou a crença em seus 
corações e lhes fortaleceu com um espírito d´Ele 
(ou seja: os fortificou com uma vitória provinda 
d´Ele. Denominou a vitória um espírito porque 
com ela o assunto deles vive). E os introduzirá 
em jardins debaixo dos quais correm os rios, 
neles estarão eternamente. Allah estará agradado 
deles (aceitou suas ações e fez jorrar sobre eles a 
Sua misericórdia) e eles estarão agradados d´Ele 

(contentes com o que Allah lhes concedeu). Estes 
são os partidários de Allah. De certo, os 
partidários de Allah são os triunfadores (terão a 
felicidade na vida mundana e na Derradeira Vida). 

Surata 59 O Desterro 
O nome desta surata faz referência ao desterro (a 
expulsão) da tribo judia de Banunnazhir da 
descendência de Aarão, residiam em Madinah e 
haviam tramado o assassinato do profeta 
Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam) após terem firmado um 
pacto com ele. Depois deste plano, foram 
expulsos pelos muçulmanos.  
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ATudo o que há nos céus e tudo o que há na 
Terra glorifica a Allah. E Ele é o Poderoso, o 
Sábio. 
BEle é Quem fez os que descreram dos adeptos 
do Livro (a tribo de Banunnazhir) saírem de seus 
lares no (para o) primeiro desterro (eles foram os 
primeiros a serem expulsos da Península Arábica). 
Não pensastes que sairiam (os muçulmanos não 
imaginavam que eles fossem expulsos porque eram 
fortes, poderosos e numerosos, tinham artifícios de 
defesa e protegidas fortalezas) e eles pensavam que 
suas fortalezas os protegeriam de Allah. Porém, 
Allah os surpreendeu de onde menos esperavam 
(Allah os castigou ordenando o profeta (
sallallahu 
alaihi ua sallam) a combatê-los e expulsá-los, e eles não 
imaginavam que a situação chegaria a este ponto 
porque pensavam ser mais fortes e poderosos). E 
infundiu o medo em seus corações, a tal ponto que 
destruíam suas casas com suas próprias mãos e 
com a ajuda dos crentes (quando perceberam que 
irão ser desterrados destruíram suas casas por 
dentro para não permitir que os muçulmanos as 
habitassem depois deles. E os muçulmanos as 
destruíam por fora. Disse Azzuhri e Úruah: 
Quando o profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) sentenciou que eles 
podiam levar com eles tudo o que os seus camelos 
pudessem carregar, achavam vantajoso levar uma 
madeira ou uma coluna, então destruíam suas casas 
para levar esta peça. E os muçulmanos derrubavam 
o resto). Pois, tomei isso como lição ó dotados de 
visão (Saibam que Allah faz isso com quem trai e 
desafia a Ele). 
CE se Allah não tivera decretado seu desterro, 
lhes havia castigado na vida mundana (os 
castigaria decretando que fossem mortos e 
aprisionados, como fez com Bani Quraidhah). E 
terão, na Vida Eterna o castigo do Fogo. 
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DIsso porque confrontaram a Allah e ao Seu 
mensageiro. E quem se confronta a Allah, por 
certo, Allah é severo em castigo. 
EQuando cortastes algumas palmeiras (de 
Banunnazhir) ou a outras deixastes de pé em suas 
raízes, foi com a permissão de Allah e para assim 
humilhar os corruptos (Os muçulmanos cortavam as 
tamareiras dos pomares de Banunnazhir para 
provocá-los. Então, Banunnazhir disse ao profeta 
(sallallahu 

alaihi ua sallam): “Ó Muhammad, tu não alegas ser 
profeta e querer a reforma? Faz parte da reforma 
cortar as tamareiras e queimar as árvores? Tendes 
naquilo que foi revelado para ti a permissão da 
corrupção na terra?”. Estas palavras pesaram 
sobre o profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) e sobre os crentes, 
então Allah revelou este versículo permitindo isso 
e informou que esta ação é para Allah aumentar 
os desobedientes e traidores em rancor e 
humilhação).  
FE não tiveram a necessidade de empenhar 
vossa cavalaria nem vossas forças para alcançar o 
que Allah conquistou para o Seu mensageiro 
deles. Allah faz os Seus mensageiros 
predominarem sobre quem Ele quer, e Allah tem 
poder sobre todas as coisas. 
GO que Allah concedeu ao Seu mensageiro 
dos habitantes das aldeias (sem necessidade de 
combater) pertence a Allah (Ele decreta a sua 
distribuição como lhe apraz), ao mensageiro (é de 
sua posse e, em seguida, para o benefício dos 
muçulmanos), a seus parentes (os pobres de Banu 
Hashim e Banul Muttalib, porque são proibidos 
os donativos a ele, então lhes foi concedida parte 
nas conquistas) , aos órfãos, aos pobres e ao 
viajante. Isto para que (os bens conquistados) não 
seja um privilégio dos ricos entre vós. E o que o 
mensageiro vos dar (desses bens) tomem-no, e o 
que ele vos proibir abstende-vos. E temei a Allah, 
pois Allah é severo no castigo. 
HE corresponde também aos imigrantes 
necessitados que foram expulsos de seus lares e 
despojados de suas riquezas quando buscaram 
graça de Allah e Sua complacência (com o 
sustento nessa vida e com o agrado de Allah na 
Derradeira), e apoiaram a Allah  e ao Seu 
mensageiro (lutando contra os incrédulos). Esses 
são os verazes. 
IE quem havia se estabelecido no lar e abraçou a 
crença antes (os anssar que moravam em Al Madinah 

antes dos muhajirin (imigrantes)), amam aos que 
emigram até eles (foram benfeitores com eles e 
dividiram com eles as suas casas e seus bens) e não 
sentem inveja alguma em seus corações por aquilo que 
lhes é concedido (dos despojos de Banunnazhir) e 
lhes preferem a si mesmos ainda que tenham 
extrema necessidade. E quem for preservado da 
avareza de seu ego, estes serão os triunfadores (Os 
muhajirun viviam nas casas dos anssar, então, 
quando Allah concedeu ao profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) a 
consquista dos bens de Banunnazhir, ele chamou os 
anssar e agradeceu a eles por terem recebido os 
muhajirun em suas casas e dividido com eles os seus 
bens e disse: “Se quiserem, eu divido o que Allah me 
concedeu dos bens de Banunnazhir entre vós e entre 
os muhajirun, e eles continuam habitando os vossos 
lares e dividindo os vossos bens. E se preferirem, eu 
dou esses bens apenas para eles e eles saem de vossas 
casas”. Então, os anssar aceitaram que esses bens 
sejam exclusivos dos muhajirun e seus corações 
aceitaram isso com pureza e sinceridade). 
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JE os que vieram depois deles (os que os 
sucederam e os seguiram até o Dia do Juízo) 
dizem: Ó nosso Senhor, perdoe-nos e aos que 
nos antecederam na crença e não infunda em 
nossos corações rancor contra os crentes (estão 
inclusos nomeadamente os companheiros do 
profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) porque são os mais nobres 
crentes e porque os versículos fazem menção a 
eles. Portanto, quem tem o mínimo de rancor 
para com um companheiro do profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) 
comete um grave pecado e desobediência a Allah 
ao repudiar alguém que faz parte da melhor 
geração da nação islâmica). Ó nosso Senhor, Tu és 
Compassivo, Misericordioso. 
KAcaso, não observastes os que agem 
hipocritamente (Abdullah ibn Ubai e seus 
comparsas, enviaram uma mensagem a 
Banunnazhir aconselhando-os a se firmar e se 
proteger em suas fortalezas e prometendo apoiá-
los), dizem aos seus irmãos que descreram dos 
adeptos do Livro: Se vós fordes expulsos, de 
certo, nós sairemos convosco e jamais 

obedeceremos ninguém  contra vós (dos que nos 
proibiram sair convosco), e se fordes combatidos, 
de certo, os socorreremos. E Allah testemunha 
que, de certo, são mentirosos (no que prometem 
de apoio e marcha com eles). 
LSe forem expulsos não sairão com eles, e se 
forem combatidos não os apoiarão, e se os 
apoiarem darão as costas (derrotados) e, em 
seguida, não serão socorridos (e assim ocorreu, os 
hipócritas não saíram com quem foi expulso 
(Banunnazhir) e não combateram junto com 
quem se envolveu em guerras contra os 
muçulmanos (Banu Quraidhah e o povo de 
Khaibar). 
MDe certo, vós provoqueis em seus corações 
mais temor que Allah. Isso porque são um povo 
que não compreende (se tivessem compreenção 
saberiam que Allah é quem vos fez predominar 
sobre eles, assim Ele deve ser temido por eles e 
não vós). 
NNão os combaterão unidos, salvo em aldeias 
fortificadas ou por trás de muralhas (por causa da 
covardia e medo que têm). A hostilidade entre eles é 
forte. Pensas que são unidos (a união deles é apenas 
aparente), porém seus corações estão divididos (têm 
opiniões e caprichos divergentes). Isso porque são 
um povo que não raciocina (se raciocinacem 
adeririam à verdade e não seriam divergentes). 
OSão como o exemplo dos que os antecederam a 
pouco tempo (os incrédulos de Makkah no dia de 
Badr seis meses atrás). Sofreram as conseqüências de 
sua incredulidade, e terão castigo doloroso (na outra 
vida). 
P (na traição e na falta de apoio entre eles) São 
como o exemplo do Satanás (que iludiu o ser 
humano com a incredulidade e depois o 
responsabilizou inocentando-se de tudo), quando 
disse ao ser humano: Descrê! E quando este 
descreu disse: Eu sou isento de ti. Eu temo a 
Allah, Senhor do Universo (este dizer é apenas 
para se isentar do ser humano). 
QEntão, o destino de ambos foi o Inferno 
onde ambos estarão eternamente, e esta é a 
retribuição dos injustos. 
RÓ vós que credes, temei a Allah (temei o Seu 
castigo cumprindo o que Ele ordenou e se 
abstendo do que Ele proibiu), e que cada alma 
considere o que há realizado para o dia de 
amanhã (o que há realizado de ações para o Dia 
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do Juízo). E temei a Allah, porque Allah está bem 
informado do que fazeis. 
SE não sejais como os que esqueceram de 
Allah (o desobedecendo), então Allah os fez 
esquecer de si mesmos (esqueceram de Allah, 
então  os fez esquecer de si mesmos não 
realizando as obras que os salvam do castigo. 
Também, esqueceram de Allah nas horas fáceis, 
então os fez esquecer a si mesmos nas horas 
difíceis). Estes são os corruptos. 
TNão se equiparam os moradores do Inferno e 
os moradores do Paraíso. Os moradores do 
Paraíso são os triunfadores. 
U Se tivéssemos feito descer este Alcorão sobre 
uma montanha, a vias temerosa e demolida por 
temor a Allah (A nobreza do Alcorão, sua 
eloqüência e suas advertências fazem os corações 
amolecerem. Tamanha é a influência do Alcorão, 
se fosse revelado a uma montanha (que é um 
corpo extremamente sólido, duro e firme) esta 
montanha se racharia em reverência a Allah 
temendo o Seu castigo e receando não estar 
cumprindo o dever de magnificar a Palavra de 
Allah) E propomos estes exemplos aos humanos 
quiçá eles reflitam (para que se exortem com o 
que ouvem de advertência). 
VEle é Allah, aquele que não há divindade  
além d´Ele, Conhecedor do oculto (que se 
ausenta dos sentidos) e do manifesto. Ele é o 
Clemente, o Misericordioso. 
WEle é Allah, aquele que não há divindade além 
d´Ele, o Soberano, o Santíssimo, o Pacificador, o 
Salvador, o Guardião, o Invencível, o Compulsor, o 
Supremo. Glorificado seja Allah, acima dos que (lhe) 
associam.  
XEle é Allah, o Criador, o Onifeitor, o 
Formador, d´Ele são os nomes sublimes. Tudo 
quanto existe nos céus e na Terra O glorifica. E 
Ele é o Invencível, o Sábio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surata 60 A Examinada 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AÓ vós que credes - quando sairdes para lutar 
pela Minha causa e anelando Minha 
complacência- não tomei Meus inimigos e vossos 
inimigos como aliados, demonstrando-lhes afeto 
(informando-lhes sobre o profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) por 
causa da afeição que há entre vocês), enquanto eles 
se negam a crer na Verdade que vos chegou e 
expulsam o mensageiro e vos expulsam porque 
creram em Allah vosso Senhor (vos expulsaram de 
Makkah, então como podem mostrar afeição a 
eles?). Guardam em segredo o vosso afeto por eles, 
enquanto Eu mais (bem) conheço o que oculteis e 
o que manifesteis. E quem de vós o fizer estará a se 
desviar do reto caminho. (Este versículo foi 
revelado quando Hatib ibn Abi Balta´ah enviou 
uma mensagem aos quraishitas informando-lhes da 
marcha do profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) rumo a Makkah no 
oitavo ano depois da hijrah. O versículo proíbe a 
aliança com os incrédulos que combatem aos 
muçulamanos em todas as circunstâncias). 



  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

   
 

 
 



12

  

BSe conseguirem vos vencer serão vossos 
inimigos e estenderão suas mãos (golpeando-vos) 
e suas línguas (insultando-vos) com o mal. E 
pretendem que vós descreiais (retornar à 
incredulidade para serem iguais a eles). 
CEm nada vos beneficiarão vossos parentes 
nem vossos filhos (então de nada vale para vós se 
aliar aos incrédulos por causa dos parentes e 
filhos, como ocorreu com Hatib. Mas o que vos 
beneficiará são as vossas ações e o cumprimento 
das ordens de Allah), no Dia da Ressurreição 
Allah irá separar entre vós (os obedientes a Ele 
entrarão no Paraíso e os desobedientes entrarão 
no Inferno). E Allah do que fazeis é Onividente. 
DPor certo, tendes um bom exemplo em 
Abraão e os (crentes) que estavam com ele (ou 
seja: Hatib, tu deverías ter como modelo o 
exemplo de Abraão quando se isentou da crença e 
da ação de seu pai e de seu povo), quando 
disseram a seu povo: Somos isentos de vós e do 
que adoreis além de Allah (não temos nada a ver 
convosco por causa de vossa descrença e vossa 

adoração aos ídolos). Renegamos-vos (a vossa 
crença e vossas ações) e prevalece a inimizade e o 
ódio entre nós e vós para sempre, até crerdes 
unicamente em Allah (e deixarem a idolatria. Se 
fizerdes isso, a inimizade se tornará aliança e o 
ódio se tornará amor), exceto o dizer de Abraão a 
seu pai: Pedirei perdão por ti (a meu Senhor), 
porém não posso fazer nada por ti para proteger-
te do castigo de Allah (ou seja: Abraão é um 
exemplo em todos os seus passos, exceto neste 
seu dizer ao seu pai, porque só pediu perdão por 
seu pai porque lhe havia prometido, porém logo 
que se evidenciou que era um inimigo de Allah se 
isentou  e disse junto com os crentes quando 
deixaram seu povo:) Ó nosso Senhor! A Ti nos 
encomendamos, a Ti pedimos perdão e ante Ti 
compareceremos. 
EÓ nosso Senhor! Não faças de nós provação 
para os incrédulos (Disse Mujahid: Não nos 
castigue em suas mãos, nem com um castigo 
vindo de Ti; pois assim irão dizer: Se estes 
estivessem seguindo a verdade não lhes teria 
acontecido isso). E perdoa-nos, ó nosso Senhor! 
Tu és o Poderoso, o Sábio. 
FPor certo, tendes neles (Abraão e os crentes que 
o seguiram) um bom exemplo para vós, para quem 
anseia o encontro com Allah e o Último Dia 
(apenas quem busca o bem de Allah nesta vida e na 
Vida Eterna tem neles um belo exemplo). E quem 
se recusar (saiba) que Allah, Ele é o Opulento 
(independe de suas criaturas), o Louvável (aos Seus 
aliados). 
GPode Allah gerar entre vós e aqueles com quem 
tendes inimizade, entre eles, afeto (entre vós e os 
quraishitas, que podem se tornar muçulmanos e 
serem vossos aliados. Isto ocorreu, muitos 
quraishitas tornaram-se muçulmanos depois da 
consquista de Makkah. Abu Sufian, por exemplo, o 
afeto entre ele e entre o profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) só 
ocorreu depois de ele tornar-se muçulmano no ano 
da conquista de Makkah. Tornou-se um grande 
líder dos muçulmanos e, segundo Abu Hurairah, 
este versículo foi revelado fazendo menção a ele). E 
Allah é Poderoso (tem poder para transformar os 
corações dos obstinados para crerem), e Allah é 
Perdoador, Misericordioso. 
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HAllah não vos proíbe ser benevolentes (como 
tratar bem o vizinho, ser hospitaleiro com o 
visitante) e justos (cumprindo com os direitos que 
eles têm, como o cumprimento do pacto com eles, 
devolver o que é deles por direito, pagamento das 
divídas contraídas com eles) com quem não tem 
vos combatido por causa da religião nem vos 
expulsado de vossos lares, pois certamente, Allah 
ama os justos. 
I Allah só vos proíbe tomar como aliados 
aqueles que vos combateram por causa da religião 
e vos expulsaram de vossos lares (os líderes de 
Quraish e quem age igual a eles declarando guerra 
contra os muçulmanos) e têm contribuído em 
vossa expulsão (o povo de Makkah em geral 
naquela época). E quem os toma como aliados 
são os injustos (porque se aliou a quem merece a 
inimizade porque declarou guerra a Allah, ao Seu 
mensageiro e ao Seu Livro). 
J (Quando o profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) fez o acordo 
com Quraish em Al Hudaibiah havia uma cláusula 
que determinava que o profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) era 
obrigado a enviar de volta para Makkah todo 
muçulmano que imigrar para Al Madinah. Então, 
quando as mulheres imigraram, ele não as entregou 
de volta aos idólatras e ordenou que fossem 
provadas, conforme ordena o dizer de Allah:) Ó 
vós que credes, quando as crentes chegarem a vós 
imigrantes examinai-as (para que se evidencie sua 
sinceridade, para saberdes o anseio pelo Islam, 
então a mulher jurava que não fugiu de Makkah 
por detestar o marido, ou por desejar 
simplesmente viver em outra terra, ou em busca de 
algum bem terreno, mas imigrou por amor a Allah 
e ao Seu mensageiro, ao fazer o juramento o 
profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) pagava ao seu marido em 
Makkah o seu dote e o que ele gastou com ela e 
não a devolvia para Makkah, conforme ordena o 
versículo) , e Allah bem conhece a crença delas (a 
realidade do que elas dizerem só é totalmente 
conhecida por Allah, e Ele não os fez responsáveis 
em saber da verdadeira intenção delas, mas os fez 
responsáveis em examiná-las para aparecer o que 
indica a sinceridade delas no Islam). Então, se 
julgarem que são crentes não as façais retornar aos 
incrédulos. Elas não são lícitas para eles nem eles 
são lícitos para elas (quando a mulher se torna 
muçulmana não é mais lícita para o seu marido se 
ele permanece fora do Islam). E devolvam a eles 
(maridos) o que despenderam (de dote que haviam 
dado), e sabei que não há inconveniente em 
casardes com elas se concederem a elas os seus 
dotes, e não sigais casados com as incrédulas (as 

idólatras), e exijam o que despenderam e que eles 
exijam o que despenderam (o que despenderam 
com o dote às mulheres que permaneceram com os 
incrédulos, e que eles também o façam com as 
mulheres crentes que imigraram até vós). Este é o 
julgo de Allah com o qual julga entre vós (ou seja, 
com os idólatras depois do acordo de Al 
Hudaibiah, e não com os idólatras que não têm 
pacto com os muçulmanos. Disse Al Qurtubi: Esta 
regra (de devolução dos dotes) é exclusiva daquela 
época naquela situação. E permanece a regra 
quanto à separação se um dos cônjuges tornar-se 
muçulmano e o outro permanecer idólatra). E 
Allah é Onisapiente, Sábio. 
KE aqueles cujas esposas foram com os 
incrédulos (e estes se recusam a devolver o dote 
que haviam dado) e conquistam (espólios numa 
guerra contra eles) então concedei a aqueles cujas 
esposas se foram valor igual ao que eles despenderam. 
E temei a Allah em Quem sois crentes.  
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LÓ profeta, quando as crentes se apresentarem 
para ti para prestarte juramento de fidelidade, 
comprometendo-se a não idolatrar nada com Allah 
(isto ocorreu no dia da conquista de Makkah. As 
mulheres de Makkah vieram até o mensageiro       
(sallallahu 

alaihi ua sallam) para prestar juramento no Islam, 
então Allah o ordenou que ele tomasse o 
compromisso de não associarem nenhum ídolo 
com Allah), e a não roubar, e a não cometer 
adultério, e a não matar a seus filhos (que era um 
costume da época pré-islâmica, conhecida como 
época da ignorância), e a não cometer calúnia que 
forjam entre as suas próprias mãos e os seus 
próprios pés (atribuindo a seus maridos filhos que 
não são deles), e a não te desobedecer no 
conveniente (que é toda ordem que é obediência a 
Allah), então aceita o seu compromisso e rogue 
perdão a Allah por elas. Certamente, Allah é 
Perdoador, Misericordioso. 
MÓ vós que credes, não tomeis por aliados um 
povo sobre quem Allah tem a ira. De certo, eles 
desesperaram o Último dia (não estão convictos 
de que ele ocorrerá por causa da incredulidade) 

assim como os incrédulos desesperaram a 
(ressurreição) de quem está nos túmulos (porque 
crêem que não existe ressurreição). 

Surata 61 A fileira 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ATudo o que há nos céus e tudo o que há na 
Terra glorifica a Allah. E Ele é o Poderoso, o 
Sábio. 
BÓ crentes, por que dizes o que não fazeis? 
(Ibn Ábbass narra que antes de o combate (al 
jihad) ter sido estabelecido, alguns crentes diziam: 
Desejamos que Allah nos informe sobre a ação que 
mais Lhe agrada, para a fazermos. Então, quando 
os informou que a ação mais querida para Ele é al 
jihad, alguns detesteram isso e se sentiram 
sobrecarregados, então foi revelado este versículo) 
CÉ um ato abominável perante Allah que dizes 
o que não fazeis. 
DCertamente, Allah ama aqueles que 
combatem pela causa de Allah em fileiras, como 
se fossem uma edificação solidificada com 
chumbo (aderem entre si como se fossem uma só 
peça. Isto indica a força no cumprimento da ordem 
de Allah, sem nenhum atraso e sem permitir que 
o inimigo os penetre). 
E (Ao citar que ama os combatentes pela causa 
d´Ele, esclareceu que Moisés e Jesus ordenaram o 
monoteísmo e combateram pela causa de Allah , e 
o castigo foi lançado sobre quem os contrariou. 
Citou isso para advertir a nação do profeta 
Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam) para não fazerem com 
ele como fizeram o povo de Moisés e Jesus com 
eles:) E (recorda, Muhammad) quando Moisés 
disse a seu povo: Ó povo meu, por que me 
molestais (contrariando o que eu vos ordeno das 
leis que Allah estabeleceu para vós, ou me molestais 
com o insulto e depreciação), mesmo sabendo 
que sou o mensageiro de Allah enviado a vós? (ou 
seja: um mensageiro deve ser respeitado, e vocês 
não têm dúvida alguma da autenticidade da minha 
profecia, pois testemunharam diversos milagres 
que vos faz ter certeza e reconhecer que sou 
profeta) E quando desviaram, Allah desviou os 
seus corações (quando abandonaram a verdade com 
a moléstia do mensageiro, Allah desviou os seus 
corações da verdade como retribuição pelo que 
cometeram). E Allah não guia o povo corrupto.  
FE (recorda Muhammad) quando Jesus, filho de 
Maria, disse: Ó filhos de Israel, de certo, sou 
mensageiro de Allah enviado a vós confirmando o 
que havia antes de mim da Torá (ou seja, sou um 
mensageiro enviado a vós com o Evangelho e não 
trouxe nada que contrarie a Torá, que contém o 
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prenúncio do meu envio. Então, por que fogem de 
mim e me contrariam?) e anunciando (o envio de) 
um mensageiro que virá depois de mim cujo nome é 
Ahmad (um dos nomes do profeta Muhammad     
(sallallahu 

alaihi ua sallam), que significa: o mais louvável, aquele 
que é elogiado pelas qualidades que tem mais do 
que outros além dele). Então, quando vos chegou 
com as evidências (os milagres) disseram: Isto é 
evidente magia! 
GE quem é mais injusto que aquele que forja 
mentiras acerca de Allah quando é convidado ao 
Islam? (o Islam é a melhor e mais nobre das 
religiões, sendo assim, jamais forjará mentiras 
sobre os outros, então como poderá forjar 
mentiras acerca de Allah?) E Allah não guia o 
povo injusto (e os citados fazem parte desse 
grupo). 
HPretendem extinguir a luz de Allah com suas 
bocas (a situação deles em suas tentativas de 
impedir a orientação do Islam com suas falsas 
palavras é igual à situação de quem pretende 
apagar uma enorme luz com o sopro de sua 
boca), e Allah fará Sua luz prevalecer (fazendo o 
Islam predominar em todos os horizontes) 
mesmo que isto desagrade aos incrédulos. 
IEle é Quem enviou o Seu mensageiro com a 
orientação e a religião verdadeira para fazê-la 
prevalecer sobre todas as religiões, ainda que isso 
desagrade aos idólatras (isto, sem dúvida, 
ocorrerá). 
JÓ vós que credes, quereis que vos indique 
um comércio que os salvará de um castigo 
doloroso? (citou a ação como um comércio 
porque eles ganharão como ganham no comércio, 
e este lucro ocorrerá com a entrada no Paraíso e a 
salvação do Inferno. E nos versículos seguintes 
esclareceu este comércio, que é a crença e a luta, 
cujo preço da parte de Allah é o Paraíso. E esta é uma 
venda extremamente lucrativa) 
KCrede em Allah e em Seu mensageiro e 
combatei pela causa de Allah com seus bens e 
suas vidas. Isso é melhor para vós, se soubésseis! 
L (Se fazeis isto, Allah) perdoará vossos 
pecados e os ingressará em jardins por onde 
correm os rios, e habitareis em esplendidas 
moradas nos jardins do Éden. Esse é o êxito 
grandioso! 
ME vos dará também outra (graça) que amais: 
socorro de Allah e conquista próxima (a vitória 
sobre os quraishitas e a conquista de Makkah). E 
dê as boas novas aos crentes (da vitória e 
conquista na vida mundana e do Paraíso que 
receberão na Derradeira Vida). 

NÓ vós que credes, sede socorredores de Allah 
(continuem a apoiar a religião), como o foram os 
discípulos (são os principais companheiros de 
Jesus e os primeiros a crer nele. Eram doze 
discípulos)  de Jesus, filho de Maria, que lhes 
disse: Quem me socorrerá na causa de Allah (quem 
de vós me apóia naquilo que aproxima de Allah)? 
Os discípulos responderam: Nós seremos os 
socorredores de Allah. Então, um grupo dos filhos 
de Israel creu (em Jesus) e outro grupo descreu. 
Então, fortalecemos os que creram sobre seus 
inimigos, e foram os que prevaleceram (Disse 
Qatadah: Isto ocorreu com a graça de Allah. 
Setenta homens vieram até o profeta Muhammad  
(sallallahu 

alaihi ua sallam) e deram o pacto de fidelidade a ele 
em Al Áqabah, o protegeram e o apoiaram até que 
Allah fez predominar a Sua religião. Disse o 
profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) para o grupo que se reuniu 
com ele em Al Áqabah: “Escolham doze homens 
de vós para serem custódios sobre o seu povo 
como foram os discípulos para Jesus, filho de 
Maria”. Em seguida, disse: “Vós sois custódios 
sobre vosso povo igual a custódia dos discípulos a 
Jesus, filho de Maria, e eu sou custódio de meu 
povo”. Responderam: “Sim”). 
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Surata 62 A Sexta Feira 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ATudo quanto existe nos céus e na Terra estão 
a glorificar a Allah, o Soberano, o Santíssimo 
(livre de todo defeito), o Poderoso e o Sábio. 
BEle é Quem enviou entre os iletrados (árabes, 
porque não eram adeptos do Livro. Portanto, não 
faz referência ao analfabetismo, ainda que a 
maioria dos árabes era analfabeta) um mensageiro 
que recita para eles Seus versículos (o Alcorão, 
Muhammad o recitava para eles mesmo sendo 
iletrado, não lia nem escrevia e nunca aprendeu 
com ninguém), e os purifica (da impureza da 
incredulidade, dos pecados e da má conduta) e 
lhes ensina o Livro e a sabedoria (ou seja, o 
Alcorão e a Sunnah (a tradição do profeta              
(sallallahu 

alaihi ua sallam)). E por certo, antes disso se 
encontravam em evidente extravio (na idolatria e 
distantes da verdade). 
CE (também para que purifique e ensine) a 
outros que ainda não os alcançaram (naquela 
época e que lhes sucederão, desde os muçulmanos 
árabes da geração posterior à geração dos 

companheiros do profeta (sallallahu 
alaihi ua sallam) até outros 

muitos muçulmanos até o Dia do Juízo. É 
narrado por Abu Hurairah: “Estávamos sentados 
junto ao profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) quando foi revelada 
a surata al jumua´ah, então ele a recitou e, quando 
chegou ao versículo: “e a outros que ainda não os 
alcançaram”, um homem disse-lhe: “Ó 
mensageiro de Allah, quem são estes que ainda 
não nos alcançaram?”. Então, o profeta               
(sallallahu 

alaihi ua sallam) colocou sua mão sobre Salman Al 
Farissi e disse: “Juro por Aquele em cujas mãos 
está a minha alma, se a crença estivesse nas 
estrelas, um desses o alcançaria” (Al Bukhari)). E Ele é 
o Poderoso, o Sábio. aqui 
DEste é o favor de Allah, o qual Ele concede a 
quem Ele quer, e Allah é possuidor de graça 
grandiosa. 
EO exemplo daqueles a quem foi confiado a 
Torá, porém, em seguida não a carregaram (não a 
puseram em prática e não cumpriram o que lhes é 
ordenado nela) é o exemplo do asno que carrega 
livros (ou seja, o asno não conhece o que tem em 
cima dele, se é um livro ou outra coisa, é 
indiferente para ele). Que péssimo é o exemplo 
daqueles que desmentem os versículos de Allah. E 
Allah não guia o povo injusto (este é o pior 
exemplo que se pode dar para os desmentidores, 
portanto, vós que sois muçulmanos não sejais 
como eles. Allah deu esta advertência para os que 
abandonaram o profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) no púlpito 
fazendo o sermão e se dirigiram para o comércio, 
e são assemelhados a estes todos aqueles que se 
apartam do sermão ao ouví-lo.  
FDize (Muhammad): Ó judeus, se alegais que 
sois os aliados de Allah com exclusão do resto dos 
homens, então desejai a morte (já que são o povo 
escolhido de Allah e que terão o Paraíso, então 
desejai a morte para chegarem logo a esta nobreza) 
se sois sinceros (nessa alegação. Porque quem tem 
a convicção de que habitará o Paraíso deseja se 
livrar desta vida para logo descansar na Vida 
Eterna). 
GE jamais desejarão a morte por causa daquilo 
que cometerão as suas mãos (por causa do que 
cometeram de incredulidade e pecados e alteração 
e manipulação). E Allah é Conhecedor dos 
injustos. 
HDize: Por certo, a morte da qual fugis os 
encontrará (alcançará) e, em seguida, sereis 
retornados ante o Conhecedor do oculto e do 
manifesto, e Ele vos informará do que fazíeis. 
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IÓ vós que credes, quando se chamar para a 
oração no dia de sexta feira (quando o imam 
senta-se para realizar o sermão, porque não havia 
dois chamamentos na época do profeta
(sallallahu 

alaihi ua sallam). O primeiro chamamento foi 
adicionado por Othman quando Al Madinah se 
expandiu) dirigi-vos apressadamente para a 
recordação de Allah (para o sermão e a oração de 
sexta-feira na mesquita, e se ocupem com o que 
está relacionado a isso entre banho, ablução e 
andar para a sua realização). Isto é melhor para 
vós, se soubésseis (a oração e o abandono do 
comércio têm grande virtude e recompensa). 
JEntão, quando a oração for finalizada 
dispersai-vos pela Terra (para o comércio e para 
fazer o que necessitai para a vossa sobrevivência) 
e procurai e buscai da graça de Allah (de Seu 
sustento com o qual agraciou os Seus servos entre 
trabalhos e lucros), e recordai muito a Allah para 
que triunfeis (não esqueçam de recordar a Allah 
durante o vosso trabalho, agradecendo-o por vos 
ter guiado para o bem mundano e o bem eterno. 
O recordem com as palavras que vos aproximam 
d´Ele, como: al hamdu lilléh, subhanallah, Allahu 
akbar, asstaghfirullah). 
KE quando vêem um comércio ou distração 
correm em sua direção deixando-te de pé (em 
cima do minbar (púlpito)). Dize-lhes 
(Muhammad): O que há junto de Allah (de 
grande recompensa, que é o Paraíso) é melhor 
que a distração e o comércio (para o qual se 
dirigiram e por causa do qual deixaram de ouvir a 
palavra do profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam)). E Allah é o 
melhor dos sustentadores (a razão da revelação 
deste versículo: A cidade de Madinah estava a 
sofrer grande miséria e necessidade. Então, certo 
dia, uma caravana chegou da Síria quando o 
profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) estava a proferir o sermão no 
dia de sexta-feira, então as pessoas correram em 
direção a esta caravana e permaneceram na 
mesquita apenas doze homens (em outro relato: 
doze homens e sete mulheres)).  

