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Introdução
Esse capítulo recebe

seu nome a partir de
muitas referências ao
longo do capítulo em
relação às mulheres.
Tem 176 versículos e foi
revelado em Medina.
Quando os muçulmanos
migraram para Medina
já não eram mais uma
minoria perseguida.
Medina tornou-se uma
comunidade muçulmana
estabelecida com o
profeta Muhammad,
que a misericórdia e bênçãos de Deus estejam sobre ele, como seu líder. As leis foram
sendo introduzidas para a comunidade emergente com relação a mulheres, casamento,
comércio, finanças, relações internacionais, propriedade e herança. Havia também as
tensões entre a comunidade muçulmana e alguns dos adeptos do Livro, e todos esses
temas e assuntos são cobertos.

Versículos 1 - 10 Instruções
Tema a Deus Que criou toda a humanidade de uma só alma (Adão). Tema a Deus, em

Cujo nome solicita favores e exige direitos. Cuidado com cortar laços com os parentes. Dê
aos órfãos sob seus cuidados seus direitos. Não se case com as meninas órfãs para se
apoderar de seus bens e posses. Deus lhes permitiu casar com até quatro mulheres
legalmente disponíveis. Entretanto, se sentirem que não podem tratar todas as suas
esposas de maneira justa, então casem com apenas uma. Quando se casar assegure-se de
dar o presente de casamento combinado, porém se sua mulher consentir em desistir do
que é devido a ela, pode aceitar com consciência tranquila. Não confie sua propriedade
para aqueles não equipados para cuidar dela. Se estiver no comando da propriedade de
outra pessoa, devolva-a quando atingir a maioridade. Seja justo quando devolver a
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propriedade, porque Deus pedirá contas de cada pequena coisa. Para homens e para
mulheres há uma quantia obrigatória do que seus pais e parentes próximos deixam em
bens. Seja gentil e proporcione algo para outros parentes, os órfãos e os necessitados se
estiverem presentes quando a herança for distribuída. Os executores e guardiães devem
ser justos. Aqueles que pegam propriedades injustamente serão queimados no inferno.

Versículos 11 - 14 Herança
As instruções de Deus sobre a herança de seus filhos são que a parte dos homens seja

igual ao de duas mulheres. Se existirem duas filhas a quota é de dois terços da herança.
Se houver apenas uma filha, esta receberá a metade. Se existem filhos então os pais
recebem um sexto da herança cada um; se não existem filhos e os pais são os únicos
herdeiros, então um terço vai para a mãe. Dívidas têm precedência sobre uma doação e
legados não podem ser dados para aqueles que têm direito a herança. Um homem herda
metade dos bens de sua esposa se eles não têm filhos, mas se tiverem um filho, ele herda
um quarto. Esposas herdarão um quarto dos bens do marido se eles não têm filhos, mas
se tiverem, herdarão um oitavo. Se não existem pais ou filhos um único irmão herda um
sexto da herança, mas se houver mais do que um irmão, herdam um terço. Essas são as
regras estabelecidas por Deus e aqueles que O obedecem e ao Profeta Muhammad serão
admitidos em jardins, abaixo dos quais correm os rios, mas os que desobedecem
permanecerão eternamente no Fogo.

Versículos 15 - 33 Sobre mulheres
Se as mulheres são culpadas de relações sexuais ilícitas deve haver quatro

testemunhas contra elas. O seu castigo é serem confinadas às suas casas pelo resto da
vida. Foi assim até que novas diretrizes foram reveladas. Puna os homens e mulheres
culpados deste crime, mas quando se arrependerem, deixem-nos em paz. O
arrependimento aceito é somente para aqueles que pecam em ignorância ou negligência e
depois se arrependem; o arrependimento é aceito até a alma alcançar a garganta na hora
da morte. Não há arrependimento para aqueles que persistirem em seus pecados e se
arrependerem só quando confrontados com a morte certa ou para aqueles que morrem na
incredulidade. Terão um doloroso castigo.

Para aqueles que creem, os parentes do homem morto não têm direitos de casamento
ou qualquer outro direito sobre sua viúva. Trate sua esposas de maneira justa e não
tentem recuperar o presente de casamento dado a elas. Tratem-nas com gentileza mesmo
que desgostem de algo sobre elas. Se quiser substituir uma esposa por outra, não pegue
de volta nada do que deu, mesmo se for uma grande quantia. Não se case com uma
mulher que foi casada com seu pai.

