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Introdução
 As Narrativas é um capítulo

de oitenta e oito versículos
revelado em Meca.  Ele recebe
o seu nome a partir do
vigésimo quinto versículo em
que a palavra árabe para
narrativa é usada.  As
Narrativas também é um título
adequado porque o capítulo
conta uma história detalhada
sobre o profeta Moisés.  Seu
tema principal é o castigo que vem para aqueles que são arrogantes e espalham a
corrupção.  Este capítulo e os dois que o precedem contam a história completa do profeta
Moisés.  O politeísmo é condenado e o Profeta Muhammad, que a misericórdia e as
bênçãos de Deus estejam sobre ele, é lembrado de que ele não pode fazer o povo
acreditar, mas, no entanto, deve permanecer firme em sua missão.

Versículos 1 - 21 Profeta Moisés e o Faraó
Capítulo vinte e oito começa com a combinação de letras ta, sin, mim.  São três letras

entre as várias combinações de quatorze letras que abrem vinte e nove capítulos do
Alcorão.  Deus nunca revelou qualquer significado especial relacionado a elas. 
Imediatamente após essas letras somos informados de que estes versículos do Alcorão
tornam as coisas claras e compreensíveis.  A história do Profeta Moisés e do Faraó é
verdade incontestável.  O Faraó consolidou sua liderança dividindo as pessoas em grupos
e colocando-as umas contra as outras.  Ele gostava de espalhar a corrupção e oprimir um
grupo em particular.  Deus, no entanto, queria favorecer aqueles que foram oprimidos,
para torná-los líderes e estabelecê-los na terra, e o Faraó e Haman, e aqueles como eles,
enfrentariam seus maiores temores. 

A mãe de Moisés foi inspirada por Deus.  Ele a fez entender que ela devia amamentar
seu bebê, mas quando chegasse o momento em que ela temesse por ele, deveria colocá-lo
no rio.  Ela não deve sofrer ou ter medo, porque Deus vai devolver o bebê para ela e ele
vai crescer e se tornar um dos Seus mensageiros.  Um membro da família do Faraó
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encontrou o bebê Moisés sem perceber que mais tarde ele se tornaria uma fonte de
sofrimento para os malfeitores.  A esposa do Faraó foi capaz de convencer seu marido a
adotar o bebê e eles o levaram para a família.

No dia seguinte a mãe de Moisés estava desolada, mas Deus a fortaleceu.  Ela enviou
a irmã de Moisés para descobrir o que aconteceu.  Deus tinha ordenado que Moisés se
recusasse a se alimentar com qualquer uma das amas de leite do palácio, de modo que a
irmã de Moisés foi capaz de dizer-lhes que sua mãe poderia alimentar o bebê.  Desta
forma, Moisés foi restaurado para sua mãe para que ela pudesse se sentir confortada e
saber que a promessa de Deus era verdadeira.

Moisés atingiu a maturidade plena e era sábio e inteligente.  Um dia, ao andar na
cidade ele se deparou com duas pessoas lutando.  Uma era de seu próprio povo e apelou a
Moisés por socorro.  Moisés ajudou e matou a pessoa com um golpe.  Ele percebeu que
Satanás interferiu e apelou a Deus por perdão.  Quando perdoado, ele prometeu nunca
apoiar malfeitores.  No dia seguinte, ele se deparou com o mesmo homem lutando e
percebeu que ele era um encrenqueiro.  Moisés estava relutante em ser arrastado para
outra luta, mas estava indo para atacar o encrenqueiro que o estava acusando de ser um
tirano.  Naquele momento, um homem correu para Moisés e lhe disse que as autoridades
estavam procurando por ele, possivelmente com a intenção de matá-lo.  Então, Moisés
deixou a cidade.  Ele estava com medo e cauteloso, e orou a Deus para salvá-lo dos
malfeitores.

Versículos 22 -43 Retorno ao Egito
Moisés fez o seu caminho para Midiã.  Quando ele chegou ao poço de água encontrou

um grupo de homens dando água aos seus animais, enquanto duas mulheres estavam em
pé, com medo de dar água às suas ovelhas, enquanto os homens estavam lá.  Moisés deu
água às ovelhas para elas e, em seguida, sentou-se na sombra e orou a Deus para obter
assistência.  Ele pediu a Deus por qualquer coisa boa em tudo e só então uma das duas
mulheres voltou dizendo que o pai dela queria falar com ele e recompensá-lo. 

Moisés foi com a mulher e encontrou o pai dela, o Profeta Shuaib.  O velho ouviu a
história de Moisés e tranquilizou-o.  Uma das filhas encorajou seu pai a contratar Moisés
e, assim, o Profeta Shuaib ofereceu uma de suas filhas em casamento se Moisés
trabalhasse para ele por oito anos, acrescentando que dez seria melhor ainda.  Moisés
concordou em cumprir uma das condições.

E quando o prazo previamente acordado foi concluído, Moisés partiu para viajar com
sua família.  Uma noite, ele notou um fogo no lado de uma montanha.  Ele disse à sua
família que esperasse enquanto ele ia encontrar a fonte do fogo e talvez obter alguma
informação ou, no mínimo, trazer de volta um ramo flamejante para que pudessem
acender seu próprio fogo.  Quando Moisés chegou ao fogo, uma voz chamou por ele.

A voz parecia vir do lado direito do vale, a partir de uma árvore.  A voz disse: "Eu sou
Deus, Senhor dos mundos".  Lance seu cajado, ordenou a voz.  Quando Moisés o fez, o
cajado deslizou como uma cobra.  Moisés fugiu com medo.  Deus o chamou de volta
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dizendo que ele não tinha nada a temer.  Foi então dito a Moisés para colocar a mão
dentro de sua túnica.  Quando ele a retirou, ela estava branca e brilhante.  Deus
informou-o de que estas duas coisas seriam sinais Dele que Moisés deveria entregar ao
Faraó e seus ministros.

Moisés então disse a Deus sobre o homem que tinha matado e que ele temia ser morto
se voltasse para o Egito.  Ele também pediu que seu eloquente irmão Aarão o
acompanhasse em sua missão.  Deus respondeu que fortaleceria Moisés com seu irmão,
que eles não seriam prejudicados e triunfariam.

Quando Moisés e Arão apresentaram-se diante do Faraó, foram acusados de truques e
feitiçaria, porque nunca tinham visto tal coisa antes.  Moisés disse que Deus sabe melhor
quem é guiado e quem terá a melhor morada na Outra Vida.  Arrogantemente o Faraó
disse a Haman para construir uma torre alta para que ele pudesse subir e ver este Deus
de Moisés, e acusou Moisés de mentir.  O Faraó e seus exércitos eram arrogantes,
pensando que nunca teria que enfrentar a Deus.  Deus os capturou, atirou-os ao mar e foi
um fim para eles.  Eles eram os líderes chamando apenas para o Inferno, mas no Dia da
Ressurreição não terão nenhuma ajuda.  Eles foram amaldiçoados neste mundo e, no Dia
da Ressurreição, serão desprezados.  Moisés recebeu a escritura para fornecer
discernimento, orientação e misericórdia.  
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