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Versículos 61-68 História de Salé
Os locais de morada do povo de Salé, Tamude, são situados em algum lugar entre
Hijaz e Síria, na parte sul de Madian ao leste do golfo de Aqaba. Esculpidas na pedra,
suas moradas ainda estão preservadas.
A mensagem de Salé era semelhante à de Noé e Hud. Além disso, produziu uma
camela das montanhas vizinhas para provar que era um profeta verdadeiro de Deus, mas
alertou ao povo que não a machucassem. Entretanto, a mataram, convidando com isso a
ira de Deus na forma de um grito celestial que os deixou mortos, com o rosto voltado para
o chão, em suas casas.

Versículos 69-76 História de Abraão
Nascido no Iraque, Abraão se instalou na cidade de Ur. Viajou para Harran no norte
da península árabe e depois para a Palestina, com sua esposa Sarah e seu sobrinho Lot.
Devido a uma seca, se mudou para o Egito. Lot retornou com Abraão do Egito, mas se
separaram porque a terra não era suficiente para os rebanhos de ambos. Lot se instalou
na direção do mar Morto, perto de Sodoma e Gomorra.
Abraão tinha três belos traços de caráter: paciente, arrependido e de bom coração.
Rapidamente serviu aos hóspedes inesperados - anjos de Deus - que trouxeram duas
notícias. Uma, a destruição do povo de Lot estava próxima. A segunda era o nascimento
do filho de Abraão, Isaque, com sua esposa idosa Sarah, e de seu neto Jacó. Abraão fez
uma tentativa fútil de desviar os anjos de Lot.

Versículos 77-83 História de Lot
Tão hospitaleiro quanto seu tio, Lot estava angustiado em ver hóspedes jovens e
atraentes que as pessoas imediatamente quiseram sodomizar. Lot tentou argumentar
com o povo apontando para mulheres disponíveis para casamento e para que não o
desgraçassem. Sentindo-se impotente para proteger seus hóspedes, os anjos confortaram
Lot dizendo que ele não seria ferido. Devia deixar a cidade ao cair da noite com sua
família exceto sua esposa, que ficaria para trás, já que havia informado ao povo dos
convidados angélicos. Deus os destrói elevando a cidade, virando-a de cabeça para baixo
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e fazendo chover pedra, devido à perversão de seu povo.

Versículos 84-95 História de Shuaib
Foi enviado para o povo de Madian que viveu na terra de Hijaz, próximo à Síria e a
leste do golfo de Aqaba. De acordo com alguns historiadores, aquela terra é o local da
atual cidade saudita chamada Tabuk.
Mensagem de Shuaib:
·

Adorar a Deus.

·

Dar a medida completa, não dar às pessoas menos do que aquilo pelo qual pagaram.

·

Não espalhar a corrupção na terra.

·

Buscar o perdão do Senhor misericordioso e amoroso.

·

Temer a punição de um Dia que cercará tudo.

Os descrentes debocharam da oração do profeta Shuaib, dizendo que ela o instruía
para que deixassem seus deuses ancestrais ou mudassem como dispunham do dinheiro.
Shuaib os lembra de que só deseja reforma e Deus é sua força e em Quem ele se
apoia. Sua súplica compadecida para que olhassem para as ruínas de Noé, Hud, Salé e
Lot não os convenceu. Shuaib e os demais crentes são resgatados quando um grito os
destrói como se nunca tivessem existido.

Versículos 96-99 História de Moisés
Moisés deixou o Egito e, viajando pelo Sinai, foi na direção de Madian. No caminho
encontrou sua esposa, a filha de Shuaib. Na viagem de volta, Deus falou a Moisés no
monte Tur (monte Horeb no Sinai) e, depois, Moisés retorna ao Egito.
Deus enviou Moisés com provas claras ao Faraó e seus ministros, mas eles seguiram
as ordens insensatas de seu governante. Amaldiçoados em ambos os mundos, assim como
o seguiram na água fria que os afogou, seguirão com ele para o Inferno.

Versículos 100-102 Injustiça
Eles cometeram injustiça contra si mesmos, Deus não os injustiçou. Os deuses que
invocaram ao lado de Deus não tinham nenhuma utilidade.