Surata 63 Os Hipócritas 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AQuando os hipócritas se apresentam a ti 
(Muhammad) dizem: Testemunhamos que, 
certamente (confirmam com certeza para 
mostrarem que são sinceros na crença), tu és 
mensageiro de Allah, e Allah sabe que tu és Seu 
mensageiro (é uma confirmação de Allah sobre a 
autenticidade do conteúdo da palavra deles (tu és 
mensageiro de Allah), e para que não se entenda 
que a próxima frase (são mentirosos) se refere ao 

testemunho da mensagem, mas se refere sim, à 
alegação deles que são crentes). E Ele testemunha 
que os hipócritas são mentirosos. 
BTomaram seus juramentos por escudos e, 
assim, desviaram do caminho de Allah (impedem 
as pessoas de crerem e de fazerem as boas ações 
por causa da dúvida e distorção que lançam 
contra a profecia). Por certo, que péssimo é o que 
fazem. 
CIsso porque creram (hipocritamente) e, em 
seguida, descreram (em seus íntimos), então lhes 
foram selados os corações (por causa de suas 
descrenças. Assim, jamais a crença entrará em seus 
corações depois disso), então não podem 
entender (o que possui a guia e o triunfo deles). 
DE quando os observas, te agradam os seus 
corpos (suas fisionomias e suas posições pelo que 
carregam de beleza e esplendor), e quando falam 
prestas ouvido à suas palavras (e presume que 
suas palavras são verdade por causa da eloqüência 
que têm. Abdullah ibn Ubai, considerado o 
cabeça dos hipócritas, era eloqüente, encorpado e 
belo). São como madeiras encostadas (foram 
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IÓ vós que credes, quando se chamar para a 
oração no dia de sexta feira (quando o imam 
senta-se para realizar o sermão, porque não havia 
dois chamamentos na época do profeta
(sallallahu 

alaihi ua sallam). O primeiro chamamento foi 
adicionado por Othman quando Al Madinah se 
expandiu) dirigi-vos apressadamente para a 
recordação de Allah (para o sermão e a oração de 
sexta-feira na mesquita, e se ocupem com o que 
está relacionado a isso entre banho, ablução e 
andar para a sua realização). Isto é melhor para 
vós, se soubésseis (a oração e o abandono do 
comércio têm grande virtude e recompensa). 
JEntão, quando a oração for finalizada 
dispersai-vos pela Terra (para o comércio e para 
fazer o que necessitai para a vossa sobrevivência) 
e procurai e buscai da graça de Allah (de Seu 
sustento com o qual agraciou os Seus servos entre 
trabalhos e lucros), e recordai muito a Allah para 
que triunfeis (não esqueçam de recordar a Allah 
durante o vosso trabalho, agradecendo-o por vos 
ter guiado para o bem mundano e o bem eterno. 
O recordem com as palavras que vos aproximam 
d´Ele, como: al hamdu lilléh, subhanallah, Allahu 
akbar, asstaghfirullah). 
KE quando vêem um comércio ou distração 
correm em sua direção deixando-te de pé (em 
cima do minbar (púlpito)). Dize-lhes 
(Muhammad): O que há junto de Allah (de 
grande recompensa, que é o Paraíso) é melhor 
que a distração e o comércio (para o qual se 
dirigiram e por causa do qual deixaram de ouvir a 
palavra do profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam)). E Allah é o 
melhor dos sustentadores (a razão da revelação 
deste versículo: A cidade de Madinah estava a 
sofrer grande miséria e necessidade. Então, certo 
dia, uma caravana chegou da Síria quando o 
profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) estava a proferir o sermão no 
dia de sexta-feira, então as pessoas correram em 
direção a esta caravana e permaneceram na 
mesquita apenas doze homens (em outro relato: 
doze homens e sete mulheres)).  

Surata 63 Os Hipócritas 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AQuando os hipócritas se apresentam a ti 
(Muhammad) dizem: Testemunhamos que, 
certamente (confirmam com certeza para 
mostrarem que são sinceros na crença), tu és 
mensageiro de Allah, e Allah sabe que tu és Seu 
mensageiro (é uma confirmação de Allah sobre a 
autenticidade do conteúdo da palavra deles (tu és 
mensageiro de Allah), e para que não se entenda 
que a próxima frase (são mentirosos) se refere ao 

testemunho da mensagem, mas se refere sim, à 
alegação deles que são crentes). E Ele testemunha 
que os hipócritas são mentirosos. 
BTomaram seus juramentos por escudos e, 
assim, desviaram do caminho de Allah (impedem 
as pessoas de crerem e de fazerem as boas ações 
por causa da dúvida e distorção que lançam 
contra a profecia). Por certo, que péssimo é o que 
fazem. 
CIsso porque creram (hipocritamente) e, em 
seguida, descreram (em seus íntimos), então lhes 
foram selados os corações (por causa de suas 
descrenças. Assim, jamais a crença entrará em seus 
corações depois disso), então não podem 
entender (o que possui a guia e o triunfo deles). 
DE quando os observas, te agradam os seus 
corpos (suas fisionomias e suas posições pelo que 
carregam de beleza e esplendor), e quando falam 
prestas ouvido à suas palavras (e presume que 
suas palavras são verdade por causa da eloqüência 
que têm. Abdullah ibn Ubai, considerado o 
cabeça dos hipócritas, era eloqüente, encorpado e 
belo). São como madeiras encostadas (foram 
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assemelhados às madeiras colocadas de pé 
quando sentam nas reuniões do profeta               
(sallallahu 

alaihi ua sallam) porque não entendem nem buscam o 
conhecimento que beneficia quem o possui). 
Supõem que todo grito é dirigido contra eles 
(têm medo constante, sempre temiam que fosse 
revelado algum versículo que os desmascarasse). 
Eles são o inimigo, por isso, te previnas deles 
(cuidado para não terem uma oportunidade 
contra ti ou poderem ter acesso aos seus 
segredos). Que Allah os destrua (os amaldiçoe). 
Como se desviam! (da verdade e se inclinam à 
incredulidade). 
EE se lhes é dito: Venham para que o 
mensageiro de Allah rogue o perdão por vós 
movem a cabeça (escarnecendo e mostrando não 
desejar isso), e os vês apartarem-se enquanto 
soberbos (se recusam a pedir ao mensageiro        (
sallallahu 
alaihi ua sallam) que rogue por eles porque se vêem 
acima disso e vêem isso um menosprezo a eles). 
FÉ indiferente que rogues perdão por eles ou 
não rogue perdão por eles (isto não os beneficiará 
por causa da insistência na hipocrisia e na 
incredulidade), Allah jamais os perdoará 

(enquanto permanecerem na hipocrisia). De 
certo, Allah não guia os corruptos (aqueles que 
não obedecem a Allah e estão completamente 
mergulhados nos pecados. Isto abrange, 
principalmente, os hipócritas). 
GEles são os que dizem: Não dêem caridade 
(ajudeis) a quem está junto do mensageiro de 
Allah (dos pobres entre os imigrantes) até que se 
dispersem. E de Allah é os tesouros dos céus e da 
Terra (Ele é o Sustentador dos muhajirin), porém 
os hipócritas não entendem (que os tesouros do 
sustento estão na mão de Allah, então pensaram 
que Ele não dará fartura aos crentes). 
HDizem: Se regressarmos à Madinah, o mais 
poderoso de nós expulsará dela o mais humilhado 
(quem disse isso foi Abdullah ibn Ubai, quer 
dizer que o mais poderoso é ele e seu grupo, e o 
mais humilhado é o mensageiro de Allah e os 
crentes. E o regresso é o retorno de uma batalha 
na qual estavam. Zaid ibn Arqam narra: “Eu 
estava com o profeta numa expedição, então 
Abullah ibn Ubai disse: “Se regressarmos à 
Madinah, o mais poderoso de nós expulsará dela 
o mais humilhado”. Eu informei ao profeta        
(sallallahu 

alaihi ua sallam) sobre o que ouvi e Abdullah ibn Ubai 
jurou que não falou nada disso, então, o meu 
povo me criticou e disse: “O que pretendeis com 
isso?” Fui embora e dormi desanimado e triste, 
então o profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) enviou quem me 
informasse que: “Allah revelou a tua inocência e 
te confirmou”. Assim, foi revelado este 
versículo”). E de Allah é o poder e de Seu 
mensageiro e dos crentes, porém os hipócritas 
não sabem. 
I Ó vós que credes, que os vossos bens e os 
vossos filhos não os distraiam da recordação de 
Allah (Allah adverte os crentes da conduta dos 
hipócritas, cujos bens e filhos os distraíram da 
recordação de Allah, interpretada aqui como: as 
obrigações do Islam, e também é dito: a leitura 
do Alcorão). E quem o faz serão os perdedores. 
JE dei em caridade parte do que vos demos 
por sustento antes que a morte venha a alguém de 
vós e ele diga: Ó Senhor meu, me prorrogue a um 
tempo próximo, então doarei e serei dos 
virtuosos.  
KE Allah nunca prorrogará uma alma se 
chegar o seu termo prefixado. E Allah é 
Onisciente do que fazeis (nada de vossas ações se 
oculta de Allah e Ele vos recompensará por elas). 

  

@@ @

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surata 64 O Desengano 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ATudo quanto existe nos céus e na Terra estão 
a glorificar a Allah, d´Ele é a soberania e d´Ele é 
o louvor, e Ele sobre todas as coisas, é Poderoso. 
BEle é Quem vos criou, então dentre vós há 
incrédulos e dentre vós há crentes (criou o 
incrédulo, que escolheu a incredulidade. E criou o 
crente, que escolheu a crença. E tudo ocorre com a 
permissão de Allah... Disse o Altíssimo: E vós não 
quereis a não ser que Allah queira). E Allah do 
que fazeis é Onividente. 
CCriou os céus e a Terra com a verdade (com 
um fim justo e verdadeiro), e vos configurou, 
então, bem fez vossa configuração (Allah criou o 
ser humano na mais bela forma e o fez um ser 
exclusivo na criação. Esta distinção do ser 
humano é um sinal evidente do poder do Criador 
e de Sua grandeza e sabedoria. Da mesma forma, 
as enormes capacidades do ser humano e a sua 
composição psicológica são sinais do poder de 
Allah, que disse: E na terra há sinais para os 
convictos. E em vós mesmos. Então, não 
observais?). E a Ele será o destino. 
DConhece o que há nos céus e na Terra, e 
conhece o que ocultais e o que manifestais. E 
Allah é Conhecedor do que encerram os corações. 
EAcaso, não vos chegou o informe dos que 
descreram antes? (os incédulos das nações 
anteriores, como o povo de Noé, Ád e Thamud. 
Allah vos informou sobre eles no Alcorão, vos 
contou como os mensageiros os convocaram ao 
monoteísmo e à adoração exclusiva a Allah e ao 
abandono dos senhores que tomavam em vez 
d´Ele, e vos contou como os que descreram 
foram castigados e como os que creram foram 
salvos) Então sofreram a trágica conseqüência de 
sua conduta (nesta vida), e receberão castigo 
doloroso (no fogo do Inferno). 
FIsto (terão este castigo) porque os seus 
mensageiros se apresentavam a eles com as 
evidências (com os milagres claros), então 
disseram: Um humano irá nos guiar? Então, 
descreram e se apartaram (dos mensageiros e da 
verdade que eles apresentaram). E Allah 
prescindiu (da crença e da adoração deles) e Allah 
é Opulento, Louvável (não necessita do mundo e 
da adoração deles, e é o louvado por todas as Suas 
criaturas em dizer e prática). 
GOs incrédulos alegam que não serão 
ressuscitados. Dize (Muhammad): Sim, juro por 
meu Senhor que, de certo, sereis ressuscitados e, 
em seguida, sereis informados do que fazíeis 
(para se cumprir o argumento sobre vós e, em 
seguida, serdes recompensados). E isto (a  

ressurreição e a recompensa), para Allah, é fácil. 
HEntão, crede em Allah e em Seu mensageiro e 
na luz (o Alcorão, porque é uma luz com a qual 
se orienta na escuridão do desvio) que revelamos.  
E Allah do que fazeis é Onisciente. 
IQuando Ele vos congregar para o Dia da 
Congregação (o Dia da Ressurreição, quando 
reunirá a todos para o julgamento, reunirá entre 
todo obreiro e sua obra, entre todo profeta e sua 
respectiva nação, entre todo injustiçado e quem o 
injustiçou, entre os primeiros e os últimos), este é 
o dia do desengano (este é o termo que dá nome 
à surata (em árabe: attaghabun) e significa perda e 
defraudação. Ou seja, os congregados irão se 
decepcionar no julgamento com as perdas que 
tiveram por não crer e fazer as boas ações. Os 
seguidores da falsidade verão a perda que tiveram 
frente aos seguidores da verdade (como quem 
comercializa com alguém e tem prejuízo), e não 
haverá perda maior que a perda dos condenados 
ao Inferno frente aos salvos com o Paraíso. Os 
condenados trocaram o bem pelo mal, o bom 
pelo podre e o conforto pelo castigo, que é a 
maior perda, porque perderam o Paraíso e seus 
familiares. E os salvos fizeram exatamente o 
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Surata 64 O Desengano 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ATudo quanto existe nos céus e na Terra estão 
a glorificar a Allah, d´Ele é a soberania e d´Ele é 
o louvor, e Ele sobre todas as coisas, é Poderoso. 
BEle é Quem vos criou, então dentre vós há 
incrédulos e dentre vós há crentes (criou o 
incrédulo, que escolheu a incredulidade. E criou o 
crente, que escolheu a crença. E tudo ocorre com a 
permissão de Allah... Disse o Altíssimo: E vós não 
quereis a não ser que Allah queira). E Allah do 
que fazeis é Onividente. 
CCriou os céus e a Terra com a verdade (com 
um fim justo e verdadeiro), e vos configurou, 
então, bem fez vossa configuração (Allah criou o 
ser humano na mais bela forma e o fez um ser 
exclusivo na criação. Esta distinção do ser 
humano é um sinal evidente do poder do Criador 
e de Sua grandeza e sabedoria. Da mesma forma, 
as enormes capacidades do ser humano e a sua 
composição psicológica são sinais do poder de 
Allah, que disse: E na terra há sinais para os 
convictos. E em vós mesmos. Então, não 
observais?). E a Ele será o destino. 
DConhece o que há nos céus e na Terra, e 
conhece o que ocultais e o que manifestais. E 
Allah é Conhecedor do que encerram os corações. 
EAcaso, não vos chegou o informe dos que 
descreram antes? (os incédulos das nações 
anteriores, como o povo de Noé, Ád e Thamud. 
Allah vos informou sobre eles no Alcorão, vos 
contou como os mensageiros os convocaram ao 
monoteísmo e à adoração exclusiva a Allah e ao 
abandono dos senhores que tomavam em vez 
d´Ele, e vos contou como os que descreram 
foram castigados e como os que creram foram 
salvos) Então sofreram a trágica conseqüência de 
sua conduta (nesta vida), e receberão castigo 
doloroso (no fogo do Inferno). 
FIsto (terão este castigo) porque os seus 
mensageiros se apresentavam a eles com as 
evidências (com os milagres claros), então 
disseram: Um humano irá nos guiar? Então, 
descreram e se apartaram (dos mensageiros e da 
verdade que eles apresentaram). E Allah 
prescindiu (da crença e da adoração deles) e Allah 
é Opulento, Louvável (não necessita do mundo e 
da adoração deles, e é o louvado por todas as Suas 
criaturas em dizer e prática). 
GOs incrédulos alegam que não serão 
ressuscitados. Dize (Muhammad): Sim, juro por 
meu Senhor que, de certo, sereis ressuscitados e, 
em seguida, sereis informados do que fazíeis 
(para se cumprir o argumento sobre vós e, em 
seguida, serdes recompensados). E isto (a  

ressurreição e a recompensa), para Allah, é fácil. 
HEntão, crede em Allah e em Seu mensageiro e 
na luz (o Alcorão, porque é uma luz com a qual 
se orienta na escuridão do desvio) que revelamos.  
E Allah do que fazeis é Onisciente. 
IQuando Ele vos congregar para o Dia da 
Congregação (o Dia da Ressurreição, quando 
reunirá a todos para o julgamento, reunirá entre 
todo obreiro e sua obra, entre todo profeta e sua 
respectiva nação, entre todo injustiçado e quem o 
injustiçou, entre os primeiros e os últimos), este é 
o dia do desengano (este é o termo que dá nome 
à surata (em árabe: attaghabun) e significa perda e 
defraudação. Ou seja, os congregados irão se 
decepcionar no julgamento com as perdas que 
tiveram por não crer e fazer as boas ações. Os 
seguidores da falsidade verão a perda que tiveram 
frente aos seguidores da verdade (como quem 
comercializa com alguém e tem prejuízo), e não 
haverá perda maior que a perda dos condenados 
ao Inferno frente aos salvos com o Paraíso. Os 
condenados trocaram o bem pelo mal, o bom 
pelo podre e o conforto pelo castigo, que é a 
maior perda, porque perderam o Paraíso e seus 
familiares. E os salvos fizeram exatamente o 
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contrário). E quem crer em Allah e agir 
corretamente (fazer as boas obras), Ele absolverá 
as suas faltas e o introduzirá em jardins, abaixo 
dos quais correm os rios, neles serão eternos para 
todo o sempre. Esse é o triunfo grandioso. 
JE os que descreram e desmentiram os Nossos 
versículos, estes serão os moradores do Fogo, nele 
serão eternos. Que péssimo destino! 
KNenhum infortúnio ocorreu senão com a 
permissão de Allah (com o Seu decreto. É 
narrado que este versículo foi revelado quando os 
incrédulos disseram: Se aquilo que os 
muçulmanos seguem fosse verdade, Allah os 
protegeria das desgraças na vida mundana). E 
quem crê em Allah, Ele guiará o seu coração 
(quem acreditar que não ocorrerá com ele senão o 
que Allah decretar, Allah guiará o seu coração 
quando ocorrer uma desgraça. Assim, ele se 
conformará e terá paciência ante qualquer 
adversidade, pois sabe que é decreto de Allah. 
Quando é provado com o infortúnio pacienta e 
quando é provado com a dádiva agradece). E 
Allah de todas as coisas é Onisciente. 
L E obedecei a Allah e obedecei ao 
mensageiro. Pois, se recusarem-se (a obedecer, a 

culpa recairá sobre vós e ele não terá culpa 
alguma), o Nosso mensageiro apenas tem a 
obrigação da clara transmissão. 
MAllah, não existe divindade além d´Ele. E que 
os crentes, então, se encomendem a Allah. 
NÓ vós que credes, certamente entre vossas 
esposas e filhos há aqueles que são vossos 
inimigos (vos ocupam da benfeitoria. Este 
versículo foi revelado porque alguns homens 
tornaram-se muçulmanos em Makkah e 
pretendiam imigrar, porém suas esposas e filhos 
não permitiram. Disse Mujahid: Juro por Allah, 
eles não foram seus inimigos na vida, porém, o 
amor a eles os fez assumir o ilícito para concedê-
lo a eles), então se previnam deles (tomem 
cuidado para que as esposas e filhos não 
influenciem na vossa obediência a Allah. E 
cuidado para que o bem que vós desejeis para eles 
não vos induza a trazer-lhes um sustento ilícito). 
E se indultais e desculpais e perdoais (se perdoais 
os erros que eles cometeram e deixais de condená-
los), por certo, Allah é Perdoador, 
Misericordiador (para vós e para eles. É narrado 
que quando um homem - que foi desestimulado 
por sua esposa e seus filhos a imigrar (fazer a 
hijrah) - via as pessoas que se antecederam a ele e 
aprenderam a religião, intencionava punir sua 
esposa e seus filhos). 
OVossas riquezas e vossos filhos são apenas 
provação (chegam a incentivar o sustento ilícito e 
descumprir do direito de Allah). E Allah tem 
(reservado) recompensa grandiosa (para quem 
priorizar o direito de Allah frente ao amor pelas 
riquezas e filhos). 
PEntão, temei a Allah como podeis (o quanto 
suportarem e no auge de vosso esforço), e ouçai, e 
obedecei (as ordens de Allah e de Seu mensageiro), 
e doai (dos bens que Allah vos concedeu), isto é 
melhor para vós. E quem for preservado da 
avareza de seu ego, estes serão os triunfadores 
(quem Allah o proteger da doença da mesquinhez 
e doar pela causa de Allah conquistará de todo 
bem e alcançará tudo o que é desejado). 
QSe emprestardes um bom empréstimo a Allah 
(se gastardes vossos bens em boas obras com 
sinceridade para Allah e com boa vontade) Ele os 
multiplicará para vós (a boa ação de dez até 
setecentas vezes) e vos perdoará (ainda adicionará 
o perdão de vossos pecados a esta multiplicação), 
e Allah é Agraciador, Tolerante (recompensa 
quem O obedece multiplicadamente, e não 
apressa o castigo sobre quem O desobedece). 
RConhecedor do oculto e do manifesto, o 
Poderoso, o Sábio.  
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Surata 65 O Divórcio 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AÓ profeta, quando vos divorciardes das 
mulheres, então divorciai-vos delas antes do 
início da íddah (chamou ao profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) 
individualmente por nobreza e, em seguida, 
dirigiu a palavra à nação em geral. Íddah é o 
período de espera estabelecido para a mulher para 
ela poder se casar novamente. O significado é: a 
manifestação da vontade do divórcio deve ocorrer 
no período de purificação menstrual sem haver 
mantido nenhuma relação sexual neste período 
desde que finalizou sua última menstruação, de 
maneira que esteja em condição de começar seu 
período de espera. É narrado por Ibn Omar que 
“ele se divorciou de sua esposa quando ela estava 
menstruada. Então, Omar citou isto ao 
mensageiro de Allah (sallallahu 

alaihi ua sallam), que ficou 
nervoso e disse: “Ele deve retornar a ela, em 
seguida, deve permanecer com ela até que ela se 
purifique. Depois que ela menstruar e se purificar 
da menstruaçao de novo, se observar que deseja se 
divorciar, que se divorcie dela purificada antes de 
tocá-la (ter relação sexual com ela). Esta é a íddah 
(o período) que Allah ordenou a divorciar das 
mulheres conforme ele”).  E enumerai os dias do 
período (memorizem o dia em que ocorreu o 
divórcio para respeitar os dias da íddah, que é de 
três quruú (três períodos menstruais. E a ordem é 
dirigida aos esposos), e temei a Allah, o vosso 
Senhor (não o desobedeçais naquilo que Ele vos 
ordenou e não prejudicais vossas esposas). Não as 
tirem de suas casas (da casa onde ela residia 
quando ocorreu o divórcio enquanto ela estiver 
no período de espera) e que elas não saiam a não 
ser que cometam indecência evidente (o 
adultério). Estes são os limites de Allah, e quem 
ultrapassa os limites de Allah, com efeito, estará a 
injustiçar a si mesmo (ao dirigir a sua pessoa à 
destruição quando desrespeitou as Leis de Allah). 
Não sabes, pode ser que Allah disponha, depois 
disso, algo (se ela se manter em sua casa Allah 
poderá harmonizar entre os seus corações e 
poderá ocorrer uma reconciliação). 
BEntão, quando elas chegarem ao fim do 
período de espera, permanecei com elas com 
conveniência, ou separai-vos delas com 
conveniência (quando chegarem próximo do fim 
do período, se quiserem a reconciliação retornem 
a elas com boa convivência e sem intencionar 
maltratá-las. E se quiserem confirmar o divórcio, 
esperem o período se findar para então se separar 
definitivamete dando a elas todos os seus direitos. 
Ou seja, vocês têm apenas estas duas alternativas, 
não podem permanecer para molestá-las nem 

podem se separar prejudicando-as e proibindo-as 
de seus direitos). E fazei testemunhar dois 
homens justos dentre vós (se retornarem a elas ou 
se separarem delas, cortando assim, toda 
divergência), e cumprai o testemunho a Allah 
(agora, a ordem é dirigida às testemunhas, devem 
testemunhar em adoração a Allah e com verdade 
e justiça). Com estas leis é exortado quem crê em 
Allah e no Último Dia (citou o crente porque ele 
é quem se beneficia com esta exortação), e quem 
temer a Allah (respeitando estes limites 
estabelecidos por Allah), Ele lhe fará uma saída 
(daquilo que aconteceu com ele). 
C E o proverá por onde não espera (quem se 
divorciar e, em seguida, apresentar testemunhas 
para oficializar o divórcio depois do término da 
íddah ou para retornar à sua esposa, Allah lhe 
dará uma solução e uma provisão. Porém, quem 
contrariar as Leis de Allah terá o 
constrangimento), e quem se encomendar a Allah, 
Ele lhe bastará (quem confiar em Allah quando 
da ocorrência de algum incômodo com ele, Ele 
lhe livrará de sua preocupação). Certamente, 
Allah executa as Suas ordens. De certo, Allah 
estabeleceu a cada coisa a sua justa medida (fez 
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para o infortúnio um período que terá fim, e fez 
para a comodidade um período que terá fim). 
DE aquelas que não mais esperam a 
menstruação (chegaram ao período da 
menopausa) dentre vossas mulheres, se duvidais 
(e não sabeis qual o seu período, então), o 
período de espera será de três meses, e (o mesmo 
período também é estabelecido) para as que não 
menstruam (as ímpuberes). E as mulheres 
grávidas, seu período (se finalizará) ao darem a 
luz. E quem temer a Allah, Ele lhe facilitará em 
seu assunto (Disse Adhahhak: Quem temer a 
Allah e se divorciar conforme a sunnah, Allah lhe 
facilitará o regresso (ao casamento)). 
EEssa é a ordem de Allah, a qual revelou para 
vós, e quem temer a Allah Ele absolverá as suas 
faltas e engrandecerá para ele uma recompensa 
(na Derradeira Vida, o Paraíso). 
FHabitei-as onde habiteis, de acordo com as 
vossas condições (este é um esclarecimento do 
direito das divorciadas durante o período de 
espera se o divórcio for revogável (aceita o 
retorno do homem à sua esposa porque é o 
primeiro divórcio), porém, se for irrevogável (se o 
divórcio ocorrer três vezes), então a mulher não 

tem direito a habitação nem a pensão). E não as 
prejudiqueis para constrangê-las (na habitação e 
na pensão), e se estiverem grávidas sustentai-as 
até darem a luz, e se amamentam os vossos filhos, 
então paguei a elas as suas recompensas 
(remuneração por amamentarem). E concordai 
mutuamente com conveniência (a ordem é 
dirigida ao casal que se divorciou, devem decidir 
com boa maneira sobre o assunto do filho, como 
disse Allah em outro versículo do Alcorão: “E se 
ambos desejam desmama, de comum acordo e 
mútua consulta, não haverá culpa sobre ambos”), 
porém se tens dificuldade (se haver discórdia, de 
maneira que o homem não quer dar à mulher o 
valor que ela exige e a mulher só amamenta por 
remuneração que o homem se recusa a pagar), 
então outra mulher amamentará para ele. 
GQue o capacitado mantenha (seu filho e sua 
ex-mulher enquanto amamenta) conforme suas 
condições, e aquele cujo sustento seja limitado 
que mantenha daquilo que Allah lhe concedeu. 
Allah não exige de uma alma senão o que lhe 
concedeu (não se exige do pobre pagar acima de 
sua capacidade, sua pensão não é igual à do rico). 
Allah enviará após dificuldade um alívio. 
HE quantas cidades se rebelaram na ordem de 
seu Senhor e Seus mensageiros, então a julgamos 
julgamento severo e lhes castigamos castigo 
terrível (na Derradeira Vida, e na vida mundana 
com fome, seca e tormentos). 
IEntão, sofreram as conseqüências de suas 
obras (com o peso do castigo), e o destino deles 
foi a perdição (destruição no mundo e castigo na 
Vida Eterna, perdendo assim, os seus bens, suas 
famílias e a si mesmos). 
JAllah preparou para eles um castigo severo (o 
Fogo do Inferno). Temei, pois a Allah, ó dotados 
de razão (discernimento) que creram (se 
submeteram a Allah e creram em Muhammad       
(sallallahu 

alaihi ua sallam), sejam sinceros em vossa crença e não 
sejam como os que se obstinaram dos povos 
anteriores a vós e foram julgados e castigados 
severamente). Allah, de certo, lhes tem revelado 
uma lembrança (o Alcorão. Ou seja, revelou para 
vós o Alcorão e enviou para vós um mensageiro 
com este Alcorão, por isso, logo em seguida disse:). 
KUm mensageiro que lhes recita os versículos 
de Allah, evidentes (que evidenciam para as 
pessoas o que necessitam de regras) para extrair 
(com estes versículos) os que creram e fizeram as 
boas ações das trevas para a luz (das trevas da 
perdição para a luz da orientação, e das trevas da 
incredulidade para a luz da crença). E quem crer 
em Allah e agir corretamente (fazer as boas 
obras), Ele o introduzirá em jardins, abaixo dos 
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quais correm os rios, neles serão eternos para 
todo o sempre. De certo, Allah lhe aperfeiçoou 
um sustento (lhe preparou um belo sustento). 
LAllah que criou sete céus e da terra igual a eles 
(O profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) também confirmou isto 
dizendo: “Quem injustiçar um palmo de terra, lhe 
será enrolado desde sete terras”). Seu desígnio desce 
entre eles para que saibais que Allah tem poder 
sobre todas as coisas e que Allah abrange tudo em 
conhecimento (a ordem de Deus desce dos sete céus 
às sete terras, então desce a chuva, brotam as plantas, 
chegam o dia e a noite, o verão e o inverno, etc.).  

