Capítulo 15, Al-Hijr
Descrio: Fique atento, obedeça a Deus, creia na mensagem, rejeite Satanás e encontre refúgio
na adoração.
Por Aisha Stacey (© 2018 IslamReligion.com)
Publicado em 12 Feb 2018 - ltima modificao em 12 Feb 2018
Categoria:Artigos >Predefinido

Introdução
Esse capítulo foi revelado em Meca e
contém 99 versículos. Se título vem do que é
mencionado nos versículos 80 a 84. A maioria
dos sábios acredita que se refere ao povo de
Tamude e faz uma alusão às suas cidades de
pedra. Seus tópicos e estilo são muito
semelhantes ao capítulo 14, Abraão, e
acredita-se que foram reveladas mais ou menos
na mesma época. Nesse capítulo aprendemos
sobre a graça infinita de Deus e o perigo
inerente nos planos de Satanás para a humanidade.

Versículo 1
O capítulo abre com a mesma combinação de letras que abriam o capítulo 14 - Alif,
Lam, Ra. Ao longo dos séculos houve muita especulação quanto ao significado dessas
combinações de letras que iniciam 29 capítulos do Alcorão. O significado dessas
combinações, entretanto, é conhecido apenas por Deus. O Alcorão manifesta a verdade.

Versículos 2 - 15 Lições das nações anteriores
Os descrentes um dia desejarão que tivessem se submetido a Deus. Por enquanto
estão distraídos e se divertindo, mas um dia entenderão. Deus nunca destruiu um povo,
exceto na época em que foi anteriormente decretado. Chamam o profeta Muhammad,
que a misericórdia e bênçãos de Deus estejam sobre ele, de insano e pedem a ele que
envie anjos, mas os anjos só aparecerão para golpeá-los. Deus revelou esse lembrete, o
Alcorão, e Ele o preservará. Os mensageiros foram enviados para nações anteriores e
todos foram ironizados e ridicularizados pelo seu próprio povo. Foi assim que a verdade
escapuliu pelos dedos dos descrentes.
Algumas pessoas não crerão, mesmo que saibam as histórias dos povos que vieram
antes delas. Mesmo que Deus tivesse aberto um portão no paraíso acreditariam estar
deslumbrados e enfeitiçados enquanto observassem sua ascensão.
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Versículos 16 - 25 O Sustentador
Deus criou o paraíso e o embelezou enchendo-o de constelações. Ele o protege dos
demônios e aqueles que tentam escutar de maneira clandestina os habitantes do paraíso
são seguidos por um cometa flamejante. Deus espalhou a terra e estabeleceu as
montanhas nela. Fez vegetação de muitos tipos crescerem em uma ordem equilibrada.
Existe um meio de sustento para cada criatura viva. Não há nada que Deus não tenha
enviado na medida apropriada. Envia os ventos para fertilizarem a terra, a chuva para
prover água. A humanidade não tem controle sobre isso. É Deus que controla vida e
morte e Ele sabe quem existiu no passado e existirá no futuro. No final Deus reunirá a
todos.

Versículos 26 - 44 Quem é Satanás?
A humanidade foi criada de argila e os gênios foram criados antes da humanidade, de
fogo sem fumaça. Quando Deus criou Adão, disse aos anjos para se prostrarem perante
ele (Adão) e eles o fizeram. Um chamado Iblis (também chamado Satanás) se recusou.
Iblis foi expulso e amaldiçoado até o Dia do Juízo. Pediu um adiamento até aquele Dia e
Deus lhe concedeu. Iblis prometeu desorientar a humanidade e tornar a desobediência
atraente para todos, exceto os sinceramente devotados a Deus. Deus disse que os
desorientados iriam para o Inferno, um número determinado para cada um dos sete
portões do Inferno.

Versículos 45 - 51 Jardins para os virtuosos
Os virtuosos, entretanto, entrarão em jardins e fontes. Será dito a eles para entrarem
em paz e segurança. Todos os ressentimentos e amargura serão removidos de seus
corações. Tratarão uns aos outros como familiares próximos. É um lugar do qual jamais
serão expulsos e no qual nunca se cansarão. Deus é misericordioso, mas Sua punição é
severa.

Versículos 52 - 84 Os anjos visitam os profetas Abraão e Lot
O profeta Abraão estava com medo quando os anjos o visitaram, embora o tenham
saudado com paz. Dissiparam seus temores e lhe disseram que ele teria um filho. Era
boa notícia, mas ele mal podia acreditar por ser muito idoso. Nunca se desespere da
misericórdia de Deus.
O profeta Abraão perguntou aos anjos sobre o propósito de sua jornada e eles
responderam que tinham sido enviados para punir uma nação culpada. O profeta Lot e
sua família eram as únicas pessoas a serem salvas da ira de Deus. A esposa de Lot,
entretanto, não seria salva. Quando os anjos chegaram explicaram a Lot que devia partir
com sua família nas últimas horas da noite. Disseram a ele para andar atrás deles, para
protegê-los. Foram instruídos a não olhar para trás e que pela manhã todos os pecadores
teriam sido eliminados.
Enquanto isso as pessoas da cidade exultavam porque Lot tinha hóspedes. Queriam

Capítulo 15, Al-Hijr

2 of 3

www.IslamReligion.com

cometer homossexualidade com esses homens bonitos (que eram de fato anjos que tinham
vindo em forma humana). Foram até a porta de Lot e ele implorou para que não o
desgraçassem ou envergonhassem, até oferecendo suas filhas em casamento. Mas
continuaram cegamente em sua intoxicação selvagem e antes do sol nascer um estrondo
poderoso os suplantou. A cidade ficou de ponta cabeça e pedras de argila choveram
sobre ela. Nisso há um sinal para aqueles que ouvirão e compreenderão.
Os habitantes da floresta, que se acredita que seja o povo do profeta Shuaib, também
eram grandes malfeitores e Deus os castigou. Ambos os lugares ainda existem, para
todos que quiserem ver. O povo de Al-Hijr também negou seu mensageiro e ignorou os
sinais de Deus. Uma explosão poderosa os apanhou e até suas casas construídas nas
rochas não puderam salvá-los.

Versículos 85 - 99 Perdão e bondade
Deus criou os céus e a terra em seis dias e tudo entre eles com um propósito. A Hora
chegará (quando a verdade se tornará aparente) e o profeta Muhammad é aconselhado a
desconsiderar e perdoar o mau comportamento deles. Deus lembra o profeta Muhammad
de que lhe deu grandes bênçãos como os sete versículos muito repetidos (o capítulo de
abertura do Alcorão) e o Alcorão, no qual há luz e orientação. Então, não olhe para esse
mundo e suas atrações ou os prazeres transitórios que foram dados ao seu povo. Não
inveje o que eles têm nesse mundo e não se aborreça com arrependimento pela sua
rejeição e oposição à sua mensagem. Também é dito ao profeta Muhammad para ser
gentil com os crentes e contar às pessoas de que não é nada além de um admoestador.
Todos serão questionados sobre seu comportamento, incluindo aqueles que inventaram
mentiras sobre o Alcorão, assim como outros que inventaram mentiras sobre suas
próprias escrituras. Transmita a mensagem e afaste-se daqueles que associam outros a
Deus.
Deus é suficiente para enfrentar todos os que ridicularizam a mensagem. Aqueles que
adoram algo além de Deus em breve entenderão sua estupidez. Deus diz a Muhammad
que sabe o quanto ele está angustiado pelo que os descrentes estão dizendo, mas que ele
deve curar sua angústia louvando a Deus, se curvando perante Ele e adorando-O até que
a certeza da morte chegue.
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