Versículos 103-109 Cenas do Dia da Ressurreição e o conforto
divino para o profeta
As narrativas acima dos profetas são "sinais" relatados ao profeta Muhammad para
benefício daqueles que temem a punição da outra vida.
Deus reunirá todas as pessoas no Último Dia, ninguém será capaz de se esconder, e
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todos receberão sua parte. Naquele Dia uma alma falará somente pela permissão de
Deus. Os desafortunados entrarão no Inferno pela eternidade naquele Dia. Os
fortunados estarão no Paraíso para sempre.

Versículos 110-111 Alerta contra lançar dúvidas sobre os livros
de Deus
Os povos tratam seus profetas da mesma forma. Alguns aceitam seu chamado e
outros o rejeitam. Lançando dúvidas, o povo negou Moisés e o Torá como os pagãos de
Meca negaram o profeta Muhammad. Aqueles que rejeitaram os profetas devem
enfrentar o mesmo destino.

Versículos 112-115 Meios de alcançar o sucesso no mundo e na
Outra Vida
O profeta Muhammad e os crentes arrependidos são instruídos por Deus a
permanecerem determinados, estabelecerem a oração regular e exercerem a paciência.
Não ultrapassem os limites e não se tornem parceiros de malfeitores ou o fogo do Inferno
os tocará.

Versículos 116-119 O modo de Deus na destruição de nações
injustas
Deus não destrói cidades injustamente enquanto os residentes estão tentando se
reformarem. Se Deus tivesse querido, poderia ter feito as pessoas seguirem uma única
religião, mas não teve intenção de fazê-lo por razões que só Ele conhece. Assim, as
pessoas continuarão a ter diferenças, exceto aquelas que Deus tem misericórdia: as que
seguem os ensinamentos dos profetas. Quanto às demais, ou seja, as que rejeitam a
mensagem de Deus, Ele as punirá no Inferno.

Versículo 120 Os objetivos das histórias corânicas
1.

Consola o profeta Muhammad.

2.

Envia a verdade para o profeta Muhammad.

3.

Conselho e um lembrete para os crentes.

Versículos 121-123 Benefícios práticos das histórias dos
mensageiros
1.

Deus tem conhecimento absoluto e completo de tempo e espaço - o que é observável e
o que está oculto nos céus e na terra, e do passado e do presente.

2.

Tudo retorna para Deus na vida futura. A criação não pode interferir nisso.

3.

Portanto, Deus deve ser adorado e invocado.

Capítulo 11, Hud (parte 1 de 2)

3 of 7

www.IslamReligion.com

4.

Deus conhece nossas ações e nossas afirmações. As boas obras do obediente não
serão desperdiçadas e a rejeição do obstinado não será esquecida.
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Introdução
A história do profeta Hud é contada nesse capítulo.
Enquanto o último capítulo lidou principalmente com
questões abstratas relacionadas à verdade da revelação,
esse capítulo ilustra a verdade daquelas questões ao se
referir às histórias dos profetas anteriores. Dessa forma,
lida com as histórias de Noé, Hud, Salé, Abraão, Lot e
Shuaib (que a paz esteja sobre todos eles). Um inimigo
cruel e implacável é alertado sobre o destino reservado aos povos anteriores. Esse
capítulo foi revelado em Meca durante os últimos quatro anos da vida do profeta e
consiste de 123 versículos.
Uma vez Abu Bakr disse ao profeta Muhammad, que a misericórdia e bênçãos de Deus
estejam sobre ele: "Ultimamente tenho notado que você está envelhecendo. Qual é a
causa disso?" O profeta Muhammad respondeu que a surata Hud e capítulos semelhantes
(56-Waqi’ah, 77-Mursalat, 78-Naba’ e 99-Takwir) aceleraram seu envelhecimento (
Tirmidhi).
Uma leitura atenta desse capítulo fará você sentir o efeito de seus avisos severos.
Deus nos avisa por meio de histórias diferentes dos profetas, nas quais aqueles que
colocaram sua fé na aparência externa da vida mundana e rejeitaram a mensagem dos
profetas sofreram consequências terríveis. Quando Deus faz Seu julgamento sobre um
povo não poupa ninguém, nem mesmo o parente mais próximo de um profeta. Somente o
profeta e seus seguidores são salvos.