Surata 66 A Proibição 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AÓ Profeta, por que proíbes o que Allah 
permitiu para ti, pretendendo com isso, agradar 
às tuas esposas? E Allah é Perdoador, 
Misericordioso. (É narrado que o profeta
(sallallahu 

alaihi ua sallam) estava a beber mel na casa de Zainab 
bint Jahsh, então Áíshah e Hafssah, para 
conspirar contra Zainab, combinaram que iriam 
dizer ao profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam): “sentimos odor 
(estranho) em ti”. Quando fizeram isso, o profeta 
(sallallahu 

alaihi ua sallam) proibiu o mel para si mesmo) 
BDe certo, Allah estabeleceu para vós o reparo 
de vossos juramentos (com o cumprir da 
expiação, como lemos no verso: “Então, sua 
expiação é alimentar dez necessitados do mediano 
com que alimentais vossas famílias; ou vesti-los 
ou libertar um escravo. Então, quem não 
encontrar jejuará três dias”. Ninguém pode 
proibir o que Allah permitiu, e se alguém o fizer 
ninguém será encarregado de seguí-lo, porque a 
permissão e a proibição pertencem a Allah. Baseados 
nesses versículos, alguns sábios sentenciam que se 
um indivíduo proibir algo a si mesmo, algum 
alimento, bebida ou veste das coisas que Deus 
permitiu, esta proibição se iguala ao juramento. 
Assim sendo, se ele retornar a isto que havia 
proibido a si mesmo, deverá pagar a expiação de 
juramento citada no versículo. Se ele pagar, o seu 
juramento é desfeito). E Allah é vosso protetor 
(aliado e apoiador), e Ele é o Onisciente (conhece 
o que lhes traz benefício e vos faz triunfar), o 
Sábio (em Suas ações e Suas palavras). 
CE quando o profeta confiou um segredo a 
uma de suas esposas (Hafssah, e o segredo é a 
proibição do mel) e quando ela o informou (à 
Áíshah), e Allah revelou a ele o ocorrido (que 
elas combinaram fazer isto que se passou para 
distanciar o profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) de Zainab e que 
Hafssah confidenciou a Áíshah a proibição que o 
profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) se impôs), então ele fez 
conhecer (Hafssah) uma parte (do assunto) e 

ocultou outra parte (revelou a ela que foi 
informado da combinação dela com Áíshah, e 
ocultou sobre o seu conhecimento sobre a 
confidência dela a Áíshah sobre a proibição para 
não constrangê-la). Então, quando ele a informou 
ela perguntou: Quem te informou isto? Ele disse: 
Me informou o Conhecedor, o Onisciente 
(Aquele a Quem nada se oculta). 
DSe ambas arrependerem-se a Allah (Ele as 
perdoará), pois vossos corações se inclinaram (ao 
arrependimento do comportamento contra o 
profeta). E se seguis unidas contra ele (no ciúme 
e na revelação de seu segredo) sabei que Allah é 
seu aliado, e o anjo Gabriel, e os virtuosos dentre 
os crentes (como por exemplo, Abu Bakr e Omar, 
então não faltarão apoiadores), e os anjos depois 
disso serão seus apoiadores. 
EQuiçá, se ele se divorcia de vós, seu Senhor 
lhe dará em troca esposas melhores que vós, que 
sejam muçulmanas, crentes (cumprem as 
obrigações do Islam e crêem em Allah e no que 
foi revelado), devotas (obedientes a Allah e ao 
Seu mensageiro), arrependidas, adoradoras, 
jejuadoras, ou ex-casadas (divorciadas ou viúvas) 
ou virgens (que nunca casaram). 
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FÓ vós que credes, guardai-vos e a vossas 
famílias do Fogo (protejam-se e vossas famílias 
do castigo cumprindo o que Allah vos ordena e 
ordenando-os a cumprirem também. Disse Ibn 
Jarir: Portanto, devemos ensinar nossos filhos a 
religião e o bem e toda educação necessária), cujo 
combustível serão os homens e as pedras (ou seja, 
este fogo é ateado com os homens e as pedras 
assim como outro fogo é ateado com lenha), nele 
há anjos violentos e severos (que são 
encarregados do Inferno e de castigar os 
moradores do Inferno, não têm misericórdia de 
quem os implora misericórdia porque foram 
criados apenas para castigar), que não 
desobedecem a Allah no que lhes ordena e 
executam  o que lhes é ordenado (fielmente e sem 
atraso, pois têm capacidade para cumprir o que 
lhes é ordenado seja o que for). 
G (quando estiverem sendo introduzidos no 
Inferno será dito aos que se negaram a crer como 
forma de desesperá-los e cortar todas as suas 
esperanças:) Ó vós que descredes, não vos 
desculpeis hoje, sereis recompensados apenas pelo 
que fazíeis (na vida mundana). 

HÓ vos que credes, arrependai-vos a Allah um 
arrependimento sincero (para o arrependimento 
ser sincero deve abranger o remorço no coração 
pelo que passou de erro, o pedir perdão com a 
língua, o abandonar com o corpo e a firme 
intenção de não mais voltar a cometer). Quiçá 
vosso Senhor absolva as vossas faltas e vos 
introduza em jardins, abaixo dos quais correm os 
rios, no dia em que Allah não desapontará o 
profeta e aqueles que creram com ele, as suas 
luzes correrão adiante e à direita deles (a luz os 
acompanhará durante a caminhada sobre assirat 
(a ponte sobre o Inferno)) e dirão: Ó nosso 
Senhor, completa-nos a nossa luz e perdoa-nos. 
Por certo, Tu sobre todas as coisas é Poderoso. 
IÓ profeta, combate aos incrédulos e aos 
hipócritas (declare guerra a quem declarou guerra 
contra ti e puna a quem cometer algo que merece 
punição) e seja duro com eles. Estes terão o 
Inferno como morada. E que péssimo destino. 
JAllah propõe um exemplo para os que 
descreram: A mulher de Noé e a mulher de Ló, 
ambas eram esposas de dois de Nossos servos que 
eram virtuosos, então os traíram (na crença. A 
mulher de Noé dizia que ele era louco, e a mulher 
de Ló informava ao povo sobre seus visitantes), 
então, eles nada puderam fazer por elas ante Allah 
(de nada adianta para elas o fato de serem esposas 
destes nobres profetas, em nada poderão beneficiá-
las e não poderão salvá-las do castigo). E foi dito 
(a elas): Entrai ambas no fogo junto com os que 
entram (entre incrédulos e pecadores). 
KE Allah propõe um exemplo para os que 
creram, a mulher de Faraó (Este exemplo nos ensina 
que a força da incredulidade não prejudica aos 
crentes assim como não prejudicou a mulher de 
Faraó, que era esposa do mais incrédulo dos 
incrédulos e, com sua verdadeira crença, mereceu os 
jardins do Paraíso), quando disse: Ó Senhor meu, 
constrói para mim junto de Ti uma casa no Paraíso 
e salva-me do Faraó e de suas obras e salva-me do 
povo injusto (os incrédulos acópitas). 
LE também a Maria, filha de Ímran (Allah 
reuniu para ela a nobreza desta vida e da 
Derradeira Vida e a elegeu entre todas as mulheres 
do mundo, mesmo estando entre um povo 
pecador), que preservou sua castidade, então 
sopramos nela (através do anjo Gabriel) do Nosso 
espírito. E acreditou nas palavras de seu Senhor (as 
Leis estabelecidas para os Seus servos e as palavras 
ditas a ela pelo anjo informando que é apenas um 
mensageiro do Senhor e anunciando para ela a 
mensagem de Jesus) e em Seus livros (revelados 
aos profetas) e era dos devotos (sua descendência é 
uma casa de retidão e obediência).  
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Surata 67 A Soberania 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ABendito seja (muitas e grandiosas são Suas 
bênçãos) Aquele em cujas mãos está a soberania 
(dos céus e da Terra nesta vida e na Derradeira), 
e Ele sobre todas as coisas é Poderoso. 
BAquele que criou a morte e a vida (a morte é 
o desligamento da alma do corpo, e a vida é a 
ligação da alma no corpo. Portanto, a vida quer 
dizer: A criação do ser humano e a criação da 
alma dentro dele) para vos provar (e distinguir) 
quem de vós é melhor em ações (para encarregá-
los e, em seguida, prová-los e, então, recompensá-
los de acordo com isso. E a razão básica da 
provação é expor a benfeitoria dos benfeitores e a 
obediência dos obedientes). E Ele é o Poderoso, o 
Perdoador. 
CAquele que criou sete céus sobrepostos. Não 
verás nenhuma discordância na criação do 
Misericordioso (esta criação é equilibrada e reta e 
indica o seu Criador). Então, retorna a vista (e 
observa), acaso vês alguma falha? 
DEm seguida, retorna a vista pela segunda vez 
(e quantas vezes quiser para que o argumento seja 
mais forte) e tua vista voltará a ti humilhada e 
cansada (incapaz de encontrar alguma falha por 
mais que observes). 
EE de certo, enfeitamos o céu deste mundo 
com luzeiros (as estrelas), e as dispusemos como 
ataques aos demônios (que pretendem escutar as 
ordens que revelamos aos anjos. Disse Qatadah: 
Allah criou as estrelas para três finalidades: 
enfeite para o céu, ataque para os demônios e 
sinais com os quais se guia na terra e no mar), e 
temos preparado para eles o castigo do Fogo 
(para os demônios na Derradeira Vida após 
terem sido queimados na vida terrena com os 
flamejos na vida terrena). 
FE aos que não crêem em seu Senhor (lhes 
temos preparado) o castigo do Inferno. E que 
péssimo destino! 
GQuando são lançados nele (como é lançada a 
lenha ao fogo), ouvem dele ruído em plena 
ebulição. 
HEstará a ponto de estalar de ira (pelos 
incrédulos). Toda vez que um grupo for lançado 
nele , seus (anjos) guardiões  lhe perguntarão: 
Acaso não se apresentou a vós um admoestador 
(na vida mundana que vos alertou sobre este dia)? 
IDirão: Claro que sim, de certo se apresentou a 
nós um admoestador (um mensageiro enviado por 
Deus, que nos alertou, nos amedrontou e nos 
informou sobre este dia), então desmentimos e 

dissemos: Allah não revelou nada (sobre as 
informações do Invisível e informações da Vida 
Eterna e das Leis que contém o que Allah quer de 
nós), vós não estais senão em grande perdição (nós 
dissemos aos mensageiros: vós estais perdidos e 
longe da verdade). 
JE dirão: Se tivéssemos ouvido ou 
raciocinado, não estaríamos (agora) com os 
moradores do Fogo (se ouvíssimos com 
consciência e raciocinássemos com distinção e 
ponderação não estaríamos no Fogo do Inferno, 
pois teríamos acreditado no que Allah revelou e 
seguido o mensageiro). 
KEntão, reconhecerão seus erros (com os quais 
mereceram o castigo do Inferno, que é a 
incredulidade e o desmentir dos profetas). Então, 
distância (a eles de Allah e da misericórdia d´Ele) 
aos compartes do Fogo (ou seja, Allah os aderiu 
ao castigo após reconhecerem o erro porque o 
argumento se estabeleceu contra eles e não têm 
mais desculpa)! 
LCertamente, aqueles que temem ao seu 
Senhor (na crença) no invisível terão perdão e 
grande recompensa. 
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ME mesmo que ocultes vosso dizer ou o 
manifestes (Allah conhece tudo e nada foge de 
Seu conhecimento), Ele é Conhecedor do que há 
nos corações. 
NAcaso não conhece o que criou (Ele não 
conhece o segredo e o que ocultam os corações 
que Ele mesmo criou? Ele é quem criou o ser 
humano, e quem mais conhece o que é produzido 
é quem o produziu) e Ele é o Sutil, o Onisciente 
(detém sutilmente o que existe nos corações e 
conhece o que guardam os corações  e nada se 
oculta d´Ele)? 
OEle é Quem vos propiciou a Terra obediente 
(habitável para viverdes nela e não a fez inabitável 
e intransitável), pois transitai por seus caminhos e 
comei de Seu sustento (do que Allah criou para 
vós na Terra. Allah faz mercê aos homens por ter 
os capacitado para alcançar os bens que nela 
criou, porém devem saber que irão retornar a Ele, 
por isso, selou o versículo dizendo:) e a Ele será o 
retorno (a ressurreição e o comparecer). 
PAcaso, se sentis seguros de que Quem está no 
céu não faça a terra tragar-vos (a arranque 
convosco em cima dela, como fez com Qarun, 

após a ter feito habitável para viverdes nela), 
então ela se estremecerá (após estar calma e 
flexível)? 
QOu estais seguros de que Quem está no céu 
não vos enviará um forte vento (com pedras do 
céu, como lançou sobre o povo de Ló e sobre o 
exército de elefantes)? Então, sabereis como é a 
Minha advertência (quando observares o castigo, 
porém este saber não vos beneficiará). 
RE de certo, os que os antecederam 
desmentiram, observai, pois, como foi a Minha 
reprovação (com o castigo veemente). 
SAcaso não contemplaram eles as aves acima 
deles enfileiradas (abrindo suas asas nas alturas e 
fechando-as) e voando. Ninguém além do 
Misericordioso as sustenta (no ar quando voam. 
Ele tem o pleno poder, observem 
minuciosamente a criação dos pássaros, a levedura 
de seus corpos, a veste de suas penas e como 
voam de maneira definida, glorificado seja o 
Criador), e Ele de todas as coisas é Onividente 
TPois, quem é este que é vosso exército para 
vos defender (do castigo, vos socorrer e vos 
proteger com Sua misericórdia e apoio) além do 
Misericordioso? Na verdade, os incrédulos não 
estão senão em ilusão (da parte do Satanás). 
UPois, quem é este que vos sustenta se (Ele) 
retém o Seu sustento? Porém, persistem em 
petulância e aversão (insistem em fugir da 
verdade e não refletem). 
V Acaso, quem caminha cabisbaixo e 
tropeçando na incredulidade (mergulhado na 
desobediência a Allah na vida e com a face 
impedida de enxergar a verdade) está melhor 
encaminhado ou quem caminha erguido (de pé 
observando o que há à sua frente) pela senda reta 
(que não tem tortuosidade. Este é o crente que 
caminha conforme o sistema de Allah na vida 
mundana com orientação e conhecimento, por 
isso, Allah o congregará no Dia da Ressurreição 
em caminho reto que leva ao Paraíso)?  
WDize: Ele é Quem vos criou, e Quem vos fez 
a audição, as vistas e os intelectos. Tão pouco 
agradeceis! 
XDize: Ele é Quem vos disseminou na Terra e 
a Ele sereis congregados. 
YE dizem: Quando será esta promessa 
(quando se cumprirá esta ameaça (o Dia do 
Juízo)), se sois verazes? 
ZDize: O conhecimento (de quando será a 
hora do fim) é unicamente de Allah e eu sou 
somente um evidente admoestador (admoesto-vos e 
alerto-vos sobre o vil destino de vossa incredulidade, 
e esclareço a vós o que Allah me ordenou esclarecer, 
e Ele não me ordenou informá-los quando será o  
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fim do mundo). 
aEntão, quando verem sua eminência (quando 
verem o castigo), penarão as faces dos que 
descreram (a angústia e a humilhação
predominarão sobre suas faces), e será dito: Isto é 
o que reclamáveis (exigíeis na vida, por zombaria, 
quando pediam para lhes ser apressado o castigo)! 
bDize: Vistes, se Allah me fazer morrer e aos 
(crentes) que estão comigo (como pretendeis), ou 
se tiver misericórdia de nós, quem poderá 
proteger os incrédulos de um doloroso castigo? 
(ou seja, ninguém poderá salvá-los, se acontecer o 
que desejam que aconteça com o mensageiro e os 
crentes de morte e destruição ou não acontecer) 
cDize: Ele é o Misericordioso, cremos n´Ele e 
a Ele nos encomendamos. Então, sabereis quem 
está em evidente desvio. 
dDize: Vistes, se vossa água deixar de surgir, 
quem (além de Allah) fará emanar para vós água 
fluída? (se Allah decretar que a água inexista ou 
que ela exista, porém, ninguém tenha acesso a ela, 
quem vos agraciará com esta água além de Allah?) 

Surata 68  O Cálamo 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ANun, pelo cálamo e pelo que escrevem (traçam) 
(e pelos conhecimentos que com ele escrevem). 
BQue tu (ó Muhammad), pela graça de teu 
Senhor não é um louco. 
CE que, certamente, terás (na outra vida) uma 
recompensa ininterrupta. 
DE que, certamente, és de uma conduta 
grandiosa. 
EE verás e eles também verão  
F (e será conhecido) quem de vós  era 
realmente o alienado. (no Dia do Juízo, quando a 
verdade predominar e tudo se descobrir, saberão 
quem dos dois grupos está atingido por loucura. 
Esta é uma resposta ao que alegam sobre 
Muhammad é desviado, por isso disse no 
próximo versículo:) 
GPor certo, que teu Senhor, Ele é mais 
Conhecedor de quem se desvia de Seu caminho e é 
mais Conhecedor dos orientados. 
HEntão, não obedeça aos esmentidores. 
IDesejam (esses idólatras) que fosses 
condescendente (tolerante) (com suas crenças), 
para assim eles também serem (desejam que se 
incline a eles e abandone a verdade que carregas e, 
assim, eles aparentam para ti a indulgência para 
que se incline a eles). 
J E não obedeças a todo jurador (que jura 
com freqüência a mentira) humilhado. 
KAo difamador, semeador da discórdia. 
LA quem se nega fazer o bem, ao transgressor, 
ao pecador. 

MAo arrogante e, ademais, bastardo (aquele 
que é atribuído a um povo e não é deles). 
N (se faz arrogante) por ser possuidor de bens 
e filhos (ou seja: é uma advertência por ele ter 
retribuído estas dádivas que Allah lhe concedeu 
com a descrença. Também é interpretado: não o 
obedeça por causa de seus bens e filhos).  
OQuando se recitam para ele os Nossos 
versículos diz: São fábulas dos antepassados. 
PMarcaremos-lhe o nariz (com uma marca 
negra como castigo, assim ele terá um sinal com o 
qual será conhecido antes mesmo de ser enegrecido 
pelo fogo). 
Q (Aos incrédulos de Quraish) pusemos à 
prova (quando Allá os provou com a fome e a 
seca atendendo à prece do profeta Muhammad contra 
eles), como pusemos os donos do jardim (cuja 
história é conhecida entre os quraishitas), quando 
juraram que colheriam os frutos pela manhã  
RE não disseram: Se Allah quiser! (e não 
reservaram para os necessitados a porção que o 
pai deles reservava) (Isto ocorreu no Iêmen, num 
pomar de um homem que cumpria com o direito 
de Allah sobre este pomar. Quando ele morreu, 
os seus filhos privaram as pessoas dos bens deste 
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pomar e não doaram mais o que o pai deles doava 
e disseram: a riqueza é pouca, a família é 
numerosa e não podemos fazer como fazia o 
nosso pai. Assim, determinaram que não iriam 
mais ajudar aos necessitados. Então, ocorreu com 
eles o que foi relatado por Allah no Alcorão...) 
SEntão, um castigo enviado por teu Senhor 
açoitou o jardim enquanto estavam dormindo,  
TE tornou-se como um campo devastado 
UEntão, de manhã, se chamaram uns aos outros. 
VDisseram: Vai à vossa colheita (campo), se 
sois colheitadores (se quereis colher a plantação). 
WE se dirigiram dizendo uns aos outros em 
voz baixa: 
XHoje, não admitam que entre em vosso 
jardim nenhum pobre. 
YE permaneceram firmes em sua intenção 
pensando que podiam dispor (como quiserem da 
colheita). 
ZEntão, quando o viram (o jardim 
completamente devastado) disseram: Sem dúvida, 
estamos equivocados (perdidos, nos desviamos 
do caminho. Porém, ao darem conta que este era 
o seu jardim e que Allah os castigou destruindo o 
que havia nele de frutos e plantações, exclamaram:). 

aPorém, Nós estamos privados (da graça).  
bEntão, o melhor (mais coerente e mais justo) 
deles disse: Não lhes havia dito que glorifiqueis? 
(não lhes adverti que proibir os necessitados do 
direito deles é uma injustiça. Glorifiquem a Allah 
agora que estão convictos de que Allah é contra 
os injustos)? 
cDisseram: Glorificado seja nosso Senhor, 
certamente fomos injustos. 
dE começaram a recriminarem-se uns aos 
outros. 
eDisseram: Ai de nós! Temos sido 
transgressores. 
fQuiçá, nosso Senhor conceda em troca algo 
melhor que ela. De certo, ao nosso Senhor somos 
aspirantes. (queremos o Seu perdão). 
gAssim é o castigo (na vida mundana), e o 
castigo da derradeira vida será maior, se soubessem! 
hPor certo, há para os piedosos junto de seu 
Senhor os jardins do deleite. 
iAcaso, trataremos por igual os muçulmanos 
(quem se submetem a Allah) e os pecadores? (Os 
incrédulos de Quraish disseram: Se aquilo que 
Muhammad alega for verdade, a nossa situação e 
a situação dos muçulmanos será igual ao que 
ocorre na vida mundana. Teremos na Vida 
Eterna conforto no Paraíso igual ao que eles 
terão. Então, Allah revelou que não é justo 
igualar entre quem se submete a Ele com a 
obediência e entre quem é pecador, criminoso e 
não se preocupa em desobedecê-Lo). 
jO que passa convosco? Como julgais? 
kOu tendes um livro no qual lêem (que o 
obediente é igual ao pecador)? 
lE nele encontrais o que lhes convem (na 
Vida Eterna). 
mOu tendes pactos conosco até o Dia da 
Ressurreição que encontrareis o que lhes convem? 
(Allah vos fez promessas, por isso estão convictos 
que entrarão no Paraíso) 
nPergunte-lhes: Quem deles pode garantir 
isso? (Pergunte aos incrédulos, Muhammad, 
advertendo-os: Quem é fiador disso). 
oOu têm ídolos (que os ajudam a lograr o que 
pretendem) ? Pois, que tragam seus ídolos, se são 
verazes (se dizem a verdade). 
p O dia em que as canelas se descobrirão 
(indicando a gravidade da situação) e serão 
convocados a prostrarem e não poderão (todas as 
criaturas prostrarão a Allah, e permanecerão os 
incrédulos e os hipócritas, que desejarão prostrar 
e não poderão, porque suas colunas se 
endurecerão. Neste dia não prostrarão porque 
não creram em Allah na vida mundana e nem 
prostraram a Ele). 
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qBaixarão a vista cobertos de humilhação 
(remorsso e arrependimento) e, com efeito, foram 
convidados a prostrar-se quando eram saudáveis 
(não tinham nenhum impedimento na vida 
mundana, e mesmo assim não o fizeram. Disse 
Ibrahim Attaimi: Eram convidados com al azhan 
e al iqamah). 
rDeixe que Eu me encarregue de quem 
desmente esta mensagem (que o seu coração não 
se ocupe com ele, eu te bastarei o seu assunto). 
Os castigaremos gradualmente por onde menos 
esperam (concedendo-lhes graças que os enganam 
e assim se desviam ainda mais, porque pensam 
que isso é uma dádiva e não vêem que é um 
castigo gradual, não pensam no seu destino e no 
que encontrarão no fim desta dádiva). 
sE lhes tolero por um tempo, pois certamente 
Meu castigo será severo. 
tAcaso exige deles (ó Muhammad) uma 
retribuição (em troca do convite à crença e da 
transmissão da mensagem), então de dívida 
sentem-se sobrecarregados (tamanha é a 
mesquinhez deles)? 
uOu conhecem o oculto, então eles o 
registram (escrevem o que desejam de argumentos 
que alegam e discutem contigo com eles)?  
vPersevere, pois, ante a sentença de teu Senhor 
e não sejas como o comparte da baleia (o profeta 
Jonas), quando Nos implorou angustiado (Não 
seja como ele na ira e no desespero. Allah ordena 
o profeta Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam) a ter paciência 
e a não se apressar como o fez Jonas (cuja 
história também está registrada nas suratas : al 
anbiá, Iunus e assafat) que ao ser tragado pela 
baleia implorou: Não há divindade além de Ti, 
glorificado sejas, eu fui dos injustos). 
wE se não lhe houvesse alcançado graça de seu 
Senhor (a Sua orientação para o arrependimento) 
haveria sido largado numa costa deserta enquanto 
infamado (seria mal lembrado pelo erro que 
cometeu e expulso da misericórdia). 
xEntão, o seu Senhor o elegeu (para a profecia 
e o enviou como mensageiro para mais de cem 
mil pessoas e todos creram) e o fez dos virtuosos. 
yPouco falta (ó Muhammad) para os que 
descreram te derrubarem com suas miradas (com 
as quais te observam com inimizade e ódio) 
quando ouvem a recitação do Alcorão, e dizem: 
Em verdade (Muhammad) é um louco. 
zPorém, pelo contrário (o que recitas) é uma 
lembarança para o Universo. 

Surata 69 A Verdade Inevitável 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AA verdade inevitável (o Dia da Ressurreição, 
denominada assim porque as realidades 
aparecerão). 
BO que é a verdade inevitável? 
CE o que te fará compreender o que é a 
verdade inevitável? 
D (os povos de) Thamud e Ád desmentiram o 
(dia) aterrorizador (a ressurreição). 
EQuanto a Thamud (povo do profeta Saleh), foi 
destruído por um grito estrondoso. 
FE quanto a Ád (povo do profeta Hud), foi 
aniquilado por um vento frio e tempestuoso. 
GQue (Allah) desencadeou contra eles durante 
sete noites e oito dias aniquilando-os. Então via o 
povo caído como tronco de palmeiras 
derrubadas. 
HPois, vês deles algum resto? (ou seja: não 
sobrou ninguém deles) 
IE veio Faraó, seus antepassados e os 
habitantes das cidades tombadas (do povo de Ló) 
com o grave erro (a idolatria). 
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JEntão, desobedeceram o mensageiro de seu 
Senhor, então (Allah) os tomou com duro castigo 
(mais duro que o castigo que açoitou os outros 
povos). 
KE quando as águas inundaram a tudo, vos 
carregamos na arca (que navegava nas águas do 
dilúvio). 
LPara fazê-la uma lembrança (lição e motivo 
de reflexão) para vós e para que ouvidos 
conscientes a assimilem (após ouvir a sua história 
e assim comprovar o poder de Allah). 
MEntão, quando a trombeta for soprada uma 
vez. 
NE forem levantadas a terra e as montanhas, 
então serão trituradas de uma só vez. 
OEntão, neste dia o acontecimento (a 
Ressurreição) sobrevirá. 
PE o céu se rachará (com o descer dos anjos 
que nele estão) e estará frágil. 
QE os anjos estarão em seus arredores (até que 
Allah os ordene a descer à terra para cercá-la e 

aos que nela estão), e oito (anjos) portarão o 
trono de teu Senhor nesse dia. 
RNesse dia sereis apresentados (para o 
julgamento) e nenhum de vossos atos ficará 
oculto. 
SEntão, quanto a quem receber o seu livro 
com a sua destra dirá: Tomai e leei o meu livro 
(dirá aos demais com felicidade por encontrar no 
livro de suas obras a crença e as boas ações). 
TCertamente, eu estava seguro que seria 
julgado (eu soube e fui convicto na vida terrena 
que seria julgado na Derradeira Vida). 
UEntão, ele terá uma vida agradável, 
VNum jardim elevado (em lugar elevado 
porque o Paraíso existe no céu, ou de níveis 
elevados), 
WCujos frutos estão próximos (ao alcance de 
quem está de pé, sentado ou deitado). 
X (Lhes será dito): comei e bebei com bem-
estar pelo que fizestes nos dias passados (por 
causa das boas ações que obraram na vida 
mundana).  
YE quanto a quem receber o seu livro com a 
sua esquerda dirá: Quem dera não tivesse 
recebido meu livro. 
ZE não soubesse qual é o meu julgamento. 
aQuem dera (minha morte) tivesse sido a 
definitiva (Desejará não ter sido ressuscitado 
depois da morte ao testemunhar a sua má ação e 
o castigo para o qual será dirigido). 
bDe nada serviram meus bens (o que juntei de 
riquezas não me salvaram do castigo de Allah). 
cMeu poder se desvaneceu. 
d (Allah dirá aos anjos): levem-no e 
acorrentai-o, 
eEm seguida, introduzam-no no Inferno. 
fEm seguida, sujeitem-no a uma corrente de 
setenta elos. 
gPois ele não acreditava em Allah, o 
Grandioso. 
hNem incentivava a alimentação ao pobre. 
iEntão, não tem hoje aqui amigo (que pode 
beneficiá-lo ou interceder por ele). 
jNem comida além das secreções de 
supuração (que vazará dos corpos dos habitantes 
do Inferno). 
kNão a comerão senão os errantes (os 
pecadores). 
lJuro pelo que vês, 
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mE pelo que não podeis ver, 
nQue é palavra de um nobre mensageiro 
(Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam), ou é transmissão de um 
nobre mensageiro: o anjo Gabriel), 
oE não é palavra de um poeta, quão pouco 
crês!  
pNem é palavra de um feiticeiro, quão pouco 
refletis! 
qÉ revelação do Senhor do Universo. 
rE se (o profeta) houvesse inventado algo 
sobre Nós, 
sLhe havíamos tomado pela destra, 
tEm seguida, lhe haveríamos cortado a aorta 
(uma assemelhação de sua destruição da pior 
maneira para puní-lo se tivesse mentido). 
uE nenhum de vós poderia impedir isso de 
ocorrer (ninguém é capaz de impedir a Allah de 
fazê-lo ou de salvar ao mensageiro desta punição, 
então como ele se sobrecarregaria mentir sobre 
Allah por causa de vós?) 
vE certamente, o Alcorão é uma reflexão para 
os piedosos (porque os tementes a Allah são os 
beneficiados com o Alcorão), 
wE bem sabemos que há entre vós quem 
desmente (o Alcorão, e Nós iremos julgá-lo por 
isso), 
xE ele (o Alcorão) é um pesar (no Dia do 
Juízo) para os incrédulos. 
yE por certo, que é a verdade indubitável 
(porque é provindo de Allah, então não lhe cerca 
equívoco nem dúvida). 
zGlorifica, pois (ó Muhammad) o nome de 
teu Senhor, o Grandioso. 