Essas são as mulheres proibidas em casamento: suas mães, filhas e irmãs, as irmãs de
seu pai, as irmãs de sua mãe, as filhas de seu irmão e irmã, as mulheres que lhes
amamentaram e suas irmãs pela amamentação, e também as mães de suas esposas e suas
enteadas. Também são proibidas as esposas de seus filhos e se casar com duas irmãs
simultaneamente. Todas as mulheres casadas são proibidas (exceto as escravas), mas
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todas as outras mulheres são lícitas para casamento. Se não tiver os meios para casar
com mulheres crentes livres, tem permissão para casar com escravas crentes. Dê seu
presente de casamento e as trate de maneira justa e equitativa. Se a escrava com quem
se casou cometer adultério, a punição será a metade da punição de uma mulher solteira
livre. Deus facilita para que vejam a diferença entre o que é lícito e o que é ilícito. Ele
quer aliviar seu fardo e Se voltar para você em misericórdia.

Não consuma a riqueza de outros sob falsos pretextos e não matem uns aos outros.
Evite os grandes pecados e os erros menores serão eliminados. Não ambicioneis aquilo
que Deus deu a outros, mas peça a Deus por um pouco de Sua graça. Homens e mulheres
serão recompensados de acordo com suas ações. Siga as leis de herança corretamente.

Versículos 34 42 - Sirva a Deus
Os homens são os protetores das mulheres e esposas virtuosas são obedientes a seu

marido. Se uma esposa é desobediente deve ser advertida, deixada sozinha no leito e,
como um último recurso, é permitido bater nela sem deixar marcas ou causar ferimentos.
Se obedecerem não têm direito de puni-las. Se houver temor de que o casamento possa
terminar, busque ajuda, com arbitragem de ambas as famílias. Se o casal deseja
permanecer juntos Deus encontrará um meio para isso acontecer.

Sirva a Deus e não Lhe atribuas parceiros. Seja bom para os seus pais e parentes, os
necessitados e os vizinhos de perto e de longe, seus companheiros, viajantes em
necessidade e escravos. Deus não ama aqueles que são arrogantes, prepotentes e
mesquinhos ou que encorajam outros a serem mesquinhos. Deus também não gosta
daqueles que gastam o dinheiro para se exibir, ou que não acreditam no Juízo Final e
escolhem Satanás como companheiro. Acreditar em Deus e no Último Dia, e gastar em
caridade não os prejudicaria. Deus não prejudica ninguém. Boas ações são aumentadas.
Testemunhos virão e os incrédulos, que descreram e desobedeceram, desejarão que não
tivessem agido dessa forma, porque nada fica oculto a Deus.

Capítulo 4, An Nisa (As Mulheres) (parte 2 de 3)
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Versículos 43 - 57 Oração e os amaldiçoados
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" vós que credes não
orem enquanto
estiverem intoxicados;
esperem até que saibam
o que estão dizendo
(essa injunção foi
seguida mais tarde com
a proibição total de
álcool). Da mesma
forma, não orem
quando estiverem em
estado de impureza, até
terem tomado um
banho completo. Se não
puder encontrar água
para realizar a ablução antes da oração então encontre terra limpa, e esfregai com ela os
vossos rostos e mãos. Aqueles que receberam algo do Livro o usaram como desorientação
e querem que façam o mesmo. Deus conhece bem vossos inimigos. Alguns judeus tiram as
palavras do contexto. Deus os amaldiçoou.

O Povo do Livro (judeus e cristãos) devem acreditar neste Alcorão, que confirma seus
livros. Deus não perdoa aqueles que associam outros com Ele; esse é um grande pecado.
Inventar mentiras sobre Deus é um pecado. Aqueles que receberam parte do Livro agora
acreditam em ídolos. Deus os amaldiçoou por isso e nunca acharão um ajudante. Não
estão mais bem encaminhados do que os crentes; Deus os amaldiçoou. Se fossem
agraciados com uma parte do reino não o partilhariam. Os judeus invejam o profeta
Muhammad, que a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, e seus
seguidores pelo que Deus lhes deu devem lembrar que também são da família de Abraão
a quem Deus favoreceu com o Livro, sabedoria e um grande reino (ou seja, não há razão
para ciúmes já que ambos, israelitas e ismaelitas são descendentes de Abraão). O inferno
é suficiente para queimar aqueles que se afastaram. Aqueles que negam os versículos
serão levados para o Fogo; aqueles que creem serão levados para jardins, abaixo dos
quais correm os rios. Encontrarão lá companheiros puros e sombra refrescante.

