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Introdução
Acredita-se que este capítulo seja um dos últimos

revelados e, portanto, a maioria dos estudiosos islâmicos
acredita que tenha sido revelado em Medina.  Seu título, A
Ajuda, é retirado da palavra 'ajuda' (nasr) que ocorre no
primeiro dos três versículos.  Quando lemos os capítulos
do Alcorão cronologicamente, descobrimos que este
capítulo está diretamente ligado aos capítulos anteriores e
seguintes.  No capítulo anterior, 'Os Descrentes' (Al-Kafirun), Profeta Muhammad, que a
misericórdia e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, é dito para se separar
completamente do povo de Meca que se recusou a abraçar o Islã.  Em 'A Ajuda', o Profeta
Muhammad e aqueles que o seguiram recebem a garantia da vitória.

A palavra deen no capítulo anterior, muitas vezes traduzida como religião, também
pode ser traduzida como resultado.  O resultado será que uma pessoa experimentará as
consequências de suas ações.  A consequência para o profeta Muhammad e a jovem nação
muçulmana, nos é dito em 'A Ajuda', é a vitória, neste mundo e no próximo.  O capítulo
que segue "A Ajuda" é "O Esparto", onde vemos que a consequência para aqueles que não
acreditam é um fogo flamejante, um resultado completamente diferente.

Versículo 1 A vitória pertence a Deus
Na língua árabe há várias palavras para ajuda e são usadas em todo o Alcorão.  Todas

têm tons de significado ligeiramente diferentes.  Esta palavra em particular Nasr (ajuda)
é usada para o tipo de ajuda que é usada para dominar um agressor ou opressor.  Não é
ajuda para mover a mobília ou cavar uma horta.  Se dissermos que (nasr) é a ajuda de
Deus, sabemos que é tremenda e incomparável.

Acredita-se que esta vitória seja a conquista de Meca.  Quando o Profeta Muhammad
retorna à Meca como conquistador, é uma conquista não violenta e, portanto, uma vitória
particularmente surpreendente.  No entanto, muitos estudiosos acreditam que a palavra
vitória aqui não significa uma vitória particular, mas muitas vitórias provando que Deus é
o poder supremo na Arábia e além. 

Curiosamente, muitas pessoas de Meca e arredores esperavam que o Profeta
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alcançasse alguma vitória antes de segui-lo.  Deus profetiza a vitória neste capítulo e,
assim, aqueles que ficaram para trás estavam agora repensando sua decisão.  Deus está
dizendo ao Profeta Muhammad que quando Sua tremenda ajuda chegar, não haverá nada
que possa impedi-lo ou superá-lo.

Versículo 2 A mensagem é clara
Após a conquista de Meca, as tribos árabes que resistiram a abraçar o Islã, as que

esperavam por uma vitória, começaram a se unir ao Profeta Muhammad para prometer
lealdade a Deus e à religião do Islã.  Até então, o Profeta Muhammad estava
frequentemente cheio de tristeza e dor emocional.  Embora Deus lhe tenha dito o oposto,
o Profeta Muhammad sempre se sentiu responsável por todos.  Se eles se recusaram a
acreditar e terminaram suas vidas nesse estado, ficou triste e desejou ter feito mais para
salvá-los. 

Neste capítulo, Deus está assegurando ao profeta Muhammad que verá multidões de
pessoas aceitando o Islã.  Deus está dizendo que verá esses grandes grupos em sua vida. 
Não apenas uma pessoa aqui e ali, mas famílias e tribos extensas inteiras, e não apenas
algumas tribos, mas muitas.  O profeta Muhammad, vendo multidões de pessoas entrando
no Islã, não está restrito apenas àqueles que entraram no Islã durante sua vida.  Sabemos
de muitas de suas tradições que ele viu o grande número de crentes que estarão reunidos
atrás dele no Dia do Juízo.  Este versículo, no entanto, tranquilizou o Profeta Muhammad,
aliviou sua dor e teve um impacto muito profundo em sua vida pessoal. 

Versículo 3 Como buscar perdão
O Profeta Muhammad e seus seguidores são instruídos a se sentirem tranquilos, a

ficarem calmos e glorificarem e louvarem a Deus.  A vitória é só de Deus.  Nunca houve
qualquer dúvida de que terminaria assim.  Fique perto de Deus, O glorifique, depois O
louve e, depois disso, busque Seu perdão, porque Ele está sempre pronto para perdoar.  É
bem relatado nas tradições do Profeta Muhammad que depois que este capítulo foi
revelado, ele aumentou sua adoração a Deus passando mais horas orando, glorificando-O
e louvando-O, e buscando perdão muitas vezes ao dia.  Seus hábitos pessoais mudaram
por causa desse versículo.  Seguir as instruções deste capítulo e imitar o comportamento
do profeta Muhammad é a chave para fazer súplicas a Deus.

Também está relatado em numerosas tradições autênticas que este capítulo teve
grande impacto pessoal em muitos dos companheiros do Profeta Muhammad.  Muitos
deles reconheceram que essa revelação significava que o profeta Muhammad havia
completado sua missão.  Através das histórias dos profetas, fica claro que, uma vez que a
missão esteja completa, a vida do profeta está no fim.  Muitos dos companheiros foram
profundamente afetados e este capítulo reduziu-os a lágrimas de luto.  Esses três
versículos contêm uma riqueza de informações e conhecimentos que acabamos de
abordar neste resumo.
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