Surata 70  As Vias de Ascensão 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AAlguém pede que se desencadeie um castigo 
imediato (se refere a Annazhr ibn al Harith, 
devido a  sua incredulidade e soberba, pediu isso. 
Ele disse: Ó Allah, se esta é a verdade de Tua 
parte, faze chover sobre nós pedras do céu, ou 
faze-nos vir doloroso castigo). 
B Sobre os incrédulos , ninguém poderá 
impedi-lo. 
CProcede de Allah, Senhor das vias de ascensão 
(os degraus nos quais sobem os anjos), 
DAscendem a Ele os anjos e o espírito (o anjo 
Gabriel) num dia que durará cinqüenta mil anos 
(no Dia do Juízo, este é o período de 
congregação dos servos para o acerto de contas, 

em seguida, se estabelecem os habitantes do 
Paraíso no Paraíso e os habitantes do Inferno no 
Inferno). 
EPois, pacienta (ó Muhammad) paciência 
gentil (sem angústia nem reclamação senão a 
Allah).  
FCertamente, eles (os incrédulos) o vêem 
distante. 
GE Nós o vemos próximo. 
HO dia em que o céu estará como o metal 
fundido. 
IE as montanhas estarão como a lã tingida. 
JE nenhum querido perguntará por seu 
querido (ninguém se preocupará com o seu 
próximo por causa da situação de angústia). 
KVerão-lhes (cada indivíduo verá o seu 
próximo que era muito importante para ele, 
todos se verão, porém ninguém falará com 
ninguém porque cada um estará ocupado consigo 
mesmo), o pecador desejará resgatar-se do castigo 
desse dia com seus próprios filhos.  
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L Com sua esposa e seu irmão (estes são os 
mais próximos, portanto, se lhe fosse aceito o 
resgate, se salvaria do castigo através deles), 
ME sua descendência que o apóia (são seus 
parentes, tem refúgio neles e o amparam quando 
necessário). 
NE a todos os habitantes da Terra para que o 
salvem. 
OPorém não, seu castigo será o Inferno 
(“lazha” é um dos nomes do Inferno, e deriva da 
labareda). 
PQue abrasará o couro cabeludo, 
QAtrairá quem se negou a seguir a verdade e se 
apartou dela. 
RE acumulou bens e os entesourou (e não 
concedeu parte dele pela causa de Allah). 
SCertamente, o homem foi criado zeloso, 
TDesespera-se quando sofre um mal (quando 
a pobreza, a necessidade ou a doença o atinge), 
UE torna-se mesquinho quando a fortuna lhe 
favorece, 
VSalvo os orantes, 

WAqueles que em suas orações são constantes 
(nenhuma ocupação os distrai do cumprimento 
da oração obrigatória). 
XE aqueles que têm em seus bens um direito 
conhecido (o zakat e as caridades). 
YPara o pedinte (que não possui nada e te 
pede ajuda) e o privado (que não pode procurar o 
sustento e se recata de pedir ajuda a ponto de as 
pessoas pensarem que é rico e não o ajudarem). 
ZE os que acreditam no Dia do Juízo (não o 
desmentem e não têm dúvida de sua ocorrência), 
aE aqueles que do castigo de seu Senhor são 
receados (têm medo ainda que tenham ações em 
obediência a Ele). 
bPois, certamente, a salvação do castigo de seu 
Senhor não é assegurada (ninguém deve se sentir 
assegurado do castigo, e todos devem temê-lo). 
cE aqueles que dos seus sexos são 
preservadores (se preservam de cometer o 
adultério e a fornicação). 
dExceto com suas esposas ou com as que suas 
destras possuem (suas escravas), pois não serão 
censurados (se não houver um impedimento legal 
que impeça esta relação). 
eEntão, quem procurar além desse limite (e 
transgredir sexualmente), estes serão os 
transgressores. 
fE aqueles que em suas responsabilidades (que 
lhes são confiadas) e em seus compromissos são 
respeitadores (devolvem o que lhes é confiado e 
cumprem com as suas promessas e acordos).  
gE aqueles que em seus testemunhos são 
cumpridores (da verdade frente ao próximo e ao 
distante, ao poderoso e ao fraco). 
hE aqueles que de suas orações são custódios. 
iEstes serão honrados em jardins.  
j Que passa com os que descreram que se 
dirigem a ti (ó Muhammad) apressados? 
kEm grupos, à direita e à esquerda (para 
desmentir-te e zombar de ti). 
lCada um deles anela (apesar de sua 
incredulidade) ser introduzido nos jardins do 
deleite?  
m Não será assim. Por certo, os criamos do que 
sabem (de um sêmen que bem conhecem, por isso 
não devem ser soberbos desta maneira. É narrado 
que o profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) leu: “Que passa com os 
que descreram... até ... por certo, os criamos do que 
sabem” e, em seguida cuspiu na palma de sua mão, 
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passou o dedo e disse: Allah diz: “Ó ser humano, 
como podes me incapacitar e Eu te criei de 
semelhante a isso?” (relatado por Ahmad e Ibn 
Majah e Ibn Saad)). 
nPois não, juro pelo Senhor dos levantes e dos 
poentes (que faz nascer todo dia e faz ele se por) 
que somos Poderosos 
oPara substitui-los por outros melhores que 
eles e nós jamais seremos impedidos (se Allah o 
quiser fazer). 
pDeixa-lhes que discutam (em suas falsidades) 
e brinquem (em suas vidas mundanas, e se ocupe 
com o que te foi ordenado e não aches que é 
grande o que eles fazem, a sua obrigação é apenas 
transmitir) até que lhes chegue o dia que lhes é 
prometido (o Dia da Ressurreição). 
qO dia em que sairão dos túmulos, 
pressurosos como se corressem até uma meta. 
rBaixarão as vistas cobertos de humilhação 
(não as levantarão por pressuporem o castigo). 
Este é o dia que lhes era prometido (advertido). 

Surata 71 Noé 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
APor certo, enviamos Noé a seu povo (e lhe 
dissemos): Adverte ao seu povo antes que lhe 
açoite um castigo doloroso (o Inferno ou a 
ocorrência do dilúvio). 
BDisse: Ó povo meu! Por certo que sou um 
claro admoestador para vós, 
CAdorai a Allah, temei-O e obedecei-me, 
DPois assim Allah perdoará parte de vossos 
pecados (o que ocorreu antes da fé no profeta e 
antes de atenderem a sua mensagem) e vos 
permitirá viver até um prazo determinado 
(prorrogará a vida de vossa nação e a sua 
permanência na terra enquanto estiverem na 
obediência). Por certo, o prazo prefixado por 
Allah quando chega não pode ser prorrogado. Se 
vós soubésseis? 
EDisse Noé: Ó Senhor meu! Por certo, eu 
exortei ao meu povo noite e dia, 
FPorém, minha exortação só os acrescentou 
em fuga (só os fez distanciar ainda mais do que  
eu lhes preguei). 
G E toda vez que eu os chamava para que Tu 
os perdoes (que eu os chamava para a razão do 
Seu perdão, que é a crença e a obediência a Ti), 
puseram os seus dedos nos ouvidos, se cobriram 
com suas roupas (para não ouvirem a minha 

palavra e para não verem a minha face), se 
obstinaram (na incredulidade) e se 
ensoberbeceram (em aceitar a verdade). 
HEm seguida, os exortei abertamente, 
IOs exortei em público e em privado (os 
aconselhou de variadas formas, falava com o 
homem sozinho e com os homens em grupo),  
JEntão lhes disse: Implorai o perdão de vosso 
Senhor, pois é Perdoador. 
KEle enviará do céu chuva abundante (significa 
que o implorar o perdão de Allah é das maiores 
razões do descer da chuva e dos tipos de 
sustento), 
LE lhes estenderá muitos bens e filhos, e lhes 
concederá jardins e rios. 
MO que passa convosco que não buscam 
engrandecer a Allah (não temem a Sua grandeza)?  
NSendo que Ele vos criou em etapas (sêmen, 
aderência, coágulo, criação completa, em seguida 
têm a infância, a juventude e a velhice. Então, 
como negligenciam venerar a Quem vos criou 
nessas magníficas etapas). 
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OAcaso não vêem como Allah tem criado sete 
céus sobrepostos, 
PE fez neles a lua como luz (brilho sem calor 
sobre os habitantes da terra) e fez do sol 
luminária. 
QE Allah vos criou da terra fazendo-vos brotar 
(criou Adão do barro e, em seguida, determinou 
que os seus filhos se desenvolverem com os 
alimentos gerados da terra, com alimentos 
vegetais e animais). 
REm seguida, vos fará voltar a ela (ao 
morrerem e se misturarem à terra quando os 
vossos corpos se decomporem), e dela vos fará 
surgir extraindo-vos (na ressurreição no Dia do 
Juízo, quando vos recomporá de uma só vez, não 
como fez da primeira vez, quando vos fez brotar 
gradualmente).  
SE Allah vos fez a terra como tapete. 
TPara poderem transitar através dela em 
extensos caminhos. 
UNoé disse: Ó Senhor meu! Certamente, eles 
têm me desobedecido e têm seguido a aqueles 

cujos bens e filhos não os acrescentaram senão 
em perdição (o povo e a camada mais baixa da 
população seguiram seus líderes e os ricos entre 
eles, aqueles a quem a demázia de bens e filhos só 
lhes aumentaram em desvios na vida terrena e em 
castigo na Derradeira Vida). 
VE conspiraram gigante conspiração 
(incentivaram os mais tolos a matar Noé).  
WE (seus líderes) disseram (aos seus 
seguidores): Não abandoneis a vossos ídolos. 
Não abandoneis a uadd, nem a suuá, nem a 
iaguth, nem a ia´uq e nem a nassr. (Estes são 
nomes de homens íntegros que viveram entre a 
época de Adão e a época de Noé. Foram feitas 
imagens deles nos locais de adoração. O Satanás 
sussurrou à geração posterior: Os que viveram 
antes de vós adoravam a estas imagens, então 
adorem-nas. Então, a adoração aos ídolos se deu 
início a partir desta época e posteriormente, estes 
ídolos chegaram à Península Arábica e foram 
adorados por algumas tribos).  
XE estes (os líderes ou os ídolos) desviaram a 
muitos. E não acrescente aos injustos senão 
desvio (perdição). 
YE por seus pecados foram afogados (com o 
dilúvio na vida) e logo (no Dia do Juízo) serão 
introduzidos no Fogo, então não encontrarão 
para eles socorredores além de Allah. 
ZE Noé disse: Ó Senhor meu! Não deixes 
sobre a Terra nenhum dos incrédulos (Noé fez 
esta prece contra eles após Allah lhe ter revelado 
que não crerá de teu povo exceto os que já 
creram. Então, Allah atendeu a ele e os afogou). 
aSe lhes deixar, desviarão aos Seus servos (do 
caminho da verdade) e não gerarão senão 
pecadores e ingratos. 
bÓ Senhor meu! Perdoa-me e aos meus pais e 
a quem entrar em minha casa crente, e a todos os 
crentes e a todas as crentes. E não acrescente aos 
iníquos senão perdição (e destruição. Esta prece 
de Noé abrangeu a todo injusto até o Dia do 
Juízo). 
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Surata 72 Os Gênios 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ADize (ó Muhammad para a tua nação): Me 
há sido revelado que um grupo de gênios ouviram 
o Alcorão, então disseram: Por certo, ouvimos 
uma recitação maravilhosa (disseram isso ao 
retornarem ao povo deles. Uma recitação 
maravilhosa em sua eloqüência, em sua exortação 
e em sua benção. É narrado que a surata que o 
profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) lia quando eles ouviram é: Lê 
em nome de teu Senhor que criou. E Allah não 
enviou nenhum mensageiro que é deles, mas 
todos os mensageiros enviados a eles são 
humanos). 
BQue guia à retidão, então cremos nele. E não 
associaremos ninguém ao nosso Senhor. 
CE certamente Ele, exaltado seja Sua grandeza, 
não há tomado companheira nem filho. 
DE certamente, o tolo de nós dizia acerca de 
Allah uma terrível mentira (os gênios condenam 
o dizer dos idólatras entre eles e a alegação de 
que Allah tem companheira e filho). 
EE certamente nós pensávamos que nem os 
humanos nem os gênios diriam mentiras acerca 
de Allah (então, nós acreditamos neles quando 
alegaram isso). 
FE certamente, havia homens dos humanos 
que se refugiavam nos homens dos gênios e estes 
só os acrescentaram em aflição (e fraqueza e em 
tolice e corrupção. Quando os árabes desciam 
num vale diziam: Peço refúgio no senhor deste 
vale do mal dos tolos de seu povo. Então, 
habitavam sob a proteção do senhor dos gênios 
até amanhecer). 
GE certamente, eles pensaram como vós 
penseis, que Allah não irá ressuscitar a ninguém. 
HE certamente, quisemos ascender ao céu 
(procurar as suas informações, como era de nosso 
costume), porém o encontramos cheio de 
guardiões (dos anjos) severos e de estrelas 
flamejantes (que protegem o céu da escuta dos 
gênios. Esta proteção ocorreu após o envio do 
profeta Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam)). 
IE certamente, ficávamos num lugar 
apropriado para escutar (dos anjos as notícias do 
céu e levá-las aos feiticeiros), porém, todo aquele 
que tentar escutar encontra agora uma estrela 
flamejante que o persegue. 

JE certamente, nós não sabemos se foi 
destinado um mal para quem está na Terra (por 
causa desta proteção) ou seu Senhor quer para 
eles uma retidão (uma orientação ao bem. Disse 
Ibn Zaid: O Satanás disse: Não sabemos se Allah 
quer com esta proibição fazer descer um castigo 
sobre o povo da Terra ou quer enviar um 
mensageiro). 
KE certamente, entre nós há os íntegros 
(Depois que alguns gênios convocaram seus 
companheiros à crença em Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam) 
disseram: Após a escuta do Alcorão há entre nós 
os virtuosos) e há outros (ou seja: descrentes). 
Seguimos caminhos diferentes (grupos dispersos 
e caprichos variados. Disse Said: Eram 
muçulmanos, judeus, cristãos e zoroastrianos). 
LE certamente, sabemos que não poderemos 
escapar de Allah (se Ele quiser nos castigar) na 
Terra nem fugir d´Ele 
ME certamente, quando ouvimos a orientação 
cremos nela. Então, quem crer em seu Senhor não 
terá que temer dano algum nem injustiça. 
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NE certamente, entre nós há os muçulmanos e 
há os injustos (que se desviaram do caminho da 
verdade). Então, quem se submete a Allah, estes 
são os que seguem a retidão (estes tomaram o 
caminho da verdade, se esforçaram na procura 
dele até serem guiados a ele).  
OE quanto aos injustos, serão lenha para o 
Inferno (assim como os incrédulos humanos 
serão). 
PE se houvessem se firmado no caminho reto 
haveríamos lhes dado de beber água abundante. 
QPara provar-lhes (sobre o agradecimento por 
estas dádivas). E quem se desviar da mensagem de 
seu Senhor, Ele o conduzirá a um duro castigo. 
RE certamente, as mesquitas são de Allah 
(exclusivas para a adoração a Ele e não aos 
ídolos), pois então, não invoqueis a ninguém 
junto com Allah. 
SE quando o servo de Allah (o profeta 
Muhammad) levantou-se O invocando, (os 
gênios) se agruparam aglomerados ao seu redor 
(para ouvir a recitação). 

TDize (Muhammad): Eu só invoco ao meu 
Senhor e não associo ninguém a Ele. 
UDize: Certamente, eu não tenho poder para 
vos prejudicar nem para vos guiar (não posso lhes 
evitar um prejuízo nem lhes trazer um bem na 
vida terrena ou na religião). 
VDize: Certamente, ninguém poderá proteger-
me de Allah, e não encontrarei refúgio além 
d´Ele. 
WExceto na transmissão de Allah e de Suas 
Mensagens (ou seja: se eu transmitir e cumprir a 
Sua mensagem e fazer o que ordeno os outros 
fazerem, assim eu estarei salvo, e do contrário, me 
destruirei). E quem desobedecer a Allah e ao Seu 
mensageiro terá o fogo do Inferno, estarão nele 
eternamente para todo o sempre. 
X Até quando verem o que lhes é prometido, 
então saberão quem é mais fraco socorredor e 
inferior em número (eles ou os crentes). 
YDize: Não sei se está próximo aquilo que 
lhes é prometido (o Dia do Juízo) ou meu 
Senhor o fará retardar (pois ninguém sabe 
quando será o Dia do Juízo além de Allah). 
ZO Conhecedor do oculto, e não dá acesso ao 
Seu oculto a ninguém. 
aExceto de quem Ele se agradar como 
mensageiro (e transmitir-lhe o que Ele desejar, 
fazendo dessa revelação um milagre e um sinal da 
verdade de sua profecia. Porém, quanto ao 
astrólogo, vidente e outros similares, estes não 
são daqueles de quem Allah se agrada, mas são 
incrédulos por blasfemarem contra Allah). Então 
faz uma proteção adiante e por trás dele (protege 
e guarda este mensageiro com os anjos, para que 
os demônios não interceptem o oculto que foi 
revelado ao mensageiro e o transmitam aos 
feiticeiros). 
bPara saber que eles transmitiram Suas 
mensagens (para que Allah saiba por testemunho 
e ocorrência assim como sabe por oculto e 
invisível) e que Ele sabe tudo que se refere a eles 
(da proteção dos anjos e da transmissão dos 
mensageiros) e enumerou a tudo exatamente. 
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Surata 73 O envolto nas vestes 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AÓ tu que estás envolto nas vestes! (No início 
da revelação, o profeta Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam) se 
envolvia em suas vestes por sentir medo na 
presença do anjo Gabriel. Quando ouviu a voz do 
anjo e o observou o medo tomou conta dele, 
então ele se dirigiu à sua família e disse: “Cubram-
me!”. Em seguida, quando lhe foi transmitida a 
profecia se harmonizou com o anjo Gabriel). 
BLevanta-te de noite (e ora) exceto pequena 
parte dela. 
CA sua metade ou diminua dela um pouco. 
DOu aumente mais, e recita o Alcorão lenta e 
claramente (refletindo em seu significado). É 
narrado que Saad ibn Hisham disse: Eu disse a 
Áíshah: “Me informe sobre al qiam (oração na 
madrugada) do profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam)”. Ela 
respondeu: “Você não lê esta surata: ia aiuhal 
muzzamil?” Eu disse: “Sim”. Ela respondeu: 
“Allah fez obrigatória a oração (na madrugada) no 
início desta surata, então o mensageiro de Allah e 
seus companheiros a cumpriram durante um ano, a 
ponto de seus pés incharem-se. Depois, Allah 
revelou o selo da surata amenizando a obrigatoriedade, 
então al qiam tornou-se recomendável após ser 
uma obrigação” (relatado por Ahmad e Musslim). 
EEm verdade, Nós te sobrecarregaremos uma 
Palavra de grande peso (te revelaremos o Alcorão, 
cujas obrigações e limites, lícitos e ilícitos não 
podem ser carregados senão por um coração apoiado 
pelo êxito e munido com o monoteísmo). 
FPor certo, a oração depois do sono na noite é 
mais penosa e mais firme em recitação (tem mais 
retidão e concentração por causa da quietude que 
predomina na noite). 
GPois, durante o dia tendes uma longa 
atividade (a procura de suas necessidades, ao ir e 
vir em suas ocupações, então reze de noite). 
HE recorda o nome de teu Senhor e consagra-
te totalmente a Ele. 
IO Senhor do oriente e do ocidente, não há 
divindade além d´Ele, tome-O pois, como protetor.  
JE tem paciência quanto ao que dizem (sobre 
ti e sobre a revelação quando desmentem, insultam e 
zombam) e abandone-os (aparta-te deles) 
discretamente (não responda a eles e não se ocupe 
em retribuí-los. Isto era no início da revelação). 
K E deixai que Eu me encarregue dos 
desmentidores, aqueles gozam dos prazeres da 
vida mundana. Prorrogue-os mais um pouco 
(tendes paciência até que chegue a hora deles, a 
hora da morte ou do castigo que cairá sobre eles). 
LNós dispomos de correntes e de Inferno. 

ME de comida que provoca engasgo e de 
doloroso castigo. 
NO dia em que a terra e as montanhas se 
estremecerem e as montanhas se converterem em 
areia dispersa. 
OEnviamos para vós um mensageiro 
(Muhammad) testemunha sobre vós (de vossas 
ações no Dia do Juízo, então o desobedeceram) 
assim como enviamos a Faraó um mensageiro 
(Moisés). 
PEntão, Faraó desobedeceu ao mensageiro e 
lhe castigamos duramente. 
QEntão, se descrês, como poderão se livrar do 
dia que tornará as crianças envelhecidas 
(representa o medo em demasia que ocorrerá 
nesse dia). 
RO céu se partirá (com a descida dos anjos), é 
uma promessa cumprida. 
SEsta é uma advertência (o que antecedeu de 
versículos), quem quiser pois, que tome um 
caminho ao seu Senhor (com a obediência a Ele, 
a Sua unicidade e com as outras boas ações que o 
levam ao Paraíso). 
TCertamente, teu Senhor sabe que às vezes te 
levantas a orar menos que dois terços da noite, e 
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metade da mesma, e um terço da mesma, e também 
parte dos que estão contigo. E Allah bem sabe 
quanto dura a noite e o dia (exatamente e sabe 
quanto rezaram da noite). Sabe que não podeis 
determiná-lo com exatidão (significa também: que 
não suportarão cumprir a oração na madrugada), 
então os perdoou. Recitai pois, o que puderes do 
Alcorão. Sabe que haverá entre vós doentes (aos 
quais será dificultoso fazer a oração na noite), 
outros em viajem pela Terra procurando a graça de 
Allah, e outros combatendo pela causa de Allah 
(citou três motivos que tornaram esta oração 
recomendável após ser obrigatória conforme a 
ordem no início da surata). Recitai pois, o que 
puderes dele (o Alcorão). E cumpri a oração 
obrigatória e pagai o zakat e emprestai a Allah bom 
empréstimo (fazei caridade em Seu nome 
esperando a Sua recompensa). E vós encontrareis 
junto a Allah todo bem que apresentardes para vós 
mesmos, ele será melhor e maior em recompensa 
(do que aquilo que prorrogais para a hora da morte 
ou fazeis testamento para ser doado depois da 
morte). E pedi o perdão a Allah, pois certamente 
Allah é Perdoador, Misericordioso. 

Surata 74 O Coberto 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AÓ tu que estás coberto (Quando a revelação 
teve início, o mensageiro de Allah (sallallahu 

alaihi ua sallam) viu 
o anjo Gabriel entre o céu e a terra como uma luz 
intensa, então teve medo e desmaiou. Ao acordar 
entrou na casa de Khadijah, pediu água e a 
derramou sobre si e disse: “Cubram-me”. Então, 
o cubriram com um manto). 
BLevanta-te e adverte (adverte o povo de 
Makkah sobre o castigo que lhes açoitará se eles 
não crerem). 
CE ao teu Senhor engrandeça (engrandeça 
somente a Allah, que é o teu Senhor e teu Dono e 
está acima de ter um sócio). 
D E a tua vestimenta purifica (lhe ordenou 
limpar as vestes das impurezas. E tem o sentido 
de purificar o coração, disse Qatadah: purifique a 
tua alma do pecado). 
EE da idolatria aparta-te (não adore aos 
ídolos, pois este é um motivo para o castigo). 
FE não faça mercê buscando benefício maior 
(não pense que está a fazer um favor a Allah ao 
suportar a responsabilidade da profecia como 
quem faz mercê a alguém ao suportar algo por 
ele. Também significa: Se der algo a alguém, o dê 
pela causa de Allah e não faça mercê da tua 
doação às pessoas). 
GE para o teu Senhor pacienta (fostes 
encarregado com uma grande missão, por causa 
da qual os árabes e os estrangeiros irão te combater, 
portanto, tenha perseverança pela causa de Allah).  
HQuando se soprar na trombeta (Pacienta, 
pois ante eles há um dia em que encontrarão o 
resultado de suas ações). 
IEste então será um dia difícil. 
JPara os incrédulos nada fácil. 
KDeixai que Eu me encarregarei daquele que 
Eu criei e veio ao mundo só (alusão a Al Walid 
ibn Al Mughirah, inimigo do profeta 
Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam)). 
LE a quem concedi abundantes riquezas. 
ME filhos que estão presentes ao seu lado (não 
precisam viajar e se dispersar a procura do 
sustento porque o pai é rico). 
NE lhe estendi plenamente (dando-lhe vida 
comprida,conforto e liderança em Quraish). 
OEm seguida, cobiça que Eu lhe acrescente. 
PPorém não (lhe concederei), pois recusou 
meus versículos. 
QIrei sobrecarregá-lo o tormento do Inferno. 
RPois ele pensou e determinou (negar o profeta  
(sallallahu 

alaihi ua sallam)), 
SE foi amaldiçoado pelo que determinou. 
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TEm seguida, foi amaldiçoado pelo que 
determinou. 
UEm seguida, meditou (sobre como pode 
desacreditar o Alcorão). 
VEm seguida (quando não conseguiu 
encontrar nenhum argumento) carranqueou e 
alterou (a face). 
WEm seguida, deu as costas e se ensoberbeceu. 
XEntão disse: Este não é senão magia 
aprendida (a qual Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam) 
aprende e transmite). 
YNão é senão palavra de um humano (e não é 
palavra de Allah). 
ZO queimarei no fogo do Inferno. 
aE o que te fará saber o que é o fogo do Inferno? 
b (É um fogo que) nada deixa (sem queimar) e 
jamais cessará. 
cAbrasadora da pele. 
dTem dezenove (anjos que são seus guardiões).  
eÉ narrado que quando foi revelado o versículo: 
Tem dezenove (anjos que são seus guardiões), Abu 
Jahl disse zombando: Muhammad tem apenas 
dezenove ajudantes? Será que cada cem dos vossos 
homens não é capaz de vencer um deles para sair 
do Inferno? Então, Allah revelou este versículo: E 
não decretamos que os guardiões do Inferno 
fossem senão anjos (então quem pode vencê-los, 
sendo que os anjos são os que melhor cumprem a 
ordem de Allah e são as criaturas mais fortes?), e 
não decretamos o seu número senão como 
provação aos que descrêem (ou seja: o número 
citado é uma provação para os descrentes para que 
digam o que disseram, se multiplique o seu castigo 
e aumente a ira de Allah sobre eles) e para que os 
que receberam o Livro (judeus e cristãos) se 
convençam (já que o número dos anjos que 
custodiam o inferno concorda com o que está na 
Torá e no Evangelho originais) e para que os 
crentes aumentem em fé (ao verem a concordância 
dos adeptos do Livro a eles), e para que não haja 
dúvida para os que receberam o Livro e para os 
crentes, e para que aqueles que têm enfermidade no 
coração (os hipócritas) e os descrentes (de Makkah 
e outros além deles) digam: O que Allah quer ao 
citar este exemplo (este número estranho)? Assim 
Allah desvia a quem Ele quer e guia a quem Ele 
quer. E não conhece os exércitos de teu Senhor 
senão Ele mesmo (os guardiões do Inferno são 
dezenove, porém eles têm auxiliares e exércitos de 
anjos cuja quantia só Allah conhece). E isto (o 
Inferno e o que foi citado da quantidade de seus 
guardiões) não é senão lembrança para os humanos.  
fNão, pela lua! 
gE pela noite quando desaparece. 

hE pela manhã quando resplandece. 
iQue certamente, ele (o Inferno) é uma das 
maiores desgraças (ou a descrença em 
Muhammad é uma das maiores desgraças). 
jAdvertência para os humanos. 
kPara quem de vós quiser se antecipar (com a 
crença) ou se atrasar (com a descrença. Pode 
escolher obrar o bem e ingressar no Paraíso ou 
obrar o mal e ingressar no Inferno). 
l Toda alma é refém do que havia cometido 
(cada ser é penhorado à sua ação, ou ela o salva 
ou o condena). 
mExceto os companheiros da direita (os 
crentes, estes não estarão condenados por seus 
pecados, mas serão resgatados por causa das 
benfeitorias que fizeram). 
nEstarão em jardins e se perguntarão 
oSobre os criminosos 
pO que vos conduziu ao fogo do Inferno? (O 
que vos fez entrar no Inferno?) 
qResponderão: Não éramos dos orantes. 
rE não alimentávamos o pobre. 
sE discutíamos (a verdade) junto com os que  
discutiam (sentávamos com os falsários e 
corrompíamos com eles). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



40

  

tE desmentíamos que chegaria o Dia do Juízo. 
uAté que nos chegou a convicção (a morte). 
vEntão, não beneficiará a eles a intercessão 
dos intercessores. 
wO que há com eles, porque da advertência 
estão apartados? 
xComo se fossem asnos espantados 
yQue fogem de um leão? 
zMas cada indivíduo deles quer receber páginas 
desprendidas (do céu para confirmar que o profeta 
Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam) apresentou a verdade a 
eles para então crer. Os quraishitas disseram ao 
profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam): cada um de nós quer que 
desça sobre a sua cabeça uma mensagem escrita 
do céu que diz que tu és mensageiro de Allah).  
ANão (lhes será concedido)! Pois não temem a 
Derradeira (Vida). 
BNão! Ele (o Alcorão) é uma lembrança. 
CAssim, quem quiser lembrará dele. 
DE não lembrarão a não ser que Allah queira 
(orientá-los), Ele é digno de ser temido (com o 
abandono de Sua desobediência e a prática de Sua 
obediência) e digno de perdoar (os erros dos 
crentes). 