Versículos 58 - 70 Obedeçam a Deus e Seu mensageiro
As instruções excelentes de Deus incluem devolver as coisas que lhes forem confiadas

e julgar de maneira justa, se for chamado a fazê-lo. Obedeça a Deus, Seu mensageiro e
aqueles em autoridade. Se há uma disputa refiram-se a Deus e Seu mensageiro porque é
melhor e dará o melhor resultado. Algumas pessoas alegam acreditar, mas ainda querem
se voltar para tiranos injustos para julgamento. São hipócritas que se afastaram. Voltarão
tentando reconciliação, mas Deus sabe o que está realmente em seus corações.
Entretanto, deve falar com eles, instruí-los e tentar penetrar os seus corações.

Mensageiros foram destinados a serem obedecidos. Quando se condenaram, deveriam
ter vindo para ti (Profeta Muhammad) e teriam encontrado o perdão de Deus. Mas não,
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não acreditarão até que o façam juiz em suas disputas. Deveriam ter feito o que lhes foi
instruído e teriam recebido uma grande recompensa. Quem obedece a Deus e Seu
mensageiro estará com aqueles a quem Deus concedeu Seu favor. Isso é uma graça de
Deus.

Versículos 71 - 87. Tome cuidado
Cuidado, crentes. Quando forem para a batalha, vão em pequenos grupos ou todos

juntos. Existem pessoas dentre vocês que ficarão para trás para evitar a batalha, mas se
tiverem sucesso fingirão arrependimento. Aqueles que são mortos ou são vitoriosos na
causa de Deus receberão uma grande recompensa. Lute na causa de Deus. Resgatem
aqueles que clamam a ajuda de Deus. Aqueles que creem lutam por Deus e aqueles que
descreem se tornam aliados de Satanás. Já viram aqueles que temem os homens como
temem a Deus? A vida desse mundo é breve e a Outra Vida é eterna. A morte os
encontrará não importa onde estejam. Quando o bem vem reconhecem Deus, mas quando
sofrem o mal ou perda culpam o profeta Muhammad. Qual é o problema com eles? Todas
as coisas vêm de Deus. Se obedecerem o profeta Muhammad, obedecem a Deus. Deus não
o enviou para ser seu guardião; obedecem quando em sua presença, mas quando dá suas
costas conspiram contra você. Deus sabe, então confie Nele e isso é suficiente.

Por que não refletem sobre o Alcorão? Responde suas perguntas assim como o Profeta
Muhammad poderia ter respondido. Se não fosse pela graça e misericórdia de Deus todos
serviriam Satanás. Então o profeta Muhammad, lute na causa de Deus, porque só é
responsável por si próprio. Incita os crentes a lutar porque Deus pode permitir que
superem os incrédulos. Quem fala por uma boa causa partilhará a recompensa e quem
fala por uma má causa compartilhará seu fardo. Responda às saudações com seu
equivalente ou com algo melhor. Deus mantém registro de tudo; não há mais divindade
além d'Ele. Certamente serão chamados a prestar contas, no Dia da Ressurreição.

Versículos 88 - 100 Sobre lutar e emigração
O que há de errado com vocês? Por que estão divididos sobre o que fazer sobre os

hipócritas? Não se pode guiar os que Deus desviou. Querem que rejeitem a fé e sejam
como eles, então não faça amizades com eles até que tenham emigrado para Medina em
nome de Deus. Se se voltarem contra você agressivamente, então os mate. Um crente não
deve matar outro crente, exceto por engano. E se alguém comete este erro deve libertar
um escravo e oferecer compensação. A compensação pode dispensada como um ato de
caridade. Se a vítima era um crente, mas de um povo em guerra contra você, então a
compensação é libertar um escravo. Se a vítima era parte de um grupo com quem tens
um tratado, então um escravo deve ser libertado e a compensação paga. Se for incapaz de
libertar um escravo, jejue por dois meses consecutivos. A punição por matar,
intencionalmente, um crente é o Inferno. Cuidado! Não mate alguém que lhe oferece uma
saudação de paz; não o chame de descrente.

Aqueles crentes que ficam para trás (exceto aqueles que são incapazes de luta) não
são iguais aos que se empenham na causa de Deus. Aqueles que lutam recebem um status
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mais elevado, embora exista uma boa posição para todos. Quando os anjos levarem as
almas daqueles que se condenaram, existem alguns que dizem que foram oprimidos. Os
anjos lhes perguntam se a terra não era grande o suficiente para encontrarem refúgio!
Seu único refúgio é o Inferno. Quanto àqueles que foram impedidos por circunstâncias
além de seu controle, Deus pode perdoá-los. Ele é Indulgente. Se alguém que emigra pela
causa de Deus morre, tem a garantia de uma grande recompensa.