Versículos 1-7 da mensagem de Deus
Esses versículos discutem o Alcorão e a atitude dos politeístas em relação a ele e à
ressurreição.
Os versículos do Alcorão foram explicados claramente. A mensagem do Alcorão é
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adorar a Deus e buscar Seu perdão. O profeta Muhammad alerta sobre a punição de
Deus e, ao mesmo tempo, traz as boas novas do Paraíso. Deus julgará a humanidade de
acordo com os atos desta vida. Algumas pessoas tentam ocultar de Deus, mas Deus
conhece seus segredos mais profundos.
Deus é responsável pelo sustento de toda criatura viva. Criou os céus e a terra em
seis dias para testar se o homem percebe o poder de Deus e é grato a Ele. Aqueles que
negam a ressurreição consideram o Alcorão uma mágica, por causa de seu poder de
convencimento.

Versículos 8-11 Atitude polar em relação aos favores de Deus
Os versículos comparam a atitude dos crentes e dos politeístas em relação aos favores
e dificuldades.
Não se iluda pelo adiamento de Deus da punição, que pode chegar a qualquer
momento. Também não perca a esperança e se torne ingrato se Deus retirar alguns de
Seus favores. Ao mesmo tempo, não fique arrogante se Deus fizer com que experimente
de Suas graças. As pessoas têm essa atitude, exceto os pacientes que fazem o bem.
Serão perdoadas e receberão uma recompensa imensa.

Versículo 12 O profeta Muhammad e o lidar com os pagãos
O versículo descreve o sentimento de desconforto do profeta por causa do
comportamento dos politeístas.

Versículos 13-14 Autenticidade do Alcorão
A autenticidade do Alcorão é provada para aqueles que alegam que o profeta
Muhammad o fabricou. Deus desafia os especialistas da língua árabe a trazerem dez
capítulos semelhantes. A incapacidade deles de responder deve dar-lhes a certeza de que
o Alcorão vem de Deus, não há divindade merecedora de adoração exceto Ele e que
devem se submeter a Deus como muçulmanos.

Versículos 15-16 Consequências futuras do comportamento
atual
A consequência para os que desejam somente a recompensa desse mundo é que
receberão nessa vida, mas o Inferno será o destino deles na próxima vida. Afinal.
trabalharam somente por objetivos mundanos.

Versículos 17-24 Os dois partidos
O arcanjo Gabriel, testemunha de Deus, confirma o Alcorão. Uma pessoa que segue o
Alcorão e o livro de Moisés (ou seja, o Torá que predisse a vinda do profeta Muhammad)
acredita nele. O Inferno é para aqueles que o rejeitam. Amaldiçoados são aqueles
perdedores que atribuem mentiras a Deus, impedem outros de seguir o caminho de Deus o Islã - e rejeitam a vida após a morte.
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Os que têm fé e fazem boas ações residirão no Paraíso.

Versículos 25-49 História de Noé
O povo de Noé viveu no sul do Iraque, não muito longe da atual cidade de Kufa. A
mensagem de Noé para seu povo foi:
·

Adorar a Deus.

·

Temer a punição de um dia doloroso.

Mas os líderes de sua nação o consideraram um mero humano seguido por pessoas de
baixa condição. Rejeitaram suas respostas e o convidaram a trazer a destruição que
prometeu. Deus instruiu Noé a suportar pacientemente a zombaria e construir a arca.
A ternura de um pai não pode salvar o filho descrente de Noé de se afogar com o
resto. A arca, carregando Noé, os crentes e os animais ancorou em Judi, que se diz estar
em uma montanha voltada para a ilha de Ibn Umar, na junção das fronteiras síria e turca,
na margem leste do rio Tigre, visível da cidade síria de Ain Diwar.

Versículos 50-60 História de Hud
O povo de Ad, para o qual Hud foi enviado, viveu em uma área de montes arenosos
curvos na parte sul da península árabe. Adoravam vários ídolos: wudd, suwa, yaguth,
ya’uq, e nasr.
Resumo da mensagem de Hud para seu povo:
·
·

Adorar a Deus.
Não peço nenhuma recompensa por minha pregação. Isso é com meu
Criador.

·

Buscar o perdão de Deus que Ele enviará chuva e os fortalecerá.

·

Confiar em Deus, meu Senhor e seu Senhor.

·

Deus tem pleno controle sobre toda criatura.

·

Meu Senhor pode substituí-los por um povo melhor, caso se afastem.

·

Não prejudicarão Deus por não O adorarem.

O povo rejeitou sua mensagem. A punição de Deus que durou 8 dias e 7 noites os
destruiu por rejeitar Deus e desobedecer a Seus profetas. Hud e seus companheiros
crentes foram salvos pela misericórdia de Deus.

O endereo web deste artigo:
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