Surata 75 A Ressurreição 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
APelo Dia da Ressurreição (Allah jura pelo 
Dia da Ressurreição para lembrar a sua grandeza 
e a sua importância). 
BE pela alma que reprova a si mesma (é a alma 
do crente, o repreende pelo que passou e se arrepende 
pelo mal, por que o fez? E pelo bem, por que não 
o fez em demasia? E disse Muqatil: É a alma do 
descrente, que reprovará a si mesma na Ressurreição 
por causa de sua negligência frente a Allah). 
CAcaso, pensa o homem que não reuniremos 
os seus ossos? (após terem se decomposto. Esta é 
uma presunção errada). 
D Claro que sim! Somos capazes de fazer as 
extremidades dos seus dedos (os dedos poderiam 
ser um só órgão, porém Allah os fez 
milimetricamente separados e com articulações e 
unhas. É também uma advertência para o fato de as 
impressões digitais de cada indivíduo serem 
diferentes das impressões de outro indivíduo, e se 
Allah quisesse as fazia iguais). 
EPorém, o homem quer seguir pecando à sua 
frente (no que resta de sua vida, não lembra da 
morte e prorroga o arrependimento).  
FPergunta (zombando): Quando será o Dia da 
Ressurreiçao? 
GEntão, quando a vista se ofuscar (por causa 
do terror deste dia), 
HE ocorrer o eclipse da lua (e não retornar 
mais a sua luz como ocorre no eclipse na vida terrena), 
IE se juntarem o sol e a lua (e assim não 
haverá mais noite e dia), 
JO homem então dirá: Onde se pode fugir? 
KNão, não há forma de escape (não há refúgio 
neste dia). 
LAnte o teu Senhor neste dia será o 
comparecimento (a morada e o retorno). 
MNeste dia o homem será informado de tudo 
que antecedeu (fez) e que atrasou (deixou de fazer). 
NPorém, o homem é conhecedor de sua 
realidade (ele sabe a realidade da sua crença ou 
descrença, obediência ou desobediência, retidão 
ou desvio. É interpretado também: os seus órgãos 
serão testemunhas contra ele mesmo). 
OAinda que apresente desculpas (estas não 
serão aceitas, pois haverá o que as contradiz). 
PNão movimente a tua língua (Muhammad) 
para te apressares nele (na repetição da recitação 
do Alcorão quando ele te é revelado, mas espere a 
revelação ser concluída. O profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) mexia 
os lábios e a língua para a leitura do Alcorão 
antes de o anjo Gabriel concluir a revelação por 
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causa de seu medo em não memorizar o que lhe 
era revelado, então foram revelados estes versículos).  
QImpende a Nós reuní-lo e recitá-lo (Allah o 
gravará em teu coração para memorizá-lo totalmente 
e o firmará em tua língua para que o leias perfeitamente). 
REntão, quando o recitarmos (através do anjo 
Gabriel) siga a sua recitação (ouça a recitação). 
SEm seguida, impende a Nós o seu 
esclarecimento (explicar o que precisa de 
explicação, depois destes versículos, quando o 
anjo Gabriel revelava ao profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam), ele 
esperava até a revelação terminar para depois ler, 
como Allah lhe prometeu nestes versículos). 
TNão! Mas vós ameis a vida breve (a vida 
terrena e transitória), 
U E deixais a Derradeira (a vida permanente e 
eterna). 
VNeste dia haverá faces resplandecentes. 
WAo seu Senhor contemplarão (são relatados 
vários ditos do profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) sobre o fato 
de os crentes virtuosos terem a honra de observar 
a Deus na vida eterna). 
XE outras faces sombrias. 
YTerão a certeza que serão atingidos por uma 
enorme desgraça. 
ZNão! Quando a alma atingir as clavículas (no 
momento da morte), 
aE for dito: Há alguém que exorcita? (alguém 
pode salvá-lo da morte, tragam-lhe um médico! 
Porém, ninguém pode fazer nada frente do 
decreto de Allah). 
bE (quem está na agonia da morte) saberá que 
chegou o momento de partida (deste mundo, o 
momento de deixar família e riqueza). 
cE suas canelas se embaraçarem (se 
imobilizarem e não poderem mais carregá-lo, 
quando antes andava sobre elas, mas hoje os 
humanos estão a preparar o seu corpo e os anjos 
a preparar a sua alma). 
dAo seu Senhor será a condução (a Allah será 
conduzido, a Ele será o retorno das almas após 
serem extraídas dos corpos). 
eEntão, nem acreditou nem rezou (não 
acreditou na mensagem nem rezou ao seu Senhor, 
nem creu com o seu coração e nem agiu com o 
seu corpo). 
fMas desmentiu e se apartou (descreu no 
mensageiro e naquilo que ele transmitiu e se 
apartou da fé e da obediência). 
gEm seguida se dirigiu aos seus familiares 
arrogante (se ostentava e não se curvava à verdade). 
hAi de ti! Terá o que detesta! 
iSim! Ai de ti! Terá o que detesta! 
jAcaso, o homem crê que irá ser deixado à 
toa? (sem ser ordenado e proibido, sem ser 
questionado, recompensado e castigado). 

kNão foi ele uma gota de sêmen ejaculado? 
lEm seguida, foi um coágulo, então (Allah) o 
criou e lhe formou? 
mE criou a partir dele os pares: o macho e a fêmea? 
nAcaso este (que formou esta criação 
maravilhosa) não tem poder para ressuscitar os 
mortos? (Ele não tem poder para recompor os 
corpos assim como eram na vida mundana? Sim, 
porque a recomposição é mais fácil que a composição). 

Surata 76 O humano 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AAcaso não transcorreu um período em 
que o homem sequer era algo mencionado? 
(O homem não existia antes da alma ser 
injetada nele, Adão permaneceu durante 
quarenta anos sem ser soprada nele a alma 
após ser criado do barro. E é interpretado 
também: Passou um longo período e Adão 
não era nada, não existia e não era lembrado 
para nenhuma das criaturas). 
BPor certo, criamos o humano de um sêmen 
que se mescla, para prová-lo, então o fizemos 
ouvinte e vidente (o ser humano é criado da 
mistura do esperma masculino e feminino, e 
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também há no ser humano várias substâncias e 
naturezas das quais ele é criado e é provado com o 
bem e com o mal e com os encargos. E para isso, 
ele foi munido de sentidos para poder assimilar e 
ser provado justamente, por isso é ouvinte e vidente). 
CPor certo, o guiamos o caminho, pode ser 
agradecido e pode ser incrédulo (esclarecemos e 
lhe apresentamos o caminho da orientação e da 
perdição, do bem e do mal, os seus benefícios e 
os seus prejuízos, e ele se orienta com a sua natureza 
e raciocínio e, assim, será crente ou descrente). 
DPor certo, preparamos para os incrédulos 
argolas, correntes e queima no Inferno. 
EPor certo, os virtuosos beberão de copos cuja 
mistura é de alcânfora (copos de vinho 
misturados com alcânfora ou com água extraída de 
uma fonte do Paraíso chamada Kafura). 
FUma fonte da qual os servos de Allah 
beberão e irão maná-la como e onde quiserem 
(como se mana o rio para todos os lados). 
G (Estes) cumprem suas promessas e temem 
um dia cujo mal será devastador (tiveram esta 
recompensa porque cumprem o que prometem a 
Allah daquilo que não lhes era obrigatório de 
oração, jejum e donativos. Temem o Dia do 

Juízo, cuja devastação irá preencher os céus e a 
terra, o céu se rachará, a terra se fenderá, os planetas 
se dispersarão e as montanhas serão desvirtuadas). 
HE, mesmo tendo amor pelos bens, alimentam 
o necessitado, o órfão e o cativo. 
INós vos alimentamos anelando a face de 
Allah. Não queremos de vós retribuição nem 
agradecimento (Não esperam a recompensa das 
pessoas nem o elogio delas, e Allah conhece isso 
em seus corações, então os elogiou por isso). 
JPor certo, nós tememos de nosso Senhor um 
dia terrível e calamitoso (o Dia do Juízo, que 
assombra a todos e é o mais longo em desespero, 
tormento e provação). 
KEntão, Allah os preservou do mal deste dia e 
lhes deu esplendor e alegria (em vez de 
assombração como nas faces dos incrédulos, lhes 
deu brancura e pureza em suas faces e alegria em 
seus corações). 
LE os recompensou pelo que pacientaram com 
jardim e seda. 
MEstarão reclinados sobre leitos, não verão o 
calor do sol nem a crueldade do frio. 
NSerão cobertos pelas sombras das árvores e 
seus frutos serão submetidos a eles (estarão ao 
alcance das mãos de maneira a serem alcançados 
por quem está de pé, sentado ou deitado, e nada os 
impedirá desses frutos, nem distância nem espinhos). 
OE serão rodeados (por serventes) com vasilhas 
de prata e copos cristalinos, 
PMoldados de prata na forma que desejarem 
(os copos no mundo são moldados de vidro, cuja 
matéria prima é a areia, então Allah revela a 
virtude dos copos no Paraíso, sua matéria prima é 
a prata e se observa o seu interior de seu exterior, e 
será como desejarem, sem adição nem diminuição). 
QSerão servidos de copos (com vinho) cuja 
mistura é de gengibre. 
RNele (no Paraíso) há uma fonte chamada 
salsabil (nome da água abundante em evasão e 
correnteza, que irá satisfazê-los). 
SE lhes rodearão serventes de eterna juventude 
(não envelhecem, não se alteram e não morrem). 
Quando lhes vê crê que são pérolas espalhadas 
(tamanha é a pureza e resplendor de suas faces, e 
lhes assemelhou com o espalhar porque são 
rápidos na servidão). 
TE quando observas o Paraíso, lá verás deleite 
(inimaginável) e grande reino (inimensurável). 
U (Quem o habita) vestirão de seda e brocado, 
e serão enfeitados com braceletes de prata. E seu 
Senhor lhes dará de beber uma bebida pura. (na 
surata de Fatir lemos: “e serão enfeitados com 
braceletes de ouro”, ou seja, cada um vestirá o 
que desejar destes encantos. Disse Abu Qulabah e 
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Ibrahim Annakhaí: “Lhes é trazido alimento, 
então ao findar lhes é trazida bebida pura, então 
seus estômagos se inundam disso e exalam um 
suor cujo odor é igual ao almíscar”). 
V (E lhes será dito:) Por certo, isto é para vós 
uma retribuição (por vossas obras) e vosso 
esforço há sido reconhecido. 
WPor certo (Muhammad), Nós revelamos a ti 
o Alcorão gradualmente (de acordo com as 
situações e não o revelamos de uma só vez, e tu 
não o compôs, como alegam os idólatras).  
XEntão, sê paciente frente à sentença de teu 
Senhor e não obedeças dentre eles nenhum 
pecador ou incrédulo. 
YE lembre o nome de teu Senhor pela manhã e 
pela tarde (reze ao início e ao fim do dia, no 
início do dia: a oração da alvorada, e no fim do 
dia: a oração da tarde). 
ZE em parte da noite prostre a Ele e O 
glorifique em extensa noite. 
aPor certo, estes (os incrédulos que te 
desmentem) amam a vida transitória e 
abandonam por trás deles um pesado dia (o Dia 
do Juízo, denominado pesado por causa dos 
tormentos e dificuldades para os quais eles não se 
prepararam nem se preocuparam). 
bNós os criamos e fortificamos seu físico, e se 
quisermos os substituímos por outros 
semelhantes a eles (os aniquilamos e criamos 
quem é mais obediente que eles). 
cPor certo, esta (revelação) é uma advertência, 
então quem quiser tomará um caminho ao seu Senhor. 
dE vós não quereis a não ser que Allah queira 
(ninguém poderá se encaminhar ao caminho de 
Allah senão com a permissão d´Ele, pois todo o 
decreto é d´Ele e não deles, o bem e o mal estão em 
Suas mãos, o querer do servo não traz benefício 
nem impede prejuízo senão com a permissão 
d´Ele). Por certo Allah é Onisciente, Sapiente. 
eIntroduz em Sua misericórdia a quem quer, e 
preparou para os injustos doloroso castigo. 

Surata 77 Os Anjos Enviados 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
APelos Anjos enviados para cumprir Minhas 
ordens, 
BPelos (anjos) encarregados dos ventos que 
sopram violentamente, 
CPelos (anjos) que conduzem as nuvens a 
todos os lugares, 
DPelos (anjos) que distinguem claramente (a 
verdade da falsidade), 
EPelos (anjos) que transmitem a mensagem 
(Allah jura pelos anjos que Ele envia 
encarregando-os da revelação aos Seus profetas, 

que fazem os ventos soprarem por causa de sua 
rapidez, que estendem suas asas, que trazem o 
que distingue entre a verdade e a falsidade, entre 
o lícito e o ilícito, fazendo assim, a mensagem 
chegar aos profetas). 
FComo argumento ou advertência (os anjos 
transmitem a mensagem para que ninguém tenha 
argumento perante Allah e para advertir o Seu 
castigo. Uma mensagem que tem argumento para 
os verdadeiros e advertência para os falsários). 
GQue certamente, aquilo que vos é prometido 
ocorrerá. 
HQuando as estrelas perderem sua luz, 
IQuando o céu se rachar, 
JQuando as montanhas forem arrancadas, 
KQuando aos mensageiros for temporizado 
(um dia para o julgamento entre eles e as nações), 
LPara que dia foi prorrogado? (este terrível dia 
em que os mensageiros testemunharão contra suas 
nações) 
MPara o Dia da Decisão (entre as pessoas 
conforme suas ações quando haverá o 
discernimento e a separação para o Paraíso ou 
para o Inferno). 
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NE o que te faz compreender o que é o Dia da 
Decisão? (ou seja, é um dia terrível cuja dimensão 
é inimensurável). 
OAi neste dia dos desmentidores! 
PAcaso, não destruímos os que precederam? 
(as nações que desmentiram os mensageiros e 
foram castigadas ainda nesta vida). 
QEm seguida, os sucedemos com outros 
(povos que também desmentiram: os incrédulos 
de Makkah e quem agiu igual a eles ao descrer em 
Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam)). 
RAssim também fazemos com os criminosos 
(pecadores). 
SAi neste dia dos desmentidores! 
TNão vos criamos de um líquido depreciado 
(o esperma)? 
UEntão, o depositamos em lugar seguro (o 
útero)? 
VAté um tempo determinado (o período de 
gestação que no caso do ser humao é de nove meses)? 
WEntão decretamos (os seus órgãos, qualidades 
e situações à maneira que quisemos), então eis o 
Sublime dos decretadores.  
XAi neste dia dos desmentidores! 

YNão fizemos da terra uma proteção? 
ZPara os vivos (acima dela) e para os mortos 
(abaixo dela)? 
aE fizemos nela assentes montanhas e vos 
demos de beber água doce? (isso tudo é mais 
incrível que a ressurreição na qual não querem crer!) 
bAi neste dia dos desmentidores! 
c(Lhes será dito:) Dirigi-vos para o qual 
desmentiam (o castigo)! 
dDirigi-vos à sombra (da fumaça infernal) 
ramificada em três, 
eQue não protege nem salva das chamas (não 
tem o frescor das sombras da vida mundana e 
nem impede o calor do Inferno, estareis nele até o 
término do julgamento). 
fLança labaredas como palácios (cada 
labareda é como um palácio em sua grandeza). 
gComo se fossem camelos negros (é dito que a 
labareda quando cai e ainda tem restos da cor do 
fogo mais se assemelha à coloração dos camelos negros). 
hAi neste dia dos desmentidores! 
iEste é um dia em que não falarão, 
jE não lhes será permitido para que se 
desculpem. 
kAi neste dia dos desmentidores! 
l(Lhes será dito:) Este é o Dia do Juízo, vos 
reunimos e aos antepassados (é o dia do 
discernimento entre a verdade e a falsidade, vos 
reunimos ó descrentes de Quraish e os descrentes 
que vos antecederam das nações ancestrais). 
mEntão, se tendes algum artifício, então usem. 
nAi neste dia dos desmentidores! 
oPor certo, os tementes estarão em sombras e 
fontes, 
pE terão das frutas que desejarem, 
q(Lhes será dito:) Comei e bebei com 
satisfação em recompensa pelo que obrastes. 
rAssim recompensamos aos benfeitores. 
sAi neste dia dos desmentidores! 
tComei e desfrutai pouco (temporariamente) 
porque sois criminosos (é dito isto aos 
desobedientes e idólatras na vida terrena). 
uAi neste dia dos desmentidores! 
vE quando lhes é dito inclinai não se inclinam 
(são ordenados a rezar e não rezam). 
wAi neste dia dos desmentidores! 
xEm que outra palavra além dela irão crer (se 
não estão a crer no Alcorão)? 
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Surata 78 A Notícia 
Esta surata foi revelada em Makkah, durante o 
primeiro período de revelação. Ela inicia o 
trigésimo e último capítulo do Alcorão, no qual não 
há normas legais, mas apenas ordena a adoração a 
Allah, a única divindade, a doutrina central do Islam: 
O monoteísmo (tauhid) e lembra a transitoriedade 
da vida mundana e o Dia do Juízo Final 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ASobre o que eles te interrogam mutuamente? 
(quando o mensageiro de Allah (sallallahu 

alaihi ua sallam) foi 
enviado e os informou (aos idólatras em 
Makkah) sobre a unicidade de Allah e sobre a 
ressurreição após a morte e recitou a eles o 
Alcorão, ficaram a perguntar entre eles dizendo: 
O que passou com Muhammad? O que ele está a 
trazer? Então, Allah revelou esses versículos). 
BSobre o formidável Informe (a grande notícia, o 
Alcorão, que é formidável porque informa sobre o 
monoteísmo, a crença no mensageiro (sallallahu 

alaihi ua sallam) e a 
ocorrência da ressurreição e do retorno). 
Cde que são discrepantes (discordaram sobre o 
Alcorão. Alguns disseram que é magia, outros disseram 
que é poesia, outros disseram que é feitiçaria, outros 
disseram que são fábulas dos antepassados). 
DNão! Eles logo saberão! (esta é uma maneira 
de abalar, desanimar e ameaçar, advertir e 
atemorizar. Ou seja: Eles saberão a conseqüência 
da descrença deles. Em seguida, repetiu o abalo e 
a advertência e disse:). 
EMais uma vez, não! Eles logo saberão! 
(repetiu para declarar e dar ênfase à confirmação 
e à veemência). 
FNão fizemos da terra leito? (a fizemos como 
o leito que se estende para dormir). 
GE das montanhas estacas? (a fizemos como 
estacas para a terra para ela se firmar e não se 
estremecer). 
HE vos criamos casais. (ou seja: homens e 
mulheres). 
IE fizemos de vosso sono descanso 
(“assubat”, traduzido como descanso, quer dizer: 
interromper o movimento para o corpo descansar). 
JE fizemos da noite vestimenta (ou seja: 
vestimos-vos a escuridão da noite e vos cobrimos 
com ela como a vestimenta vos cobre). 
KE fizemos do dia tempo de vida (o dia claro 
para percorrerem a terra à procura do que 
sustenta a sua sobrevivência e do que Allah partiu 
para eles de sustento). 
LE edificamos, acima de vós, sete sólidos (sete 
céus de forte criação e de firme, assente e estável 
construção). 
ME fizemos um luzeiro brilhante (quer dizer: o 
sol. E “al uahaj” (traduzido como brilhante) reúne  

a luz e a alta temperatura). 
NE fizemos descer, das nuvens carregadas, água 
abundante (as nuvens carregadas de água que 
ainda não desceu, dessas nuvens Allah fez descer 
água em abundância). 
OPara, com ela, fazer sair grãos e plantas 
(grãos como trigo, cevada e similares. E plantas 
que alimentam os animais como os matagais e 
todas as lavouras). 
PE espessos jardins (pomares que se envolvem 
entre si).  
QPor certo, o Dia da Decisão é um tempo 
marcado (um tempo e um compromisso para os 
primeiros e os últimos, no qual chegarão ao que 
lhes foi prometido de prêmio e de castigo na 
Última Vida. Foi denominado “iaumul fassl” 
(Dia da Decisão) porque Allah decide e sentencia 
nesse dia entre as suas criaturas). 
RUm dia, em que se soprará na trombeta; 
então chegareis em grupos (“Assur” é a trombeta 
que será soprada por Issráfil (o anjo incumbido 
disso), e no dia que isso ocorrer vocês se 
apresentarão em grupos). 
SE abrir-se-á o céu (para a descida dos anjos) 
e terá portas.  
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TE mover-se-ão as montanhas, então, serão 
miragem (serão arrancadas de seus alicerces e 
jogadas ao vento tornando-se partículas espalhadas, 
quem as vê pensa que é uma miragem). 
UPor certo, o Inferno será lugar de espreita (os 
guardiões do inferno miram os incrédulos para os 
castigarem). 
VMorada para os transgressores (ou seja: Será 
o retorno deles e o local onde habitarão). 
WNela, permanecerão por eternidades 
(permanecerão no fogo enquanto existir o tempo. 
E “al hiqb” (traduzido aqui como “eternidade”) é o 
longo período de tempo, quando passa um período 
entra outro, em seguida, outro, e assim eternamente). 
XNela, não experimentarão frescor nem 
bebida, 
YExceto água ebuliente e vazar purulento 
(beberão água escaldante e o pús dos moradores 
do fogo). 
ZComo adequada recompensa (castigo de 
acordo com o pecado, pois não há pecado pior e 
mais grave que a idolatria, e não há castigo pior 
que o fogo. E suas ações eram más, então Allah 
lhes deu o que lhes é maléfico). 
aPor certo, eles não esperavam prestar conta  

(eles não almejavam recompensa e não temiam 
julgamento, porque não acreditavam na ressurreição). 
bE desmentiram Nossos versículos com veemência. 
cE cada coisa existente, enumeramo-la por escrito 
(todos os atos são escritos no livro protegido. Ou aquilo 
que os anjos anotaram de atos praticados pelas pessoas). 
dExperimentai, pois não vos acrescentaremos senão 
castigo. 
ePor certo, haverá para os piedosos vitória (a vitória 
e a conquista de todos os seus desejos e a salvação do 
fogo do Inferno). 
fJardins e videiras. 
gE donzelas de mesma idade (foram criadas 
donzelas de incipientes seios, jamais foram tocadas, 
com idades igualadas). 
hE taças repletas. (cheias de vinho). 
iNão ouvirão frivolidades nem mentiras (não 
ouvirão no Paraíso palavras fúteis e não mentem uns 
aos outros).  
jRecompensados por teu Senhor  com dádivas 
multiplicadas (Allah prometeu multiplicar cada ação 
por dez, e outras por setecentas ou sem limites de 
quantidade dependendo da ação). 
kO Senhor dos céus e da terra e do que há entre 
ambos , o Misericordioso, não terão o poder de falar-
Lhe. (não conseguem iniciar uma palavra ou pedir 
intercessão antes da Sua permissão). 
lUm dia , quando o Espírito e os anjos se 
colocarem em fileiras, não falarão, exceto aquele a 
quem o Misericordioso permitir e que dirá o que é 
certo (se colocarão em fileiras. O Espírito é o Anjo 
Gabriel ou outras criaturas junto com os anjos. E a 
palavra aceita nequele dia será o tauhid, a unicidade de 
Allah). 
mEsse será o verdadeiro dia ,então quem quiser, 
tomará retorno a seu Senhor  (praticando o bem ). 
nPor certo, Nós vos admoestamos de um castigo 
próximo, um dia, em que o homem olhará o que suas 
mãos anteciparam (de bem ou de mal) e o incrédulo 
dirá: quem dera eu fosse pó. (por ver os tipos de castigo 
severo que Allah preparou para os incrédulos). 

Surata 79 Os Anjos arrancadores 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
APelos (anjos) que arrancam violenta e 
profundamente as almas (dos incrédulos, são os 
anjos encarregados de extrair a alma das pessoas 
quando morrem). 
B E pelos (anjos) que tiram rápida e 
suavemente as almas (dos crentes). 
CE pelos (anjos) que descem (rapidamente do 
céu para cumprir a ordem de Allah). 
DE pelos (anjos) que se antecipam (para a 
realização da ordem de Allah, e faz parte desta 
ordem antecipar as almas dos crentes ao Paraíso). 
EE pelos (anjos) que descem com a ordem (de  
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Allah entre lícito e ilícito e seus detalhes 
transmitindo a mensagem aos profetas e realizam 
o que é estabelecido sobre os habitantes da terra 
entre ventos, chuvas e outros).  
FO dia em que ocorrer o estremecer (for 
soprada a trombeta pela primeira vez, quando 
tudo perecerá, tudo morrerá), 
GA sucederá o segundo sopro (com o qual 
ocorrerá a ressurreição), 
HOs corações neste dia estarão agitados, 
IAs vistas estarão humilhadas (quem morreu 
sem se submeter a Allah terá esta aflição e 
humilhação ao observar a situação deste dia). 
J(Mas os que negam a ressurreição) dizem: 
nós retornaremos nas escavas? (dos túmulos. 
Voltaremos como éramos anteriormente?). 
KAinda depois de sermos ossos decompostos? 
LDisseram: Este então é um retorno 
desventurado (se é verdade que viveremos depois 
da morte então seremos perdedores porque seremos 
atingidos pelo que Muhammad nos ameça). 
M (Para isto será suficiente) apenas um sopro 
(porque Allah é o Onipotente). 
NPara que todos saiam dos túmulos para a 
superfície da terra (uma terra branca criada por 
Allah na qual as criaturas são julgadas). 
OChegou-te (Muhammad) a notícia de 
Moisés, 
PQuando o seu Senhor o chamou no vale 
sagrado de Tua (um vale na terra do Sinai). 
Q(E disse-lhe): Vá até Faraó, pois ele transgrediu, 
RE dize-lhe: Não desejas purificar-te (da 
idolatria)? 
SE te guio ao teu Senhor (à adoração sincera a 
Ele) para que sejas temente (indica que a piedade 
só ocorre com quem é guiado e virtuoso). 
TEntão, mostrou-lhe o grande sinal (o cajado 
que se converteu em serpente ou a sua mão).  
UPorém, ele desmentiu e desobedeceu, 
VEm seguida, deu as costas (recusou a crença) 
e percorreu (difundindo a corrupção e se 
esforçando em contrariar a mensagem de Moisés). 
WEntão, convocou (seu exército ou os magos 
ou as pessoas para verem o que passa) e clamou: 
XEu sou vosso senhor supremo. 
YEntão, Allah o apanhou com o castigo da 
Derradeira Vida (com o Inferno que está 
decretado para ele) e o castigo da primeira vida 
(da vida mundana com o afogamento). 
ZCertamente, nisso (a história de Faraó) há 
uma lição para quem teme. 
aAcaso, a vossa criação é mais grandiosa que a 
criação do céu, a qual (Allah) edificou? 
bA elevou sobre a terra e aperfeiçoou sua 
construção (a fez nivelada e de forma a não 
encontrar nela desarmonia nem fenda). 
cE fez a noite dela escura e fez surgir a  

claridade da sua manhã (com a luz do sol). 
dE depois disso (da criação do céu) estendeu a 
terra. 
eE fez surgir (da terra) a água e os pastos (os 
mananciais, rios e os plantios). 
fE fixou as montanhas (como alicerces para a 
terra). 
 gTudo para o vosso benefício e o de vossos 
rebanhos. 
hEntão, quando ocorrer a grande calamidade 
(o Dia do Juízo com o segundo sopro, a partir do 
qual os habitantes do Paraíso serão dirigidos ao 
Paraíso e os habitantes do Inferno ao Inferno). 
iO dia em que o homem lembrará de tudo 
quanto obrou. 
jE o Inferno será exposto para todos o verem. 
kEntão, quanto a quem transgrediu (ultrapassou 
os limites na incredulidade e nos pecados), 
lE preferiu a vida mundana (e não se 
preparou para a Derradeira Vida), 
mEntão, certamente o Inferno será a morada. 
nE quanto a quem temeu o comparecimento 
ante o seu Senhor (no Dia do Juízo) e proibiu a 
alma de seguir os caprichos (a advertiu da 
inclinação aos erros e vícios que desejava), 
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oEntão, certamente o Paraíso será a morada. 
pPerguntam-te da hora quando chegará e 
ocorrerá? 
qPorém, tu (Muhammad) não tens 
conhecimento dela. 
rSó o teu Senhor sabe quando ela ocorrerá. 
sTu somente és admoestador de quem a teme. 
tO dia em que eles a verem lhes parecerão que 
não permaneceram (na vida mundana) senão 
parte de uma tarde (seu início ou seu fim) ou a 
manhã (que a sucede). 

Surata 80 Do que Carranqueou 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AEle carranqueou e deu as costas, 
BAo cego quando se apresentou a ele (se refere 
a Abdullah ibn Ummi Maktum, um dos grandes 
companheiros do profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam), que 
interrompeu o diálogo do profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) 
com os nobres de Quraish quando conversava 
com eles para convencê-los da autenticidade de 
sua mensagem, então o profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) se 
aborreceu e fechou a face e lhe deu as costas), 
CE o que te faz saber? Talvez (o cego) 
pretenda purificar-se (através do que ele 
aprenderá contigo). 
DOu se lembre e a lembrança (do que aprende  

contigo de admoestações) o beneficie. 
EQuanto a quem se prescinde (por ser rico e 
nobre), 
FTu dedicas a ele seu empenho (se dirige a ele 
com suas palavras mesmo que ele se ensoberbeça 
e se afaste de ti), 
GE não és responsável se ele não se purificar 
(tu não és culpado da incredulidade dele, tua obrigação 
é somente transmitir a mensagem, então não se 
preocupe com os incrédulos cuja situação é esta). 
HE quanto a quem se apresenta a ti 
apressadamente (pedindo que o ensine, o guie e o 
exorte). 
IE ele teme (a Allah), 
JTu te ocupas dele (se aparta dele e não o 
recebe imediatamente). 
KNão! Esta é uma lembrança (uma advertência 
cuja lição deve ser aceita, refletida e praticada). 
L Assim, quem quiser a lembra (reflete sobre 
ela e age de acordo com ela). 
M (esta mensagem está registrada) em páginas 
honoráveis (por causa daquilo que carrega de sabedoria), 
NElevadas e purificadas (não devem ser 
tocadas senão pelos purificados (abluídos) e são 
protegidas dos demônios e dos incrédulos),  
O Nas mãos de (anjos) mensageiros (entre 
Allah e Seu mensageiro). 
PNobres e obedientes (ao seu Senhor e 
sinceros na crença), 
QMaldito seja o homem por sua incredulidade. 
RAcaso, do que foi criado (este incrédulo)? 
SDe um sêmen o criou (então como pode se 
ensoberbecer quem esta é a sua origem?) e 
determinou sua fisionomia (o formou para 
alcançar o que o beneficia e criou para ele as 
mãos, os pés, os olhos e todos os sentidos). 
TEm seguida, lhe facilitou o caminho (para a 
realização do bem e do mal). 
UEm seguida, o fez morrer e o enterrou (lhe 
honrou prescrevendo que seja enterrado e não o 
fez das criaturas que são largadas para servirem de 
alimento aos animais selvagens e aves de rapina). 
VE logo Ele o ressuscitará quando quiser. 
WNão! (Apesar de tudo isso) não cumpre com 
o que Ele determinou (alguns com incredulidade, 
outros com desobediência). 
XEntão, que o homem observe o seu alimento 
(como Allah criou para ele o alimento e o fez 
razão de sua sobrevivência). 
YNós fizemos descer a água em abundância, 
ZEm seguida, rachamos a terra (brotando a 
semente), 
aEntão, fizemos surgir nela grãos, 
bE videiras e hortaliças, 
cE oliveiras e palmeiras, 
dE jardins repletos, 
eE frutas e pastagens, 
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fTudo para o vosso benefício e o de vossos  
rebanhos. 
gEntão, quando ocorrer o estrondo 
ensurdecedor (do Dia da Ressurreição), 
hO dia em que o indivíduo fugir de seu irmão, 
iDe sua mãe e de seu pai,  
jDe sua esposa e de seus filhos (Estes são os 
parentes mais próximos e mais dignos de socorro 
e carinho, portanto a fuga deles ocorre por causa 
do grande tormento do Dia do Juízo). 
kCada um deles hoje estará ocupado consigo 
mesmo (terá o que o fará fugir de todos temendo suas 
reivindicações e para que ninguém veja sua situação). 
lNeste dia haverá faces radiantes, 
mSorridentes e alegres, 
nE haverá faces cobertas de pó, 
oAs encobrirá penumbra (e humilhação), 
pEstes são os incrédulos, os criminosos 
(desobedientes e desmentidores). 

Surata 81 O Enrolar 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AQuando o sol for enrolado. 
BE quando as estrelas se dispersarem (se 
extinguirem e sua luz se apagar). 
CE quando as montanhas forem movidas 
(sendo pulverizadas ao vento). 
DE quando as camelas prenhas forem 
abandonadas (citou as camelas prenhas porque é 
dos bens mais valiosos entre os árabes na época, 
para indicar que nesse dia o homem irá deixar até 
mesmo os bens mais apreciados por causa do 
terror deste dia). 
EE quando os animais forem congregados 
(para serem julgados). 
FE quando os mares forem incendiados. 
GE quando os homens forem agrupados 
(Disse Al Hassan: cada qual será unido ao seu 
grupo, o judeu aos judeus, o cristão aos cristãos, 
o politeísta aos politeístas, o hipócrita aos 
hipócritas, e o crente aos crentes).  
HE quando a menina que foi enterrada viva 
perguntar: 
IPor qual erro foi morta? (na época pré-
islâmica os árabes enterravam suas filhas vivas 
temendo a miséria e a vergonha). 
JE quando os registros (das ações) forem 
publicados (para o julgamento).  
KE quando o céu for eliminado. 
LE quando o Inferno for estimulado (pela ira 
de Allah e pelos erros do ser humano). 
ME quando o Paraíso for aproximado (para 
agraciar os piedosos. É narrado que são doze 
ocorrências relacionadas, seis na vida mundana 
(até o versículo seis) e seis na Derradeira Vida 
(do versículo sete até aqui)). 
NEntão, cada alma saberá o que apresentou (de  

boas e más ações). 
OJuro pelos planetas (que se ocultam sob a luz 
do sol), 
PQue seguem seu curso e se escondem, 
QE pela noite quando se vai (e se finda a sua 
escuridão), 
RE pela manhã quando respira (com a brisa 
matinal), 
S Que certamente, ele (o Alcorão) é uma 
palavra de um nobre mensageiro (o anjo Gabriel), 
TQue tem poder e tem nobre posição junto do 
Possuidor do Trono. 
UÉ obedecido lá (no reino dos céus por outros 
anjos) e é fiél transmissor (da mensagem). 
VE vosso companheiro não é louco (qualificou 
Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam) com o companheirismo 
indicando que eles conhecem a sua situação, e ele 
é o mais consciente e completo dos homens). 
WE, com efeito, ele o viu (viu o anjo Gabriel 
na sua forma angelical com seiscentas asas) em 
claro horizonte. 
XE ele não oculta nada do que lhe é revelado 
do Invisível (transmite à humanidade todas as 
Palavras de Allah e Suas leis). 
YE não é palavra de um demônio maldito (que  
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intercepta a palavra do Invisível). 
ZEntão, aonde vão? (que outro caminho mais 
claro que este podem percorrer?) 
aEsta é tão somente uma lembrança 
(advertência) para toda a humanidade. 
bPara quem dentre vós quiser se orientar. 
cE vós não quereis (a orientação e não sois 
capazes de se guiar) a não ser que Allah, o Senhor 
do Universo, o queira. 

Surata 82 A Fenda 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AQuando o céu se fender (com o descer dos 
anjos), 
BE quando os astros caírem (dispersos), 
CE quando os mares se misturarem (tornando-
se um só mar ou explodindo como a erosão 
vulcânica. E isto ocorrerá antes do fim do mundo). 
DE quando os túmulos forem revirados (e 
ressuscitados os mortos), 
EToda alma saberá o que antecipou e o que 
atrasou (o que fez de bom e de mal). 
FÓ humano! O que te fez iludir-se quanto ao 
teu Senhor Generoso?  (o que te fez se enganar e 
se iludir a ponto de descrer?). 

GQue te criou (enquanto antes não eras nada),  
então te formou (um humano saudável que ouve, 
vê e pensa), então te compôs (com bela imagem, 
perfeita postura e composição justa e compatível). 
HE dispôs para ti a figura que (Ele) quis (você 
não escolheu a figura que tem). 
INão! Porém, ainda assim desmentis o Dia do 
Juízo! (é uma advertência: Não se iludam com 
todas essas dádivas e com a generosidade de 
vosso Senhor fazendo disso um caminho para a 
incredulidade). 
JE certamente, sobre vós há custódios (anjos 
que anotam vossas ações). 
KNobres escribas. 
LSabem o que fazeis (vós desmentis o Dia do 
Juízo, e há anjos encarregados de registrar vossos 
dizeres e ações para serem julgados conforme elas 
no Dia do Juízo). 
MCertamente, os obedientes estarão em deleite,  
NE certamente, os pecadores estarão no Inferno, 
ONele queimarão no Dia do Juízo (ao qual 
desmentiam). 
PE não irão se ausentar dele. 
QE o que te fará compreender o que é o Dia 
do Juízo? 
R Em seguida, o que te fará compreender o 
que é o Dia do Juízo? (o repetiu para advertir sobre 
a importância desse dia e a gravidade deste assunto). 
SO dia em que nenhuma alma possuirá nada 
para outra alma. E a ordem neste dia é de Allah 
(ninguém poderá fazer nada por ninguém, 
ninguém poderá julgar além de Allah. Neste dia, 
Allah não empossará ninguém em nada como 
empossou nesta vida mundana). 

Surata 83 Os Fraudadores 
Ibn Ábbass relata que quando o profeta 
Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam) chegou em Al Madinah, 
os seus habitantes eram das pessoas mais sujas em 
medida, então Allah revelou: Ai dos fraudadores..., 
então melhoraram a medida depois disso. 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AAi dos fraudadores! (o termo traduzido aqui 
como fraude (attatfif) significa: diminuir um 
pouco na medida ou no peso. Às vezes, alguém 
deles tinha duas medidas, mediam para as pessoas 
com uma e para ele com outra). 
BQue quando compram por medida aos 
homens exigem o peso exato, 
CPorém, quando vendem (medem ou pesam 
para outros) fraudam (dando um peso ou medida 
menor que o estabelecido na venda). 
DAcaso, não sabem que serão ressuscitados? 
(não passa pela mente deles que serão interrogados 
pelo que fazem? Por que não refletem, pesquisam 
e deixam o que pode ter um vil destino?). 
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EPara um dia terrível?  
FO dia em que os homens levantarão ao Senhor  
do Universo (irão comparecer frente a Allah e 
permanecerão de pé esperando a Sua ordem ou o 
julgamento. O lembrar disso indica a gravidade 
da fraude, por ser uma traição e um roubo do 
direito do próximo). 
GNão! Por certo, o registro dos pecadores está 
em Sijjin (registro do povo do Inferno, e dentre 
eles os fraudadores. Significa também: numa prisão 
e numa estreiteza). 
HE o que te faz saber o que é Sijjin? 
IÉ um livro de registro (se registram os seus 
nomes e suas obras). 
JAi neste dia dos desmentidores!  
KQue desmentem o Dia do Juízo. 
LE só o desmente todo transgressor pecador 
(ou seja: criminoso, injusto e que transgrediu no 
pecado e se afogou em suas razões). 
MQue quando lhe são recitados os Nossos 
versículos (revelados a Muhammad) diz: São 
fábulas dos antepassados (lendas e falsidades que 
estão em seus livros). 
NNão! (uma advertência ao transgressor e 
pecador que faz esta alegação) Porém, selou os 
seus corações o que eles cometiam (os pecados se 
acumularam a ponto de envolverem os seus 
corações, isto é “arran” sobre os corações. Abu 
Hurairah narra que o mensageiro de Allah
(sallallahu 

alaihi ua sallam) disse: “Quando o servo comete um 
erro é apontado em seu coração um ponto negro, 
se ele se arrepende, abandona (aquele erro) e pede 
o perdão o seu coração se purifica, e se retorna aquilo 
aumenta até o seu coração selar. Este é “arran” que 
Allah, louvado seja, citou no Alcorão”). 
ONão! Por certo, eles estarão neste dia barrados 
de seu Senhor (no Dia do Juízo não poderão 
contemplar a Allah como os crentes contemplarão. 
Assim como os privou do monoteísmo na vida 
mundana os privará de vê-lo na Derradeira Vida). 
PEm seguida, por certo queimarão no Inferno. 
QEm seguida, ser-lhes-á dito: Isto é aquilo que 
desmentiam! 
RNão! Por certo, o registro dos obedientes 
está em Ílliin (no Paraíso ou nos degraus mais 
altos do Paraíso). 
SE o que te faz saber o que é Ílliin? 
TÉ um livro de registro (se registram os seus 
nomes e suas obras). 
UTestemunhado pelos aproximados (os anjos 
presenciam este livro e o vêem. E é dito também: 
testemunharão o que nele está registrado no Dia 
do Juízo). 
VPor certo, os virtuosos estarão em deleite, 
WRecostados sobre leitos contemplando (o 
que Allah lhes tem reservado de graças. E é dito 
também: contemplando a face de Allah, louvado seja). 

XReconhecerá em suas faces o resplendor do  
deleite (quando os observa sabe que são dos 
agraciados tamanho é o brilho, a beleza e a 
brancura de suas faces). 
YLhes será dado de beber de um néctar selado 
(licor puro e que não se estraga, permanece intocável 
até ser violado o seu selo para os obedientes). 
ZO término (dessa bebida exala o odor) de 
almíscar. E para isso, que concorram os 
competidores (que desejem e concorram para 
alcançar estas nobres recompensas). 
aSerá misturada com água de Tassnim (fonte 
em parte alta do Paraíso, cuja bebida é 
considerada a mais nobre do Paraíso), 
bUma fonte da qual os aproximados (a Allah) 
beberão.  
cPor certo, os que pecaram riam dos crentes 
(zombavam deles), 
dE quando passavam por eles piscavam uns 
aos outros, 
eE quando retornavam aos seus familiares 
retornavam hilários (se satisfaziam por terem 
atacado e zombado dos crentes), 
fE quando os viam (aos crentes) diziam: 
Estes, por certo, são desviados, 
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gPorém, (os incrédulos) não foram enviados  
sobre eles (os crentes) custódios (para registrar 
suas ações e julgá-los). 
hEntão, hoje (no Dia do Juízo) os crentes dos 
incrédulos estarão a rir (quando os ver humilhados 
assim como eles riram deles na vida mundana), 
iRecostados sobre leitos contemplando (os 
inimigos de Allah a ser castigados e os crentes a 
ser agraciados com o que lhes foi reservado de 
recompensa). 
jPor acaso, os incrédulos foram recompensados 
pelo que faziam? (Ou seja: a recompensa deles 
ocorreu por haverem zombado dos crentes). 

Surata 84 A Rachadura 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AQuando o céu se rachar (a rachadura do céu 
é dos sinais do fim do mundo). 
BE escute ao seu Senhor (e obedeça a Sua 
ordem) e é seu dever (ouvir e cumprir). 
CE quando a terra for aplanada (e suas 
montanhas forem abatidas). 
DE retire o que há nela (os mortos 
desenterrando-lhes) e se livrar (deles e entregá-los 
a Allah para ser cumprido o juízo). 

EE escute ao seu Senhor (e obedeça a Sua 
ordem) e é seu dever (ouvir e cumprir). 
FÓ ser humano! Por certo, tu apressadamente 
comparecerás ante o seu Senhor e o encontrarás, 
GEntão, quem lhe for dado o seu livro 
(registro de suas obras) com a direita, 
HSerá julgado com julgamento fácil (lhes serão 
reveladas as suas más ações e Allah o perdoará 
sem interrogação e sem pedir-lhe contas. Áíshah 
narra que o profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) disse: “Todo aquele 
que for julgado (lhe for pedido contas) no Dia da 
Ressurreição ruir-se-á”. Então Áishah (radhiallahu 

anha ) 
disse ao profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam): “Ó mensageiro de 
Allah, Allah não há dito: Então, quem lhe for 
dado o seu livro com a direita, será julgado com 
julgamento fácil? O mensageiro (sallallahu 

alaihi ua sallam) 
respondeu: “Isto (mencionado no versículo) é 
somente a apresentação. Todo aquele a quem lhes 
forem pedidas as contas no Dia da Ressurreição 
será castigado”). 
IE se dirigirá ao encontro de seus familiares 
(que estarão no Paraíso) feliz (pelo deleite e 
nobreza que terá). 
J E quem lhe for dado o seu livro por detrás 
de suas costas (sua direita estará amarrada ao seu 
pescoço e sua esquerda atrás de suas costas), 
KIrá clamar destruição (desejará ser eliminado 
por causa da humilhação deste dia), 
LE queimará no Inferno, 
MPois estava alegre junto de sua família 
(seguindo seus caprichos com ostentação sem 
pensar na Derradeira Vida). 
NE acreditava que jamais retornará (a Allah 
para o julgamento). 
ONão! O seu Senhor era dele Onividente 
(Allah é bem informado de suas ações, nada se 
oculta d´Ele).  
PJuro pelo crepúsculo, 
QE pela noite e por aquilo que nela habita (o 
que a noite carrega e oculta, pois a noite reúne 
tudo o que se dispersa de dia). 
RE pela lua quando se completa (no meio do 
mês lunar tornando-se cheia), 
SQue passeis de estado a estado (de riqueza e 
pobreza, de morte e vida, de entrada no Paraíso e 
no Inferno), 
TQue lhes sucede que não crêem? (no Alcorão, 
mesmo existindo todas as evidências para a crença nele), 
UE quando lhes é recitado o Alcorão não 
prostram (o que os impede de prostrar?). 
VPorém, os que descrêem negam (o Livro que 
abrange o monoteísmo, a recompensa e o castigo). 
W E Allah mais conhece o que ocultam (em 
seus corações de recusa).  
XEntão, lhes anuncie um doloroso castigo. 
YExceto aqueles que creram e fizeram as boas  
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ações, terão recompensa ininterrupta. 
Surata 85 As Constelações 

Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AJuro pelo céu possuidor de constelações. 
BE pelo dia prometido (o Dia do Juízo), 
CE por toda testemunha (das criaturas que 
irão testemunhar neste dia) e testemunhado 
(contra os criminosos que cometeram crimes 
contra as próprias testemunhas, que são todos 
aqueles que foram mortos pela causa de Allah, 
como ocorreu na história dos homens do fosso 
relatada nos versículos a seguir). 
DQue morram os compartes dos fossos (a 
maldição esteja sobre eles, um rei incrédulo e seu 
exército cavaram os fossos, os incendiaram e 
jogaram todos os crentes que não renunciaram a fé). 
E (no qual fizeram) o fogo incendiado. 
F (foram amaldiçoados) Quando estavam 
sentados ao seu redor, 
GSendo testemunhas do que faziam com os 
crentes (expondo-os ao fogo para negarem a fé, e 
serão testemunhas contra eles mesmos no Dia do 
Juízo quando suas línguas, mãos e pés
testemunharem contra eles pelo que cometeram). 
HE só se vingaram deles porque crêem em 
Allah, o Poderoso, o Louvável (apenas porque 
acreditaram em Allah, que tem todo o poder e é o 
louvado em todas as situações, não acusaram 
outro erro contra eles senão esse). 
IA quem pertence o reino dos céus e da terra. 
E Allah é testemunha de tudo (de suas ações 
contra os crentes, nada se oculta d´Ele. Esta é 
uma grande ameaça aos compartes dos fossos e 
uma promessa de bem aos que foram castigados 
por eles por causa da religião d´Ele). 
J Por certo, aqueles que provaram (os 
atormentaram queimando-os no fogo, os 
provaram em sua religião e não deixaram outra 
alternativa a eles senão descrer em Allah) os 
crentes e as crentes e, em seguida, não se 
arrependeram, terão o castigo do Inferno e terão 
o castigo da queima. 
KPor certo, aqueles que creram e fizeram as 
boas ações terão jardins debaixo dos quais 
correrão os rios, este é o grande triunfo. 
L Por certo, a represália de teu Senhor (contra 
os injustos e tiranos) é veemente. 
MPor certo, Ele inicia (a criação) e a retorna 
(os cria na vida mundana e os ressuscita depois 
da morte). 
NE Ele é o Perdoador, o Afetuoso (perdoa os 
erros dos crentes e não os desmascara e ama aos 
obedientes). 

ODetentor do Trono, o Glorioso (Ele é o 
dono do grandioso trono, o Glorioso, e a glória é: 
o auge da nobreza e da virtude). 
PRealizador do que lhe apraz. 
QChegou-te (Muhammad) o relato dos 
exércitos, 
RDe Faraó e de Thamud (que descreram nos 
profetas e foram aniquilados por Allah).  
SMas os que descreram seguem desmentindo 
(os idólatras árabes te desmentem e desmentem 
aquilo que você trouxe a eles e não tomaram o 
que ocorreu com os incrédulos antes deles como 
lição). 
TE Allah tem o poder sobre eles (os abrange, 
está inteirado do que fazem e tem o poder de 
fazer com eles o que fez com seus antepassados), 
UMas este é um Alcorão glorioso (auge em 
nobreza e benção, e não é como alegam: poesia, 
feitiçaria e magia). 
V(que está registrado) em uma tábua protegida 
(junto de Allah, protegida de ser alcançada pelos 
demônios). 
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ações, terão recompensa ininterrupta. 
Surata 85 As Constelações 

Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AJuro pelo céu possuidor de constelações. 
BE pelo dia prometido (o Dia do Juízo), 
CE por toda testemunha (das criaturas que 
irão testemunhar neste dia) e testemunhado 
(contra os criminosos que cometeram crimes 
contra as próprias testemunhas, que são todos 
aqueles que foram mortos pela causa de Allah, 
como ocorreu na história dos homens do fosso 
relatada nos versículos a seguir). 
DQue morram os compartes dos fossos (a 
maldição esteja sobre eles, um rei incrédulo e seu 
exército cavaram os fossos, os incendiaram e 
jogaram todos os crentes que não renunciaram a fé). 
E (no qual fizeram) o fogo incendiado. 
F (foram amaldiçoados) Quando estavam 
sentados ao seu redor, 
GSendo testemunhas do que faziam com os 
crentes (expondo-os ao fogo para negarem a fé, e 
serão testemunhas contra eles mesmos no Dia do 
Juízo quando suas línguas, mãos e pés
testemunharem contra eles pelo que cometeram). 
HE só se vingaram deles porque crêem em 
Allah, o Poderoso, o Louvável (apenas porque 
acreditaram em Allah, que tem todo o poder e é o 
louvado em todas as situações, não acusaram 
outro erro contra eles senão esse). 
IA quem pertence o reino dos céus e da terra. 
E Allah é testemunha de tudo (de suas ações 
contra os crentes, nada se oculta d´Ele. Esta é 
uma grande ameaça aos compartes dos fossos e 
uma promessa de bem aos que foram castigados 
por eles por causa da religião d´Ele). 
J Por certo, aqueles que provaram (os 
atormentaram queimando-os no fogo, os 
provaram em sua religião e não deixaram outra 
alternativa a eles senão descrer em Allah) os 
crentes e as crentes e, em seguida, não se 
arrependeram, terão o castigo do Inferno e terão 
o castigo da queima. 
KPor certo, aqueles que creram e fizeram as 
boas ações terão jardins debaixo dos quais 
correrão os rios, este é o grande triunfo. 
L Por certo, a represália de teu Senhor (contra 
os injustos e tiranos) é veemente. 
MPor certo, Ele inicia (a criação) e a retorna 
(os cria na vida mundana e os ressuscita depois 
da morte). 
NE Ele é o Perdoador, o Afetuoso (perdoa os 
erros dos crentes e não os desmascara e ama aos 
obedientes). 

ODetentor do Trono, o Glorioso (Ele é o 
dono do grandioso trono, o Glorioso, e a glória é: 
o auge da nobreza e da virtude). 
PRealizador do que lhe apraz. 
QChegou-te (Muhammad) o relato dos 
exércitos, 
RDe Faraó e de Thamud (que descreram nos 
profetas e foram aniquilados por Allah).  
SMas os que descreram seguem desmentindo 
(os idólatras árabes te desmentem e desmentem 
aquilo que você trouxe a eles e não tomaram o 
que ocorreu com os incrédulos antes deles como 
lição). 
TE Allah tem o poder sobre eles (os abrange, 
está inteirado do que fazem e tem o poder de 
fazer com eles o que fez com seus antepassados), 
UMas este é um Alcorão glorioso (auge em 
nobreza e benção, e não é como alegam: poesia, 
feitiçaria e magia). 
V(que está registrado) em uma tábua protegida 
(junto de Allah, protegida de ser alcançada pelos 
demônios). 
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Surata 86 O Astro Noturno 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AJuro pelo céu e pelo astro noturno (em árabe 
é: attariq, e foi assim denominado porque surge 
de noite e se oculta de dia, e tudo que vem de 
noite é denominado tariq), 
BE o que te faz saber o que é o astro noturno? 
CA estrela que irradia (a noite, tem forte brilho 
como se invadisse a escuridão da noite). 
DQue toda alma tem um (anjo) custódio (tem 
anjos que a protegem e registram suas obras).  
EQue o ser humano observe do que foi criado. 
FFoi criado de um líquido ejaculado. 
GQue sai dentre a espinha dorsal e as costas 
(indica que ocorre da mistura dos líquidos de 
ambos os sexos ou é extraído de todas as partes 
do corpo).  
HPor certo, para retorná-lo Ele é Poderoso 
(ressuscitá-lo após a morte). 
INo dia em que se conhecerão os segredos (as 
intenções e as crenças que estão nos íntimos serão 
publicadas e julgadas e será distinguida a pureza 
da impureza). 

JEntão, ele (o homem) não terá nem força 
nem auxiliador (não terá forças para evitar o 
castigo de Allah e nem alguém para salvá-lo). 
KJuro pelo céu de retorno (chuva, porque vem 
e retorna). 
LE pela terra que se racha (para brotar as 
plantas, Allah jura pelo céu que nos irriga com 
água e pela terra que nos brota os frutos)  
MQue certamente este (o Alcorão) é um dito 
discriminador (distingue entre a verdade e a 
falsidade). 
NE ele não é um gracejo (não são palavras vãs). 
OPor certo, eles conspiram com veemência 
(para eliminar a religião da verdade que o 
mensageiro (sallallahu 

alaihi ua sallam) transmitiu). 
PE Eu conspiro (em resposta a eles, Allah os 
prorroga de maneira que eles não conhecem, 
defende Sua religião e desbarata seus planos). 
QEntão, prorrogue os incrédulos, prorrogue-os 
um pouco (tolera-os e não se apresse para a 
destruição deles, e em pouco verás o que farei 
com eles). 

Surata 87 O Altíssimo 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AGlorifica ao teu Senhor, o Altíssimo. 
BQue criou e então formou (criou o ser 
humano com perfeição, formou o seu entendimento 
e o preparou para ser responsável e encarregado), 
CE decretou (todas as coisas, seus tipos, 
qualidades, ações, ditos, períodos de vida) e então 
guiou (para o que cabe a cada um). 
DE fez brotar os pastos, 
EEntão, o fez feno seco e enegrecido (após 
esverdiar, o feno seca e enegrece). 
F(Muhammad) te recitaremos (o Alcorão), e 
não esquecerás (o que recitar. Assim que o anjo 
Gabriel finalizava a revelação, o profeta               
(sallallahu 

alaihi ua sallam) pronunciava o primeiro versículo 
revelado por receio de esquecer, então Allah 
revelou este versículo no qual o inspira e o livra 
de esquecer algum verso do Alcorão). 
GExceto o que Allah quiser, pois Ele conhece 
o manifesto e o que se oculta. 
HE facilitaremos a ti a ação (que leva ao 
Paraíso).  
IEntão, lembra-os se a lembrança os 
beneficiar (adverte as pessoas com aquilo que te 
revelamos, os guie ao caminho do bem e às leis da 
religião quando a advertência beneficiar. E 
quanto a quem lhe foi esclarecida a verdade e 
insiste no pecado e em seguir os seus caprichos, 
não há necessidade de adevertí-lo novamente). 
JLembrar-se-á quem teme (a Allah e irá  
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aumentar em temência e virtude). 
KE a evitará (a sua lembrança) o mais infeliz. 
LAquele que será queimado no enorme fogo 
(o pequeno fogo é o fogo da vida mundana). 
MEm seguida, não poderá morrer (para 
descansar do castigo) nem viver (vida que o 
beneficia).  
NTriunfará quem se purificar (de todo tipo de 
idolatria e acreditou em Allah e cumpriu as Suas 
leis), 
OE lembrar o nome de seu Senhor e, então, 
rezar (ou seja: lembrou o nome de Allah com a 
língua e cumpriu as cinco orações). 
PMas, preferis a vida mundana, 
QE a Derradeira Vida é melhor e mais 
permanente, 
RPor certo, isto (esta advertência do triunfo de 
quem se purificar até o versículo anterior) está 
nas primeiras escrituras (foi revelado em todos os 
Livros de Allah sucessivamente que a Derradeira 
Vida é melhor e mais permanente que a vida 
mundana), 
SAs escrituras de Abraão e Moisés. 

Surata 88 O Dia Angustiante 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AChegou-te (Muhammad) o dito do dia 
angustiante? (ou seja: certamente, chegou para ti a 
informação sobre o Dia do Juízo). 
B Neste dia haverá faces que estarão 
humilhadas (no Dia do Juízo haverá dois grupos, 
um grupo de pessoas cujas faces se humilharão 
com o castigo), 
CAtivas, fatigadas (cansavam na adoração, 
porém agora não têm recompensa por isso 
porque estavam em descrença e desvio), 
DQueimarão em fogo escaldante. 
ELhes será dado de beber de uma fonte de 
água fervendo. 
FNão terão alimento a não ser espinhas secas. 
GQue não nutrem nem saciam. 
HNeste dia haverá faces que estarão agraciadas 
(alegres por testemunharem o destino feliz que 
terão. Este é o segundo grupo).  
IEstarão complacidos ao ver a recompensa de 
suas obras (porque se esforçaram na obediência a 
Allah). 
J (Estarão) em Paraíso elevado, 
KNão ouvirão banalidades, 
LNele há fontes correntes, 
MNele há leitos elevados 
NE copos servidos (à sua disposição), 

OE almofadas enfileiradas, 
PE tapetes estendidos. 
QAcaso não observam eles os camelos como 
foram criados (suas qualidades, seu corpo e sua 
força)? 
RE o céu como foi suspenso (acima da terra 
sem colunas, de maneira inalcançavel pela mente 
humana)? 
SE as montanhas como foram firmadas? 
TE a terra como foi estendida? 
UExorta (Muhammad, aos homens), pois tu és 
tão somente um exortador (esta é a tua missão). 
VNão é sobre eles dominador (para induzí-los 
a crer). 
WExceto quem se recusa e descrê, 
XA este Allah o infligirá o maior castigo. 
YPor certo, a Nós será o retorno deles (após a 
morte), 
ZEm seguida, a Nós caberá o julgamento deles 
(serão recompensados por suas ações após serem 
ressuscitados). 
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aumentar em temência e virtude). 
KE a evitará (a sua lembrança) o mais infeliz. 
LAquele que será queimado no enorme fogo 
(o pequeno fogo é o fogo da vida mundana). 
MEm seguida, não poderá morrer (para 
descansar do castigo) nem viver (vida que o 
beneficia).  
NTriunfará quem se purificar (de todo tipo de 
idolatria e acreditou em Allah e cumpriu as Suas 
leis), 
OE lembrar o nome de seu Senhor e, então, 
rezar (ou seja: lembrou o nome de Allah com a 
língua e cumpriu as cinco orações). 
PMas, preferis a vida mundana, 
QE a Derradeira Vida é melhor e mais 
permanente, 
RPor certo, isto (esta advertência do triunfo de 
quem se purificar até o versículo anterior) está 
nas primeiras escrituras (foi revelado em todos os 
Livros de Allah sucessivamente que a Derradeira 
Vida é melhor e mais permanente que a vida 
mundana), 
SAs escrituras de Abraão e Moisés. 

Surata 88 O Dia Angustiante 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AChegou-te (Muhammad) o dito do dia 
angustiante? (ou seja: certamente, chegou para ti a 
informação sobre o Dia do Juízo). 
B Neste dia haverá faces que estarão 
humilhadas (no Dia do Juízo haverá dois grupos, 
um grupo de pessoas cujas faces se humilharão 
com o castigo), 
CAtivas, fatigadas (cansavam na adoração, 
porém agora não têm recompensa por isso 
porque estavam em descrença e desvio), 
DQueimarão em fogo escaldante. 
ELhes será dado de beber de uma fonte de 
água fervendo. 
FNão terão alimento a não ser espinhas secas. 
GQue não nutrem nem saciam. 
HNeste dia haverá faces que estarão agraciadas 
(alegres por testemunharem o destino feliz que 
terão. Este é o segundo grupo).  
IEstarão complacidos ao ver a recompensa de 
suas obras (porque se esforçaram na obediência a 
Allah). 
J (Estarão) em Paraíso elevado, 
KNão ouvirão banalidades, 
LNele há fontes correntes, 
MNele há leitos elevados 
NE copos servidos (à sua disposição), 

OE almofadas enfileiradas, 
PE tapetes estendidos. 
QAcaso não observam eles os camelos como 
foram criados (suas qualidades, seu corpo e sua 
força)? 
RE o céu como foi suspenso (acima da terra 
sem colunas, de maneira inalcançavel pela mente 
humana)? 
SE as montanhas como foram firmadas? 
TE a terra como foi estendida? 
UExorta (Muhammad, aos homens), pois tu és 
tão somente um exortador (esta é a tua missão). 
VNão é sobre eles dominador (para induzí-los 
a crer). 
WExceto quem se recusa e descrê, 
XA este Allah o infligirá o maior castigo. 
YPor certo, a Nós será o retorno deles (após a 
morte), 
ZEm seguida, a Nós caberá o julgamento deles 
(serão recompensados por suas ações após serem 
ressuscitados). 
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Surata 89 A Aurora 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AJuro pela aurora, 
BE pelas dez noites (referência às dez 
primeiras noites do mês de zhul hijjah), 
CE por todo par e ímpar (é relatado que o par 
quer dizer os dois primeiros dias de attashriq (11 
e 12 de zhul hijjah) enquanto o ímpar é o 
terceiro dia (13), que são os dias posteriores ao 
dia do sacrifício). 
DE pela noite quando desponta (e permanece 
até se findar lentamente). 
EAcaso este não é um juramento válido para 
quem possui intelecto (quem raciocinar saberá 
que estas criações merecem ser objetos de juramento)? 
F Não há visto (Muhammad) como teu 
Senhor fez com (o povo de) Ád? 
GIram (outra denominação do povo de Ád ou 
o nome de uma das cidades onde habitavam) de 
(altas e fortes) colunas. 
HIgual à qual não foi criado nas nações (não 
havia outra cidade que se assemelhava a esta em 
suas firmes construções). 

IE Thamud, (cujos habitantes) escavavam as 
rochas no vale (construindo suas habitações nas 
montanhas, o vale deles se chama al hijr ou vale 
de al qura e fica no caminho entre Al Madinah e 
a Síria). 
JE Faraó, detentor de estacas (as pirâmides 
construídas para serem seus túmulos. E é narrado 
que significa: de poderoso exército que tinham muitos 
acampamentos que eram afixados por estacas).  
KQue corromperam em seus países (Ád, 
Thamud e Faraó, cada um desses povos foram 
opressores e rebeldes em seus respectivos lugares). 
LE excederam neles em corrupção (com a 
incredulidade, a desobediência a Allah e a 
injustiça contra o povo e os servos de Allah). 
MEntão, o teu Senhor derramou sobre eles 
forte castigo. 
NPor certo, o teu Senhor está em alerta 
(observa a ação de cada indivíduo para o 
recompensar. Disse Al Hassan: Frente a Ele está o 
caminho dos servos, ninguém o escapa). 
OQuanto ao homem, quando o seu Senhor o 
prova, de forma a honrá-lo e agraciá-lo (lhe 
concedeu riquezas e estendeu o seu sustento), 
então ele diz: meu Senhor me honrou (crê que 
isso é uma grande nobreza por causa daquilo que 
alcançou).  
PE quando o prova, de forma a estreitar o seu 
sustento, então ele diz: meu Senhor me humilhou 
(esta é a qualidade de um incrédulo, mas quanto 
ao crente, a honraria para ele é que Allah o 
enobreça com a obediência a Ele e o ajude na 
ação para a Derradeira Vida, e a humilhação para 
ele é: que Allah não o guie para a obediência e 
para a ação da Derradeira Vida).  
QNão! Pois vós não honrais os órfãos (uma 
advertência a ambos os provados, se honrassem 
os órfãos com a riqueza que têm, isto lhes seria 
uma nobreza ante Allah). 
RNem incentivam (a si mesmos ou uns aos 
outros) a alimentar o pobre. 
SE devoram os bens (dos órfãos, das mulheres 
e dos mais fracos) com veemência. 
TE amam a riqueza com excessivo amor. 
UNão! (não deve ser assim a vossa conduta, 
pois devereis render conta no Dia do Juízo) Quando 
a terra for reduzida a pó (ela se estremecerá e suas 
montanhas serão plainadas ao chão).  
VE o teu Senhor chegar (para o juízo) e se 
apresentem os anjos em fileiras.  
WE o Inferno neste dia será trazido (puxado 
pelos anjos), neste dia o homem lembrará (suas 
obras). E onde o beneficiará (lembrar sendo que 
o tempo de reflexão e lembrança já passou)? 
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XDirá (lamentando-se): Quem dera tivesse 
adiantado para minha vida (obras que me 
beneficiem para a Vida Eterna). 
YEntão, neste dia ninguém castigará como o 
castigo de Allah. 
ZE ninguém acorrentará como o Seu acorrentar.  
aÓ alma tranqüila (convicta com a crença e 
com a unicidade de Allah, sem nenhuma dúvida), 
bRetorne a teu Senhor satisfeita (com a 
recompensa que Ele lhe concedera) e agradável 
(junto d´Ele). 
cEntão, entre com Meus servos (seja do grupo 
deles), 
dE entre em Meu Paraíso (junto com eles, esta 
é a nobreza, e não há nobreza além desta). 

Surata 90 A Cidade 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AJuro por esta cidade (Makkah, este
juramento foi feito por Allah para lembrar a 
nobreza da Cidade Sagrada, porque nela está a 
Sua Casa Sagrada, é a cidade de Ismael e de 
Muhammad e no seu território é realizado o hajj 
(a peregrinação)), 
BE na qual tu (Muhammad) habitas (ou seja, 
isto é uma distinção e uma valorização para ti 
porque com a tua presença nela ,ela se tornou 
nobre e grandiosa), 
CE pelo pai e pelo que ele gerou (Allah 
também jura por Adão e sua descendência, e por 
todo pai e filho de todos os animais, para chamar 
a atenção ao sinal da procriação e nascimento, 
que indica o poder de Allah, Sua sabedoria e Seu 
conhecimento), 
DQue, certamente, criamos o ser humano em 
amargura (sempre está envolvido nos sofrimentos 
da vida até morrer, em seguida, sofre os 
tormentos do túmulo e, em seguida, as angústias 
da Derradeira Vida). 
EAcaso, pensa que ninguém poderá contra ele? 
(pensa o homem que ninguém tem poder sobre 
ele e pensa que ninguém, nem mesmo o seu 
Criador, o julgará por mais que cometa de 
malfeitorias?) 
FDiz: consumi riquezas acumuladas. 
GAcaso, pensa que ninguém o viu? (Pensa o ser 
humano que Allah não o vê, e não o interrogará 
sobre os seus bens: de onde ganhou e onde gastou?). 
H Acaso, não lhe fizemos dois olhos? 
IE língua e dois lábios? (para falar, comer, 
beber, são sinais aparentes das dádivas de Allah 
concedidas ao ser humano). 
JE lhe aclaramos os dois caminhos (o 
caminho do bem e o caminho do mal)? 

KPois, não ultrapassou o obstáculo? (porque 
não é ativo para derrubar os empecilhos que 
barram entre ele e entre a obediência a Allah, 
como o seguir dos desejos e caprichos e do 
Satanás?) 
LE o que te faz saber o que é ultrapassar o 
obstáculo?  
MA libertação de um escravo, 
NOu alimentação em dias de fome, 
O (alimentar a) um órfão parente, 
POu a um pobre desamparado (que não 
possui nada). 
QEm seguida, foi dos que creram e 
aconselharam mutuamente a paciência e 
aconselharam mutuamente a misericórdia (serem 
misericordiosos com os servos de Allah). 
REstes são os compartes da direita (salvos no 
Paraíso). 
SE aqueles que descreram em nossos 
versículos, estes serão os compartes da esquerda 
(condenados ao Inferno) 
TSobre eles haverá fogo cerrado. 
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XDirá (lamentando-se): Quem dera tivesse 
adiantado para minha vida (obras que me 
beneficiem para a Vida Eterna). 
YEntão, neste dia ninguém castigará como o 
castigo de Allah. 
ZE ninguém acorrentará como o Seu acorrentar.  
aÓ alma tranqüila (convicta com a crença e 
com a unicidade de Allah, sem nenhuma dúvida), 
bRetorne a teu Senhor satisfeita (com a 
recompensa que Ele lhe concedera) e agradável 
(junto d´Ele). 
cEntão, entre com Meus servos (seja do grupo 
deles), 
dE entre em Meu Paraíso (junto com eles, esta 
é a nobreza, e não há nobreza além desta). 

Surata 90 A Cidade 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AJuro por esta cidade (Makkah, este
juramento foi feito por Allah para lembrar a 
nobreza da Cidade Sagrada, porque nela está a 
Sua Casa Sagrada, é a cidade de Ismael e de 
Muhammad e no seu território é realizado o hajj 
(a peregrinação)), 
BE na qual tu (Muhammad) habitas (ou seja, 
isto é uma distinção e uma valorização para ti 
porque com a tua presença nela ,ela se tornou 
nobre e grandiosa), 
CE pelo pai e pelo que ele gerou (Allah 
também jura por Adão e sua descendência, e por 
todo pai e filho de todos os animais, para chamar 
a atenção ao sinal da procriação e nascimento, 
que indica o poder de Allah, Sua sabedoria e Seu 
conhecimento), 
DQue, certamente, criamos o ser humano em 
amargura (sempre está envolvido nos sofrimentos 
da vida até morrer, em seguida, sofre os 
tormentos do túmulo e, em seguida, as angústias 
da Derradeira Vida). 
EAcaso, pensa que ninguém poderá contra ele? 
(pensa o homem que ninguém tem poder sobre 
ele e pensa que ninguém, nem mesmo o seu 
Criador, o julgará por mais que cometa de 
malfeitorias?) 
FDiz: consumi riquezas acumuladas. 
GAcaso, pensa que ninguém o viu? (Pensa o ser 
humano que Allah não o vê, e não o interrogará 
sobre os seus bens: de onde ganhou e onde gastou?). 
H Acaso, não lhe fizemos dois olhos? 
IE língua e dois lábios? (para falar, comer, 
beber, são sinais aparentes das dádivas de Allah 
concedidas ao ser humano). 
JE lhe aclaramos os dois caminhos (o 
caminho do bem e o caminho do mal)? 

KPois, não ultrapassou o obstáculo? (porque 
não é ativo para derrubar os empecilhos que 
barram entre ele e entre a obediência a Allah, 
como o seguir dos desejos e caprichos e do 
Satanás?) 
LE o que te faz saber o que é ultrapassar o 
obstáculo?  
MA libertação de um escravo, 
NOu alimentação em dias de fome, 
O (alimentar a) um órfão parente, 
POu a um pobre desamparado (que não 
possui nada). 
QEm seguida, foi dos que creram e 
aconselharam mutuamente a paciência e 
aconselharam mutuamente a misericórdia (serem 
misericordiosos com os servos de Allah). 
REstes são os compartes da direita (salvos no 
Paraíso). 
SE aqueles que descreram em nossos 
versículos, estes serão os compartes da esquerda 
(condenados ao Inferno) 
TSobre eles haverá fogo cerrado. 
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Surata 91 O Sol 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
A Juro pelo sol e seu amanhecer (quando se 
completa a sua luz após o seu nascer), 
BE pela lua quando o sucede (ao sol após se por), 
CE pelo dia quando o resplandece (ao sol, 
porque ao meio do dia o sol aparece claramente),  
DE pela noite quando o encobre, 
EE pela terra e por Quem a estendeu, 
FE pelo céu e por Quem a construiu, 
GE pela pessoa e por Quem a formou (a criou, 
formou os seus órgãos e lhe adequou a alma e as 
amplas forças psíquicas e a fez reta em sua forma 
natural, como disse o profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam): “Todo 
recém nascido nasce no estado natural (fitrah), então, 
os seus pais o tornão judeu, cristão ou zoroastra”). 
HE a inspirou a sua perdição e a sua retidão (a 
fez conhecer e entender as situações de bem e de 
mal e o que esta pessoa e sua alma possui de 
pureza e de impureza). 
IPor certo, triunfará quem a purificar (a sua 
alma e a desenvolver e a elevar com a piedade, 
este alcançará tudo o que é agradável), 
JE perderá quem a degradar (a desviar, a  

descuidar perante Allah e não a alimentar com a 
obediência e a boa ação). 
KThamud descreu por causa de sua 
transgressão (ultrapassar os limites no pecado),  
LQuando o mais infeliz deles (ou dos 
humanos, que era Qaddar ibn Salif) se propôs (a 
matar a camela), 
MEntão, o mensageiro de Allah (Saleh) disse a 
eles: (deixem) a camela de Allah e a sua porção de 
bebida. 
NEntão, o desmentiram e a mataram, então, o 
seu Senhor os destruiu (e lançou o castigo sobre 
eles) por causa de seus pecados e a nivelou 
(nivelou a terra sobre eles e os fez debaixo dela). 
OE Ele não teme a conseqüência (da 
destruição deles, nem o que isso ocasionará, 
porque Allah não é questionado pelo que faz). 

Surata 92 A Noite 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AJuro pela noite quando encobre, 
BE pelo dia quando resplandece, 
CE pelo que criou de masculino e de feminino, 
DPor certo, vossos esforços são diferentes 
(dentre estes esforços há obras que levam ao 
Paraíso e obras que levam ao Inferno, alguns se 
libertam, outros se condenam), 
E Quanto a quem conceder e temer (empregar 
suas riquezas nos meios de benfeitoria e se abster 
do que Allah proibiu), 
FE acreditar no mais sublime (na unicidade de  
Allah, que ninguém merece adoração além d´Ele. 
Também é narrado: acreditar na promessa de 
Allah, que prometeu multiplicar os bens da 
pessoa em troca daquilo que ela concedeu).  
GEntão, lhe facilitaremos o caminho fácil 
(faremos fácil para ele as doações para o bem e a 
realização da obediência a Allah. É narrado que 
estes versículos foram revelados fazendo menção 
a Abu Bakr, quando ele libertou seis escravos que 
eram crentes e estavam sendo castigados nas mãos 
do povo de Makkah).  
HE quanto a quem mesquinhar e prescindir 
(crer que independe de Allah) 
IE descrer no mais sublime. 
JEntão, lhe facilitaremos o caminho difícil 
(lhe serão dificultados os meios da benfeitoria e 
da virtude e ele não terá forças para realizá-las, e 
isso lhe guiará ao Inferno). 
KE de nada lhe valerão os seus bens (com o 
qual foi avarento) se ele se destruir (cair no Inferno).  
LPor certo, nós evidenciamos a guia, 
ME por certo, a Nós pertence a Derradeira 
Vida e a primeira, 
NEntão, vos tenho advertido um fogo 
abrasador. 
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ONão se queimará nele senão o infeliz. 
PAquele que descreu (da verdade que os 
mensageiros trouxeram) e se apartou (da verdade, 
da crença e da obediência). 
QPorém, o mais temente será distanciado dele 
(Disse Al Uahidi: o mais temente é Abu Bakr 
Assiddiq na opinião de todos os exégeses, ou seja, 
o versículo foi revelado em menção a ele, ainda 
que o seu significado abrange a todos. O mais temente 
é aquele que evita a incredulidade demasiadamente). 
RAquele que concede os seus bens (os gasta no 
bem) desejando se purificar, 
SE quando faz uma boa obra não a faz 
esperando a retribuição dos homens, 
TSenão, buscar a face de seu Senhor, o Altíssimo, 
UE por certo, ele se agradará (com o que lhe 
concederemos de nobreza e grande recompensa). 

Surata 93 A manhã 
Esta surata foi revelada depois de um longo 
período, durante o qual o profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) não 
recebeu nenhuma revelação, razão pela qual os 
idólatras zombaram dele. É narrado que o profeta  
(sallallahu 

alaihi ua sallam) adoeceu e não se levantou para a 
oração da noite duas ou três noites. Uma mulher 
disse-lhe: Apenas vejo que o teu companheiro 
(anjo) te abandonou, não se aproxima de ti a duas 
ou três noites. Então, Allah revelou esta surata, na 
qual Allah prenuncia o êxito na sua missão. 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AJuro pela manhã (adduha é o nome do 
horário em que o sol se eleva), 
BE pela noite, quando cobre (o dia com sua 
escuridão), 
CAllah não te abandonou (como quem se 
despede abandona quem dele se despediu. Allah 
não cortou a revelação) e não te detestou. 
D E por certo, A Derradeira Vida é melhor 
para ti que a primeira (o Paraíso é melhor para ti 
mesmo com a nobreza da profecia concedida 
nessa vida). 
EE de certo, o teu Senhor te concederá (a 
conquista com a religião, a recompensa e a intercessão 
pela sua nação na Outra Vida) e te agradarás. 
F Acaso, não te encontrou órfão e te amparou? 
GE te encontrou desconhecedor (não conhecia 
o Alcorão nem as Leis) e te guiou. 
HE te encontrou pobre (sem bens e com 
família) e te enriqueceu (com o que te concedeu 
de sustento e riqueza). 
IEntão, quanto ao órfão, não injustice (por 
causa de sua fraqueza, mas dê o seu direito e 
lembre-se de tua orfandade). 
JE quanto ao pedinte, não o rechace (porque  
também eras pobre, não o maltrate se te pedir, 
mas doe a ele ou o responda com carinho).  

KE a graça de teu Senhor, divulgue (Allah o 
ordenou falar sobre as graças d´Ele sobre ele e a 
expô-las porque falar sobre a graça de Allah é 
agradecimento. E é narrado que a graça aqui 
significa: O Alcorão. O ordenou a ler o Alcorão e 
a divulgá-lo). 

Surata 94 A Abertura do Peito 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ANão te temos dilatado o peito? (preparando-o 
para receber a profecia, por isso cumpriu a missão 
da divulgação da profecia, e conseguiu suportar os 
encargos da profecia e a preservação da mensagem), 
BE te livramos de tua falta (antes da profecia)  
CQue te sobrecarregava as tuas costas, 
DE te elevamos a reputação (nesta vida e na 
Outra em vários assuntos, como: encarregar os 
crentes de citar o seu nome no testemunho do 
monoteísmo ao dizerem “não há divindade além 
de Allah”, dizem “Muhammad é o mensageiro de 
Allah”; a citação de seu nome em todo azhan 
(chamamento para a oração); todos são 
ordenados a pedir a benção a ele). 
EEntão, por certo, com a dificuldade vem um 
alívio (com esta dificuldade citada anteriormente 
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ONão se queimará nele senão o infeliz. 
PAquele que descreu (da verdade que os 
mensageiros trouxeram) e se apartou (da verdade, 
da crença e da obediência). 
QPorém, o mais temente será distanciado dele 
(Disse Al Uahidi: o mais temente é Abu Bakr 
Assiddiq na opinião de todos os exégeses, ou seja, 
o versículo foi revelado em menção a ele, ainda 
que o seu significado abrange a todos. O mais temente 
é aquele que evita a incredulidade demasiadamente). 
RAquele que concede os seus bens (os gasta no 
bem) desejando se purificar, 
SE quando faz uma boa obra não a faz 
esperando a retribuição dos homens, 
TSenão, buscar a face de seu Senhor, o Altíssimo, 
UE por certo, ele se agradará (com o que lhe 
concederemos de nobreza e grande recompensa). 

Surata 93 A manhã 
Esta surata foi revelada depois de um longo 
período, durante o qual o profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) não 
recebeu nenhuma revelação, razão pela qual os 
idólatras zombaram dele. É narrado que o profeta  
(sallallahu 

alaihi ua sallam) adoeceu e não se levantou para a 
oração da noite duas ou três noites. Uma mulher 
disse-lhe: Apenas vejo que o teu companheiro 
(anjo) te abandonou, não se aproxima de ti a duas 
ou três noites. Então, Allah revelou esta surata, na 
qual Allah prenuncia o êxito na sua missão. 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AJuro pela manhã (adduha é o nome do 
horário em que o sol se eleva), 
BE pela noite, quando cobre (o dia com sua 
escuridão), 
CAllah não te abandonou (como quem se 
despede abandona quem dele se despediu. Allah 
não cortou a revelação) e não te detestou. 
D E por certo, A Derradeira Vida é melhor 
para ti que a primeira (o Paraíso é melhor para ti 
mesmo com a nobreza da profecia concedida 
nessa vida). 
EE de certo, o teu Senhor te concederá (a 
conquista com a religião, a recompensa e a intercessão 
pela sua nação na Outra Vida) e te agradarás. 
F Acaso, não te encontrou órfão e te amparou? 
GE te encontrou desconhecedor (não conhecia 
o Alcorão nem as Leis) e te guiou. 
HE te encontrou pobre (sem bens e com 
família) e te enriqueceu (com o que te concedeu 
de sustento e riqueza). 
IEntão, quanto ao órfão, não injustice (por 
causa de sua fraqueza, mas dê o seu direito e 
lembre-se de tua orfandade). 
JE quanto ao pedinte, não o rechace (porque  
também eras pobre, não o maltrate se te pedir, 
mas doe a ele ou o responda com carinho).  

KE a graça de teu Senhor, divulgue (Allah o 
ordenou falar sobre as graças d´Ele sobre ele e a 
expô-las porque falar sobre a graça de Allah é 
agradecimento. E é narrado que a graça aqui 
significa: O Alcorão. O ordenou a ler o Alcorão e 
a divulgá-lo). 

Surata 94 A Abertura do Peito 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ANão te temos dilatado o peito? (preparando-o 
para receber a profecia, por isso cumpriu a missão 
da divulgação da profecia, e conseguiu suportar os 
encargos da profecia e a preservação da mensagem), 
BE te livramos de tua falta (antes da profecia)  
CQue te sobrecarregava as tuas costas, 
DE te elevamos a reputação (nesta vida e na 
Outra em vários assuntos, como: encarregar os 
crentes de citar o seu nome no testemunho do 
monoteísmo ao dizerem “não há divindade além 
de Allah”, dizem “Muhammad é o mensageiro de 
Allah”; a citação de seu nome em todo azhan 
(chamamento para a oração); todos são 
ordenados a pedir a benção a ele). 
EEntão, por certo, com a dificuldade vem um 
alívio (com esta dificuldade citada anteriormente 
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vem um alívio, e ambos (a dificuldade e a 
facilidade ou alívio) vêm de Allah).  
FPor certo, com a dificuldade vem um alívio. 
GEntão, quando desocupar-te dedica-te (quando 
finalizar a tua oração, ou o cumprimento da 
missão esforça-te na súplica e peça de Allah a tua 
necessidade ou ponha-te de pé para a adoração). 
HE ao teu Senhor anele (se dirija a Ele 
desejando o Paraíso e temendo o Inferno). 

Surata 95 O Figo 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AJuro pelo figo e pela azeitona (Allah jura 
pelo figo e pela azeitona do qual se faz o azeite. É 
uma referência à Palestina, que é a terra das 
figueiras e oliveiras). 
B E pelo monte Sinai (o monte no qual Allah 
falou a Moisés). 
CE por esta cidade segura (Makkah. Allah jura 
por estes três lugares porque são pontos dos quais 
a Sua orientação resplandeceu para a humanidade, 
onde foram revelados os Seus Livros a Moisés, a 
Jesus e a Muhammad). 
DQue certamente criamos o homem na mais 
bela formação (o criou com estatura, alcança o 

seu alimento com as próprias mãos, o criou 
racional, sábio, falante e capacitado a ser o 
legatário de Allah na terra, como Ele decretou).  
EEm seguida, o retrocedemos ao mais baixo 
grau (o levamos à velhice e fragilidade depois de 
ter juventude e força. E outro significado: é uma 
menção à situação do ser humano incrédulo, após 
Allah lhe criar na melhor fisionomia e na melhor 
situação, retrocede transferindo-se para a pior 
situação porque estará no mais baixo grau do Inferno).  
FExceto aqueles que creram e fizeram as boas 
ações (estes não serão retrocedidos ao mais baixo 
grau, porém terão o Paraíso), terão recompensa 
ininterrupta. 
GEntão, o que te faz desmentir o Dia do Juízo 
(se sabes que Allah te criou na melhor forma e te 
induziu à fraqueza e pode te levar ao mais baixo grau)? 
HAllah não é o melhor dos criadores? (e o 
mais justo, pois aperfeiçoou a criação do ser 
humano, rebaixou ao fundo do Inferno quem 
descreu n´Ele e elevou quem creu em altos níveis). 

Surata 96 O Coágulo 
É a primeira revelação do Alcorão. 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ALê em nome de teu Senhor que criou, 
BCriou o homem de um coágulo (tem início 
em sêmen e, em seguida, se transforma num coágulo), 
CLê, e o teu Senhor é o mais Generoso (é 
parte de Sua generosidade te capacitar a ler 
mesmo sendo analfabeto), 
DAquele que ensinou com o cálamo (ensinou 
o homem a escrita, iniciou a pregação do Islam 
ordenando a leitura e a escrita por causa do 
grande benefício que trazem).  
EEnsinou o homem o que não sabia. 
FNão! Por certo, o homem transgride, 
GQuando vê que independe (auto-suficiente e 
livre com suas riquezas e sua força), 
HPor certo, ao teu Senhor será o retorno, 
IObservas aquele que proíbe? 
JUm servo quando reza (faz menção a Abu Jahl, 
que proibia o profeta Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam))? KObservas se ele estiver em orientação (está no 
caminho reto, com o qual quem o segue se orienta)? 
LOu ordena a piedade? 
MObservas se (Abu Jahl) desmente? (aquilo 
que Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam) ensina) e dá as 
costas (se desvia da crença).  
NEle não sabe que Allah vê? (observa todas as 
suas ações para recompensá-lo por elas, então 
como se encoraja a fazer isso?) 
ONão! Se ele não se abster (do que faz e fala) 
lhe tomaremos pelo topete. 
PTopete mentiroso e errante. 
QEntão, que chame a sua agremiação (annadi, 
aqui traduzido como agremiação, significa o 
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clube onde um grupo se reúne. É narrado que 
quando Abu Jahl ouviu os versículos em que 
Allah faz menção a ele disse ao mensageiro (
sallallahu 
alaihi ua sallam): “Tu me ameaças, sendo que eu sou 
quem tem mais agremiação em todo esse lugar? 
Então, foi revelado este versículo). 
RChamaremos os algozes (os guardiões do 
Inferno, os anjos carrascos que o levarão ao Inferno). 
SNão! Não o obedeça (naquilo que ele prega 
de abandono da oração). E prostre-se (sem 
preocupar-se com ele e sem considerar a sua 
proibição) e aproxime-se (de Allah, exaltado seja, 
com a obediência e adoração a Ele). 

Surata 97 O Decreto 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
A Por certo, o revelamos na noite do decreto 
(o Alcorão foi descido na noite do decreto da 
Tábua Protegida para o céu mundano de uma só 
vez, em seguida, foi sendo revelado alternadamente 
durante 23 anos. A noite do decreto é uma das 
dez últimas noites do mês de Ramadhan, e há 
diversos ditos sobre a sua especificação).  
BE o que te faz saber o que é a noite do 
decreto? (É denominada noite do decreto porque 
nela Allah decreta a sua ordem até o próximo 
ano. Também é narrado que é denominada “al 
qadr” por causa de seu nobre valor e importâcia).  
CA noite do decreto é melhor que mil meses 
(a sua virtude nas boas ações equivale às ações em 
mil meses). 
DNela, os anjos e o Espírito (Gabriel) descem 
(dos céus para a terra) com a permissão de Allah 
com toda ordem, 
EPaz ela é até o nascer da alvorada (ela é 
inteiramente paz e beneplácito. Durante esta 
noite, o Satanás não pode fazer nenhum malefício 
nem moléstia). 

Surata 98 A Evidência 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AOs que descreram dos adeptos do Livro 
(judeus e cristãos) e os idólatras (entre os árabes e 
outros adoradores de estátuas) não estarão 
desprendidos (de sua incredulidade e desistirão 
dela) até lhes chegar a evidência (Muhammad e 
sua mensagem, pois ele esclareceu a perdição e o 
desconhecimento deles e os convidou para a crença). 
BUm mensageiro de Allah que recita páginas 
puras (um livro isento e protegido de falsidade e 
contradições porque é realmente de Allah),  
CNele há escritas retas (versos e leis corretas e 
justas que guiam à verdade e jamais desviam dela, 
pois todo seu conteúdo é virtude, triunfo e 
sabedoria, como lemos em outro versículo: 
“Louvado seja Aquele que revelou o Livro ao Seu 

servo e não fez nele tortuosidade, reto para 
advertir”. Quem seguir a estes versos estará no 
caminho da senda reta). 
DE os adeptos do Livro não se dividiram 
senão depois que lhes chegou a evidência (ou seja, 
a divergência que ocorreu entre eles não foi por falta 
de clarividência, mas ocorreu após o esclarecimento 
da verdade e, em seguida, Allah enviou Muhammad, 
então alguns deles creram e outros descreram, 
sendo que deveriam estar todos num só caminho, 
confessar a religião da verdade e do mensageiro que 
lhes foi enviado de Allah e confirmou o que havia 
com eles de religião verdadeira). 
E E não foram ordenados (nos Livros 
revelados antes e no Alcorão também) senão 
adorar a Allah sinceros, (cumprindo) para Ele a 
religião, monoteístas (foram ordenados a adorar 
somente a Allah sem associar nada a Ele, 
deixando assim todas as religiões para aderir à 
religião do Islam), e a cumprir a oração e a pagar 
a doação (da maneira que Allah decretou). Esta é 
a religião reta (a religião da nação reta, por isso 
não é permitido haver divergência nela). 
F  Por certo, os que descreram dos adeptos do 
Livro e os idólatras estarão no fogo do Inferno, 
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clube onde um grupo se reúne. É narrado que 
quando Abu Jahl ouviu os versículos em que 
Allah faz menção a ele disse ao mensageiro (
sallallahu 
alaihi ua sallam): “Tu me ameaças, sendo que eu sou 
quem tem mais agremiação em todo esse lugar? 
Então, foi revelado este versículo). 
RChamaremos os algozes (os guardiões do 
Inferno, os anjos carrascos que o levarão ao Inferno). 
SNão! Não o obedeça (naquilo que ele prega 
de abandono da oração). E prostre-se (sem 
preocupar-se com ele e sem considerar a sua 
proibição) e aproxime-se (de Allah, exaltado seja, 
com a obediência e adoração a Ele). 

Surata 97 O Decreto 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
A Por certo, o revelamos na noite do decreto 
(o Alcorão foi descido na noite do decreto da 
Tábua Protegida para o céu mundano de uma só 
vez, em seguida, foi sendo revelado alternadamente 
durante 23 anos. A noite do decreto é uma das 
dez últimas noites do mês de Ramadhan, e há 
diversos ditos sobre a sua especificação).  
BE o que te faz saber o que é a noite do 
decreto? (É denominada noite do decreto porque 
nela Allah decreta a sua ordem até o próximo 
ano. Também é narrado que é denominada “al 
qadr” por causa de seu nobre valor e importâcia).  
CA noite do decreto é melhor que mil meses 
(a sua virtude nas boas ações equivale às ações em 
mil meses). 
DNela, os anjos e o Espírito (Gabriel) descem 
(dos céus para a terra) com a permissão de Allah 
com toda ordem, 
EPaz ela é até o nascer da alvorada (ela é 
inteiramente paz e beneplácito. Durante esta 
noite, o Satanás não pode fazer nenhum malefício 
nem moléstia). 

Surata 98 A Evidência 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AOs que descreram dos adeptos do Livro 
(judeus e cristãos) e os idólatras (entre os árabes e 
outros adoradores de estátuas) não estarão 
desprendidos (de sua incredulidade e desistirão 
dela) até lhes chegar a evidência (Muhammad e 
sua mensagem, pois ele esclareceu a perdição e o 
desconhecimento deles e os convidou para a crença). 
BUm mensageiro de Allah que recita páginas 
puras (um livro isento e protegido de falsidade e 
contradições porque é realmente de Allah),  
CNele há escritas retas (versos e leis corretas e 
justas que guiam à verdade e jamais desviam dela, 
pois todo seu conteúdo é virtude, triunfo e 
sabedoria, como lemos em outro versículo: 
“Louvado seja Aquele que revelou o Livro ao Seu 

servo e não fez nele tortuosidade, reto para 
advertir”. Quem seguir a estes versos estará no 
caminho da senda reta). 
DE os adeptos do Livro não se dividiram 
senão depois que lhes chegou a evidência (ou seja, 
a divergência que ocorreu entre eles não foi por falta 
de clarividência, mas ocorreu após o esclarecimento 
da verdade e, em seguida, Allah enviou Muhammad, 
então alguns deles creram e outros descreram, 
sendo que deveriam estar todos num só caminho, 
confessar a religião da verdade e do mensageiro que 
lhes foi enviado de Allah e confirmou o que havia 
com eles de religião verdadeira). 
E E não foram ordenados (nos Livros 
revelados antes e no Alcorão também) senão 
adorar a Allah sinceros, (cumprindo) para Ele a 
religião, monoteístas (foram ordenados a adorar 
somente a Allah sem associar nada a Ele, 
deixando assim todas as religiões para aderir à 
religião do Islam), e a cumprir a oração e a pagar 
a doação (da maneira que Allah decretou). Esta é 
a religião reta (a religião da nação reta, por isso 
não é permitido haver divergência nela). 
F  Por certo, os que descreram dos adeptos do 
Livro e os idólatras estarão no fogo do Inferno, 
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nele estarão eternamente. Estas são as piores 
criaturas (hoje porque abandonaram a verdade 
por inveja e corrupção, e por isso serão também 
as piores em destino amanhã). 
GPor certo, os que creram e fizeram as boas 
ações, estas são as melhores criaturas. 
HA sua recompensa está junto de seu Senhor 
(como retribuição pelo que realizaram de crença e 
boas ações), jardins do éden por debaixo dos 
quais correm os rios, neles estarão eternamente 
para todo o sempre (jamais sairão do Paraíso e 
jamais morrerão). Allah estará agradado com eles 
e eles estarão agradados com Ele. Isto (esta 
recompensa) é para quem temer ao seu Senhor. 

Surata 99 O Terremoto 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AQuando a terra for estremecida com o seu 
tremor (quando ela se abalar e tudo nela se 
despedaçar). 
BE a terra extrair as suas cargas (o que há 
dentro dela de mortos e enterrados e o que foi 
feito nela. Quanto aos mortos, a terra os extrairá 
quando ocorrer o segundo sopro). 

CE o homem dizer: O que ocorre com ela? 
(por causa de seu espanto perguntará: Por que ela 
se estremeceu e para que extraiu suas cargas?). 
D Neste dia ela irá narrar as suas notícias 
(pronunciará o que foi feito sobre ela de bem e 
de mal, Allah a fará pronunciar para testemunhar 
sobre os servos). 
EPois Allah revelou a ela (falará e 
testemunhará com a ordem e revelaçao de Allah). 
FNeste dia, os homens comparecerão separados 
(sairão de seus túmulos ao ponto de julgamento 
em grupos separados, alguns irão para o lado 
direito, outros para o lado esquerdo, de acordo 
com a divisão nas religiões e divergências nas ações) 
para verem suas ações (suas ações lhes serão 
reveladas ou verão a recompensa de suas ações).  
GEntão, quem tiver feito o bem (na vida 
terrena), que seja do tamanho de um átomo, o 
verá (no Dia do Juízo em seus registros ou verá as 
próprias ações apresentadas a ele, e isso o fará 
feliz), 
HE quem tiver feito o mal (na vida terrena), 
que seja do tamanho de um átomo, o verá (no 
Dia do Juízo, e isso o fará infeliz). 

Surata 100 Os Corcéis 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
A Juro pelos corcéis que relincham (al ádiat, 
traduzidos aqui como corcéis, são os cavalos que 
são usados pelos combatentes na causa de Allah), 
BE que lançam chispas de fogo (de suas patas 
ao tocá-las ao chão), 
CE que se lançam (contra o inimigo na 
batalha) ao amanhecer.  
DLevantam nuvens de poeira, 
EE rompem as fileiras (do inimigo), 
FQue certamente, o homem é muito ingrato 
para com o seu Senhor, 
GE certamente ele é testemunha disso (da 
ingratidão, porque o efeito dessa ingratidão é 
aparente nele), 
HE certamente ele é intenso no amor aos bens 
materiais (luta com seriedade para possuí-los).  
INão sabe acaso, que quando for extraído o 
que há nos túmulos (de mortos que serão 
ressuscitados), 
JE for exposto o que há nos corações 
(revelado e distinguido o que há de bem e de mal), 
KNeste dia, certamente, o seu Senhor é bem 
informado deles (ou seja, o homem deve saber 
que o Senhor dos que serão ressuscitados é 
Conhecedor do que eles ocultam e do que eles 
fazem, e Ele os julgará, então não devem deixar o 
amor aos bens materiais os ocupar e os impedir 
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de agradecer ao seu Senhor e de adorá-Lo e de 
trabalhar para o Dia da Ressurreição). 

Surata 101 O Aterrorizador 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AO (dia) aterrorizador, (o termo em árabe é al 
qaríáh, é um dos nomes do Dia do Juízo, porque 
esse dia aterrorizará os corações com o medo, ou 
porque aterrorizará os inimigos de Allah com o 
castigo). 
BO que é o aterrorizador? 
CE que te fará conhecer o que é o 
aterrorizador?  
DO dia em que os homens estiverem como 
mariposas dispersas (não saberão para onde ir 
tamanho é o terror desse dia, até sere
congregados), 
E E as montanhas estiverem como lã cardada 
(lã colorida que se quebra e voa), 
FEntão, quanto a quem suas balanças forem 
pesadas (suas boas obras pesarem mais que as 
más obras), 
GEste estará em vida agradável (se agradará 
com o que possuirá no Paraíso), 
HE quanto a quem suas balanças forem leves 
(suas más obras pesarem mais que as boas obras), 
ITerá como morada o abismo (do Inferno) 
(ummuhu significa sua mãe, denominou o 
Inferno de mãe porque quem o merecer habitará 
nele como o filho habita em sua mãe e vai até ela. 
E o Inferno está denominado aqui como abismo 
porque tem enorme profundidade e o ser cai 
nele), 
JE o que te faz saber o que é ele? 
(Interrogação para causar medo da condenação 
ao abismo do Inferno, esclarecendo que o Inferno 
está além do imaginável e não se pode assimilar 
toda a sua realidade na vida terrena). 
KUm fogo ardente (atingiu o auge da 
ardência). 
Surata 102 O Zelo pela Multiplicação 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AA multiplicação vos distraiu (a cobiça dos 
bens e dos filhos, a ostentação com isso e a 
competição em adquirir mais vos distraiu da 
obediência a Allah e da ação para o Derradeiro 
Dia). 
BAté visitares aos túmulos (até que a morte os 
alcance vós estareis nesta situação), 
CNão! Logo saberão! (uma advertência sobre o 
perigo do zelo pela multiplicação desenfreada, e 

um alerta para o fato de que logo irão saber o vil 
destino disso no Dia do Juízo). 
DNovamente. Não! Logo saberão! 
E Não! Se tivessem conhecimento de 
convicção (Se conhecessem para onde estão se 
dirigindo após a morte como conhecem o que vos 
é convicto na vida terrena, isto lhes ocuparia da 
multiplicação e da ostentação e vos faria atentos a 
este grave assunto). 
FCertamente, vereis o Inferno (na Derradeira 
Vida), 
GEm seguida, o vereis (o Inferno) visão de 
convicção (o vereis claramente com os olhos),  
HEm seguida, sereis interrogados neste dia 
sobre as graças (que vos foram concedidas na 
vida mundana, sobre as graças que vos distraíram 
das ações para a salvação na Derradeira e Eterna 
Vida, serão perguntados da: segurança, saúde, 
desocupação, alimentos e bebidas deliciosos, 
sombra das habitações, entre outras graças). 
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Surata 103 A Era 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AJuro pela era (Allah jura pelo tempo, pelo 
que ele contém de lições, pois na era transcorre a 
contagem da noite e do dia, a sucessão da 
escuridão e da luz. E nisso são gerados os 
benefícios para as criaturas e nisso há sinais claros 
do Criador, exaltado seja, e da obrigação de Sua 
unicidade. E é narrado que Muqatil disse: quer 
dizer o horário da oração do ássr).  
BQue o homem está em perdição, 
CExceto os que creram, fizeram as boas ações, 
e se aconselharam mutuamente a verdade (em 
cumprir o que é obrigatório cumprir, que é a 
crença em Allah, attauhid (o monoteísmo) e a 
realização do que Ele estabeleceu e o abandono 
do que Ele proibiu) e se aconselharam 
mutuamente a paciência (para não cometer os 
pecados, para cumprir as obrigações e sobre os 
decretos dolorosos de Allah (os infortúnios)). 

Surata 104 O Difamador 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AAi (terá a humilhação ou o castigo ou a  

destruição) de todo difamador (quem fala mal da 
pessoa na sua presença), caluniador (quem fala 
mal da pessoa na sua ausência), 
BAquele que acumula riquezas e a entesoura 
(esclarece a razão de sua difamação e calúnia, a 
sua ostentação com o que juntou de riquezas pensando 
ser melhor que as pessoas, por isso as menospreza), 
CPensa que a sua riqueza o eternizará 
(tamanha é sua ostentação pensa que não irá 
morrer! E não pensa mais no que há após a morte),  
DNão! Certamente ele será lançado no fogo 
devastador (não será como ele presume, mas será 
jogado junto com seus bens no fogo).  
EE o que te faz saber o que é o fogo 
devastador? 
FO Fogo de Allah aceso, 
GQue penetra aos corações (sua queimação 
chega aos corações porque é o ponto dessas 
intenções impuras e da má conduta, como a 
ostentação e o menosprezo dos virtuosos), 
HCertamente, ele estará sobre eles cerrado. 
ICom colunas elevadas (estendidas sobre eles, 
onde estarão acorrentados. Disse Muqatil: Foram 
fechadas as portas sobre eles e, em seguida, foram 
isolados com correntes de ferro. Assim, não se abre 
para eles nenhuma porta e não entra para eles frescor). 

Surata 105 O Elefante 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ANão há observado o que o teu Senhor fez 
com os compartes do elefante (Um grupo de 
cristãos abissínios que reinavam no Iêmen e se 
dirigiram a Makkah com a intenção de destruir al 
kaabah (a Casa Sagrada). Ao chegar em Makkah, 
Allah enviou sobre eles os pássaros citados nos 
versículos e os destruiu. Isto ocorreu no ano do 
nascimento do profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam), quarenta anos 
antes do início da revelação, e muitos dos que 
presenciaram este acontecimento estavam vivos na 
época do envio do profeta). 
B Acaso, não fez sua conspiração uma 
perdição? (desbaratou seus planos de destruir al 
kaabah e os destruiu por causa de sua perdição).  
CE enviou sobre eles pássaros em bandos 
(eram pássaros negros que vieram da direção do 
mar, cada um deles carregava três pedras, duas em suas 
patas e uma em seu bico. Tudo o que era atingido 
por uma pedra era queimado). 
Dque lançavam sobre eles pedras de argila 
(pedras de argila cozida no fogo do Inferno, em 
cada uma delas está registrado o nome de cada 
um deles para atingí-lo) 
EEntão, os deixou como feno comido (pelos 
rebanhos, ou como o resto do pasto do qual se 
alimentou o rebanho). 
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Surata 106 Quraish 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
APor causa do hábito de Quraish (A tribo de 
Quraish tinha duas caravanas, uma para o Iêmen 
no inverno porque é um lugar de alta 
temperatura, e a outra para a Síria no verão 
porque é um lugar de baixa temperatura. O 
comércio era a principal sobrevivência deles, e 
não fossem essas duas viagens não poderiam se 
estabelecer, e não fosse a segurança alcançada por 
estarem ao lado da Casa Sagrada não poderiam 
sobreviver. O significado deste versículo então é: 
Allah os fez se habituar com estas duas viagens e 
as facilitou para eles, portanto, que sejam sinceros 
a Allah na adoração) 
B Lhes fizemos habituar a caravana do inverno 
e do verão. 
CEntão, que adorem ao Senhor desta Casa 
(Allah mencionou que é o Senhor desta Casa 
Sagrada porque eles adoravam a deuses, então 
distinguiu entre Ele, exaltado seja, e os deuses. E 
com a Casa Sagrada, Quraish se destacou entre os 
árabes). 
DAquele que os alimentou de fome e os 
assegurou de medo (Os alimentou por causa 
destas caravanas e os livrou da fome que os 
açoitava antes delas. E os árabes atacavam uns aos 
outros e saqueavam uns aos outros, e Quraish se 
assegurou disso por causa do valor da Casa 
Sagrada. Os livrou também do medo dos 
abissínios com os elefantes). 

Surata 107 A Ajuda Mínima 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AHá visto aquele que desmente o juízo (o 
acerto de contas e a recompensa no Dia do Juízo)? 
B Este que rechaça o órfão (proíbe o órfão de 
seu direito com veemência, e os árabes na época 
da ignorância não herdavam as mulheres nem as 
crianças), 
CE não incentiva alimentar o pobre (não 
incentivam a si mesmos, nem aos seus familiares e 
nem a outros por mesquinhez). 
DAi dos oradores,  
EAqueles que em suas orações são negligentes 
(são desatentos e despreocupados de cumprir as 
orações, se rezam não esperam recompensa e se 
não rezam não temem castigo. Assim, são desatentos 
da oração a ponto de rezarem fora do horário). 
FAqueles que fazem (as orações e outras 
ações) para serem vistos, 
GE negam prestar a mínima ajuda (al maún, 
traduzido aqui como mínima ajuda, são as coisas 

que as pessoas menosprezam ou não podem ser 
negados, como o balde e a panela, ou a água e o 
sal. E é narrado também que significa: azzakat, ou 
seja, negam pagar o zakat (a doação) de seus bens). 

Surata 108 Al Kauthar 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
APor certo, Nós te concedemos al kauthar (um 
rio no Paraíso, com o qual Allah agraciou o profeta 
Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam) e sua nação). 
BEntão, reza ao teu Senhor e a Ele sacrifica (As 
pessoas dirigiam suas orações aos deuses e 
sacrificavam (animais) aos deuses, então Allah 
ordenou que a oração e o sacrifício fossem realizados 
somente a Ele. Disse Qatadah, Átaá e Íkrimah: 
São as duas orações do íd). 
CCertamente, quem te odeia é o improdutivo 
(é quem não vai ter mais lembrança depois de sua 
morte. Quando o filho do profeta Muhammad    
(sallallahu 

alaihi ua sallam) morreu, um dos idólatras disse que 
Muhammad não terá descendência, então foi 
revelada esta surata). 
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Surata 106 Quraish 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
APor causa do hábito de Quraish (A tribo de 
Quraish tinha duas caravanas, uma para o Iêmen 
no inverno porque é um lugar de alta 
temperatura, e a outra para a Síria no verão 
porque é um lugar de baixa temperatura. O 
comércio era a principal sobrevivência deles, e 
não fossem essas duas viagens não poderiam se 
estabelecer, e não fosse a segurança alcançada por 
estarem ao lado da Casa Sagrada não poderiam 
sobreviver. O significado deste versículo então é: 
Allah os fez se habituar com estas duas viagens e 
as facilitou para eles, portanto, que sejam sinceros 
a Allah na adoração) 
B Lhes fizemos habituar a caravana do inverno 
e do verão. 
CEntão, que adorem ao Senhor desta Casa 
(Allah mencionou que é o Senhor desta Casa 
Sagrada porque eles adoravam a deuses, então 
distinguiu entre Ele, exaltado seja, e os deuses. E 
com a Casa Sagrada, Quraish se destacou entre os 
árabes). 
DAquele que os alimentou de fome e os 
assegurou de medo (Os alimentou por causa 
destas caravanas e os livrou da fome que os 
açoitava antes delas. E os árabes atacavam uns aos 
outros e saqueavam uns aos outros, e Quraish se 
assegurou disso por causa do valor da Casa 
Sagrada. Os livrou também do medo dos 
abissínios com os elefantes). 

Surata 107 A Ajuda Mínima 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
AHá visto aquele que desmente o juízo (o 
acerto de contas e a recompensa no Dia do Juízo)? 
B Este que rechaça o órfão (proíbe o órfão de 
seu direito com veemência, e os árabes na época 
da ignorância não herdavam as mulheres nem as 
crianças), 
CE não incentiva alimentar o pobre (não 
incentivam a si mesmos, nem aos seus familiares e 
nem a outros por mesquinhez). 
DAi dos oradores,  
EAqueles que em suas orações são negligentes 
(são desatentos e despreocupados de cumprir as 
orações, se rezam não esperam recompensa e se 
não rezam não temem castigo. Assim, são desatentos 
da oração a ponto de rezarem fora do horário). 
FAqueles que fazem (as orações e outras 
ações) para serem vistos, 
GE negam prestar a mínima ajuda (al maún, 
traduzido aqui como mínima ajuda, são as coisas 

que as pessoas menosprezam ou não podem ser 
negados, como o balde e a panela, ou a água e o 
sal. E é narrado também que significa: azzakat, ou 
seja, negam pagar o zakat (a doação) de seus bens). 

Surata 108 Al Kauthar 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
APor certo, Nós te concedemos al kauthar (um 
rio no Paraíso, com o qual Allah agraciou o profeta 
Muhammad (sallallahu 

alaihi ua sallam) e sua nação). 
BEntão, reza ao teu Senhor e a Ele sacrifica (As 
pessoas dirigiam suas orações aos deuses e 
sacrificavam (animais) aos deuses, então Allah 
ordenou que a oração e o sacrifício fossem realizados 
somente a Ele. Disse Qatadah, Átaá e Íkrimah: 
São as duas orações do íd). 
CCertamente, quem te odeia é o improdutivo 
(é quem não vai ter mais lembrança depois de sua 
morte. Quando o filho do profeta Muhammad    
(sallallahu 

alaihi ua sallam) morreu, um dos idólatras disse que 
Muhammad não terá descendência, então foi 
revelada esta surata). 
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Surata 109   Os Incrédulos 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ADize: Ó incrédulos (esta surata foi revelada 
quando os idólatras proporam ao mensageiro de 
Allah (sallallahu 

alaihi ua sallam) adorar aos ídolos um dia, e eles 
adorariam a seu ídolo um dia, então Allah 
ordenou o mensageiro a dizer: não adoro o que 
adorais, ou seja, jamais adorarei aos ídolos).  
BNão adoro o que adorais, 
CNem vós adorais o que adoro (e vós também, 
enquanto permanecem na idolatria e na 
descrença, não adorarão a Allah), 
DNem eu adoro o que adorais (e jamais 
adorarei os ídolos no futuro), 
ENem vós adorais o que adoro (a repetição serve 
para cortar qualquer esperança dos incrédulos na 
possibilidade de o mensageiro (sallallahu 

alaihi ua sallam) atender 
ao pedido deles de adorar aos ídolos com eles). 
FVós tens a vossa religião e eu tenho a minha 
religião (se não querem atender à verdade e estão 
satisfeitos com o que têm de religião, eu estou 
satisfeito com a minha religião). 
 

Surata 110   O Socorro 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
É denominada também: surata da despedida. Ibn 
Ábbass relata que quando foi revelada “quando 
chegar o socorro de Allah e a conquista”, o profeta (
sallallahu 
alaihi ua sallam) disse: “Fui informado da minha morte”. 
A Quando chegar o socorro de Allah e a 
conquista (O socorro é o apoio contra os 
inimigos para predominar sobre eles, no caso, os 
quraishitas. E a conquista é conquistar a cidade 
dos inimigos, ou seja, quando Allah te agraciar 
com a conquista de Makkah, e também conquistar 
os seus corações para aceitarem a verdade).  
BE ver os homens entrarem na religião de Allah em 
grupos (quando o mensageiro de Allah (sallallahu 

alaihi ua sallam) 
conquistou Makkah, os árabes disseram: “Se 
Muhammad dominou o povo da Casa Sagrada 
sendo que Allah os protegeu do exército dos 
elefantes, portanto, ele está com a verdade e vós 
não podereis derrrotá-lo”, então começaram a 
entrar na religião aos grupos e cada tribo se 
tornava muçulmana por completo enquanto, antes 
disso, entravam na religião individualmente), 
CEntão, glorifique com o louvor de teu 
Senhor (há a união entre a glorificação e o louvor. 
Na glorificação temos a admiração com a facilidade 
que Allah impôs para a conquista acontecer, fato 
que não passava pela mente de ninguém. E no 
louvor temos o agradecimento a Allah pela graça 
concedida com a vitória e com a entrada das 
pessoas no Islam) e peça o Seu perdão, porque 
Ele é Perdoador (em humildade a Allah e por 
causa das faltas em sua ação, pois Allah perdoa 
quem se arrepende e aceita o arrependimento. 
Também é narrado que Ibn Ábbass explicou 
sobre esta surata: “Esta é a informação de Allah 
ao profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) sobre a sua morte, disse: 
Quando chegar o socorro de Allah e a conquista 
(este é o sinal da proximidade de sua morte)... 
Então, glorifique com o louvor de teu Senhor e 
peça o Seu perdão, porque Ele é Perdoador”). 

Surata 111   As Fibras 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
A Que pereção as mãos de Abu Lahab e que 
ele pereça (Abu Lahab é uma alcunha, seu nome é 
Abdul úzza. Era tio do profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) e 
grande perseguidor e inimigo dele). 
BDe nada lhe valerão seus bens e o que logrou 
(nada poderão o proteger do castigo que o atingirá).  
CQueimar-se-á num fogo flamegante. 
DE sua mulher portará lenha (Sua eposa se 
chama Um Jamil bint Harb (irmã de Abu 
Sufian). Ela carregava espinhos e os atirava no 
caminho do profeta (sallallahu 

alaihi ua sallam) de noite), 
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EEm seu pescoço haverá uma corda de fibras 
(os fios dos quais se faz a corda. Esta mulher 
tinha um colar de pérolas e jurou por allat e por 
al úzza (duas estátuas) que irá gastá-lo na guerra 
contra Muhammad. Então, terá no lugar deste 
colar uma corda em seu pescoço no Dia do Juízo). 

Surata 112  O Monoteísmo 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ADize: Ele é Allah, o Único (os idólatras 
disseram: Muhammad, cite para nós a
descendência de teu Senhor. Então, Allah revelou 
esta surata. Ou seja, se perguntam de sua descendência, 
saibam que Ele é Único, não tem semelhantes), 
BAllah, o Absoluto (aquele que é solicitado 
nas necessidades porque Ele pode atendê-las. Disse 
Ibn Ábbass: assamad é o Senhor que é completo 
em sua senhoria, o nobre que é completo em sua 
grandeza, o tolerante que é completo em sua 
tolerância, o rico que é completo em sua riqueza, 
o poderoso que é completo em seu poder, o 
conhecedor que é completo em seu conhecimento, 
o sábio que é completo em sua sabedoria, ele é 
Allah, e essa qualidade só é atribuída a Ele). 
CNunca gerou e nunca foi gerado (não gerou 
ninguém nem foi gerado por ninguém, porque 
nada é assemelhável a Ele e porque é impossível 
atribuir a inexistência a Ele, e quem é gerado inexistia 
antes de nascer. Portanto, Deus não tem pai de 
quem descende. Disse Qatadah: os idólatras árabes 
disseram: os anjos são filhas de Allah, os judeus 
disseram: Úzair é filho de Allah, os cristãos 
disseram: Jesus é filho de Allah. Então, Allah os 
desmentiu dizendo: Nunca gerou e nunca foi gerado). 
DE ninguém é semelhante a Ele (ninguém 
compartilha com Ele as Suas perfeitas qualidades). 

Surata 113  A Alvorada 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ADize: Refugio-me no Senhor da alvorada 
(Aquele que tem o poder de eliminar esta 
profunda escuridão com o alvorecer da manhã 
tem poder para proteger quem Lhe implora 
refúgio de tudo o que ele teme),  
B Do mal que criou (do mal de todas as 
criaturas que Ele criou), 
CE do mal da escuridão da noite quando se 
estende (porque na noite os animais selvagens se 
espalham e os maléficos corrompem), 
DE do mal das sopradoras nos nós (as feiticeiras),  
EE do mal do invejoso quando inveja. 

Surata 114 Os Humanos 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ADize: Refugio-me no Senhor dos humanos 
(Quem os criou e controla seus assuntos), 
BRei dos humanos (reina totalmente sobre eles), 

CDeus dos humanos (é quem merece ser 
adorado, porque o rei pode ser divindade e pode não 
ser, então esclareceu que o nome “deus” é exclusivo 
de Allah e não é compartilhado com ninguém), 
DDo mal do sussurrador (o Satanás) que foge 
(quando é lembrado o nome de Allah o Satanás 
foge e se comprime. E quando não é lembrado o 
Seu nome o Satanás se acomoda e sussurra). 
EQue sussurra nos corações dos humanos 
(sussurrar significa convidar o indivíduo a 
obedecê-lo com palavras ocultas, que chegam ao 
coração, mas sem fazer ouvir som (palavras que 
não se manifestam). Em seguida, Allah esclarece 
que há dois sussurradores: genial e humano),  
F(que existe) entre os gênios e os humanos (o 
demônio dos gênios sussurra nos corações dos 
humanos (e o Satanás também sussurra nos 
corações dos humanos). E quanto ao sussurro do 
demônio dos humanos: ele se apresenta como um 
conselheiro preocupado e ilude, então, sua palavra é 
lançada ao coração fazendo o demônio dos gênios 
penetrar com seu sussuro. Disse Ibn Ábbass: 
“Todo recém nascido nasce com “o sussurrador” 
em seu coração. Quando lembra de Allah ele foge 
e quando adormece (da recordação de Allah) ele 
sussurra”. Pedimos refúgio a Allah deste sussurro).  


 

 
 
 


 

 
 

 


 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



67

  

@@ @

 

 

 

EEm seu pescoço haverá uma corda de fibras 
(os fios dos quais se faz a corda. Esta mulher 
tinha um colar de pérolas e jurou por allat e por 
al úzza (duas estátuas) que irá gastá-lo na guerra 
contra Muhammad. Então, terá no lugar deste 
colar uma corda em seu pescoço no Dia do Juízo). 

Surata 112  O Monoteísmo 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ADize: Ele é Allah, o Único (os idólatras 
disseram: Muhammad, cite para nós a
descendência de teu Senhor. Então, Allah revelou 
esta surata. Ou seja, se perguntam de sua descendência, 
saibam que Ele é Único, não tem semelhantes), 
BAllah, o Absoluto (aquele que é solicitado 
nas necessidades porque Ele pode atendê-las. Disse 
Ibn Ábbass: assamad é o Senhor que é completo 
em sua senhoria, o nobre que é completo em sua 
grandeza, o tolerante que é completo em sua 
tolerância, o rico que é completo em sua riqueza, 
o poderoso que é completo em seu poder, o 
conhecedor que é completo em seu conhecimento, 
o sábio que é completo em sua sabedoria, ele é 
Allah, e essa qualidade só é atribuída a Ele). 
CNunca gerou e nunca foi gerado (não gerou 
ninguém nem foi gerado por ninguém, porque 
nada é assemelhável a Ele e porque é impossível 
atribuir a inexistência a Ele, e quem é gerado inexistia 
antes de nascer. Portanto, Deus não tem pai de 
quem descende. Disse Qatadah: os idólatras árabes 
disseram: os anjos são filhas de Allah, os judeus 
disseram: Úzair é filho de Allah, os cristãos 
disseram: Jesus é filho de Allah. Então, Allah os 
desmentiu dizendo: Nunca gerou e nunca foi gerado). 
DE ninguém é semelhante a Ele (ninguém 
compartilha com Ele as Suas perfeitas qualidades). 

Surata 113  A Alvorada 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ADize: Refugio-me no Senhor da alvorada 
(Aquele que tem o poder de eliminar esta 
profunda escuridão com o alvorecer da manhã 
tem poder para proteger quem Lhe implora 
refúgio de tudo o que ele teme),  
B Do mal que criou (do mal de todas as 
criaturas que Ele criou), 
CE do mal da escuridão da noite quando se 
estende (porque na noite os animais selvagens se 
espalham e os maléficos corrompem), 
DE do mal das sopradoras nos nós (as feiticeiras),  
EE do mal do invejoso quando inveja. 

Surata 114 Os Humanos 
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso 
ADize: Refugio-me no Senhor dos humanos 
(Quem os criou e controla seus assuntos), 
BRei dos humanos (reina totalmente sobre eles), 

CDeus dos humanos (é quem merece ser 
adorado, porque o rei pode ser divindade e pode não 
ser, então esclareceu que o nome “deus” é exclusivo 
de Allah e não é compartilhado com ninguém), 
DDo mal do sussurrador (o Satanás) que foge 
(quando é lembrado o nome de Allah o Satanás 
foge e se comprime. E quando não é lembrado o 
Seu nome o Satanás se acomoda e sussurra). 
EQue sussurra nos corações dos humanos 
(sussurrar significa convidar o indivíduo a 
obedecê-lo com palavras ocultas, que chegam ao 
coração, mas sem fazer ouvir som (palavras que 
não se manifestam). Em seguida, Allah esclarece 
que há dois sussurradores: genial e humano),  
F(que existe) entre os gênios e os humanos (o 
demônio dos gênios sussurra nos corações dos 
humanos (e o Satanás também sussurra nos 
corações dos humanos). E quanto ao sussurro do 
demônio dos humanos: ele se apresenta como um 
conselheiro preocupado e ilude, então, sua palavra é 
lançada ao coração fazendo o demônio dos gênios 
penetrar com seu sussuro. Disse Ibn Ábbass: 
“Todo recém nascido nasce com “o sussurrador” 
em seu coração. Quando lembra de Allah ele foge 
e quando adormece (da recordação de Allah) ele 
sussurra”. Pedimos refúgio a Allah deste sussurro).  
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(subhanahu 

ua ta´ala) (
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam) (subhanahu 

ua ta´ala)

(
sallallahu 
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(
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(
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(subhanahu 

ua ta´ala)
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ua ta´ala)
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ua ta´ala)
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alaihi ua sallam)

(
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(
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alaihi ua sallam) (subhanahu 

ua ta´ala)

(
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(
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(
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(
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ua ta´ala)

(
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alaihi ua sallam)
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 (
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alaihi ua sallam)
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ua ta´ala)
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ua ta´ala)

(subhanahu 

ua ta´ala)
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ua ta´ala)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
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alaihi ua sallam)
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(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(subhanahu 

ua ta´ala)
(

sallallahu 

alaihi ua sallam)

(subhanahu 

ua ta´ala)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)
radhiallahu 

anhu

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

alaihi 

assalam

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

                              
1

que Allah esteja complacido com ele. 
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(
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alaihi ua sallam)
radhiallahu 

anhu

(
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alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

alaihi 

assalam

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

                              
1

que Allah esteja complacido com ele. 
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(
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alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(subhanahu 

ua ta´ala)

sallallahu 

alaihi ua sallam

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)
(

sallallahu 

alaihi ua sallam)

rahimahu 

llah

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(subhanahu 

ua ta´ala)
(

sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
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alaihi ua sallam)
(

sallallahu 

alaihi ua sallam)

radhiallahu 

anhu

(
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alaihi ua sallam)
radhiallahu 

anhu

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)
rahimahu 

llah

(
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alaihi ua sallam)

radhiallahu 

anhu

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)
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sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(subhanahu 

ua ta´ala)

sallallahu 

alaihi ua sallam

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)
(

sallallahu 

alaihi ua sallam)

rahimahu 

llah

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(subhanahu 

ua ta´ala)
(

sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)
(

sallallahu 

alaihi ua sallam)

radhiallahu 

anhu

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)
radhiallahu 

anhu

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)
rahimahu 

llah

(
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alaihi ua sallam)

radhiallahu 

anhu

(
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alaihi ua sallam)
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ua ta´ala)
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(
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(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
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alaihi ua sallam)
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anhu

(
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(
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(subhanahu 

ua ta´ala)

(
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alaihi ua sallam)

radhiallahu 

anhu
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(subhanahu 

ua ta´ala)

(
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radhiallahu 

anhu
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radhiallahu 

anhu
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alaihi ua sallam)



radhiallahu 

anha
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ua ta´ala)
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alaihi ua sallam)
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(
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alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)
(

sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

                              
1

a paz esteja com ele. 

radhiallahu 

anhu

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)
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alaihi 

assalam

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)
(

sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)

                              
1

a paz esteja com ele. 

radhiallahu 

anhu

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)
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ua ta´ala)
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ua ta´ala)
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alaihi ua sallam)
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alaihi ua sallam)
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(
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(
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(
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alaihi ua sallam)
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ua ta´ala)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)
(

sallallahu 

alaihi ua sallam)
(

sallallahu 

alaihi ua sallam)

(
sallallahu 

alaihi ua sallam)
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(
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alaihi ua sallam)

(
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alaihi ua sallam)
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alaihi ua sallam)
(
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alaihi ua sallam)

(
sallallahu 
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(
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alaihi ua sallam)
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ua ta´ala)
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(
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(
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ua ta´ala) 

(
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alaihi ua sallam)
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ua ta´ala)
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•••• 
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alaihi ua sallam)
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alaihi ua sallam)
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