Versículos 101 - 104 A oração
Quando viajar é permitido encurtar a oração. Quando na batalha, ore em fileiras uma

de cada vez, um grupo vigiando o outro. Pode pôr de lado suas armas durante chuva
pesada ou doença, mas cuidado. Depois da oração recorde-se de Deus, estando em pé,
sentados ou deitados. Quando estiver seguro deve restabelecer as orações regulares. Não
enfraqueça, porque se estão sofrendo o inimigo também está, mas vocês podem esperar a
ajuda de Deus e eles não.
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Versículos 105 - 126 Os iníquos apenas prejudicam a si mesmos
O Alcorão foi revelado a

Muhammad, que a misericórdia
e bênçãos de Deus estejam
sobre ele, para que julguem
entre as pessoas de acordo com
a vontade de Deus. Deus é
perdoador e misericordioso,
mas não discuta com aqueles
que enganam a si mesmos. Deus
não estima os traidores ou
pecadores. Podem esconder
seus verdadeiros egos das
pessoas, mas não de Deus.
Aqueles que argumentam por eles nessa vida descobrirão que ninguém argumentará por
eles, no Dia da Ressurreição. Qualquer um que desobedecer a Deus pode pedir perdão e
constatará que Deus é misericordioso. Aqueles que pecam apenas prejudicam a si
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mesmos, mas aqueles que pecam e tentam culpar outros acrescentam o pecado da calúnia
a seus fardos.

Quando um grupo de pessoas tentou desviar o profeta Muhammad, Deus o salvou. Não
fizeram nada, exceto desviarem-se. São incapazes de prejudicar o profeta. Deus revelou o
Livro e a sabedoria ao profeta Muhammad; ensinou-lhe coisas que ele não sabia. Falam
em segredo, mas nada de bom vem de seus colóquios, a menos que seja sobre caridade,
bondade ou reconciliação. Se alguém se opuser ao Profeta Muhammad depois de ter
compreendido e escolhido seguir a orientação, então serão levados para o inferno. Deus
não perdoará quem atribuir parceiros a Ele, mas Ele perdoa qualquer pecado menor.

Existem algumas pessoas que invocam deidades femininas; isso é seguir o maldito
Satanás. Para essas pessoas não existe fuga do Inferno. Aqueles que creem e praticam o
bem, encontrarão sua recompensa eterna em jardins, abaixo dos quais correm os rios. É
uma promessa veraz. A morada final não será de acordo com seus desejos, nem será de
acordo com os desejos dos adeptos do Livro. Os crentes que são justos serão
recompensados. Não há ninguém melhor do que a pessoa que se submete a Deus e segue
a crença de Abraão. Deus era um amigo para Abraão. Dele é tudo quanto existe nos céus
e na terra.

Versículos 127 - 140 Temam a Deus
Quando te perguntarem (Profeta Muhammad) sobre as mulheres, diga que as normas

de Deus referentes aos direitos delas estão no Livro (Alcorão). Se uma mulher temer
crueldade ou alienação de seu marido devem buscar um acordo pacífico. Sejam justos em
suas relações; Deus os observa. Nunca serão completamente justos entre suas esposas,
mas deve tentar. Não ignore uma esposa de modo que ela não se sinta nem como casada
e nem como divorciada. Se se divorciarem Deus proverá para ambas as partes.

Tudo quanto existe nos céus e na terra pertence a Deus e os crentes são instruídos a
temerem a Deus. O Povo do Livro também foi instruído a temer a Deus. Se Deus quisesse
Ele poderia destruir toda a humanidade e substituí-la por outros. As recompensas neste
mundo e no outro são distribuídas por Deus da forma que Ele determinar. Crentes, sejam
firmes pela justiça e sejam testemunhas verdadeiras mesmo que seja contra vós mesmos
ou seus parentes. Não sigam seus desejos pessoais.

" crentes, confirmem sua fé em Deus, Seu mensageiro, Seu Livro e todos os livros
revelados previamente. Se não creem em Deus, Seus anjos, Seus Livros, Seus
mensageiros e no Dia do Juízo Final, então se desviaram totalmente. E se creem e depois
renegam, Deus não perdoará ou guiará de volta para a senda reta. Adverte os hipócritas
de que sofrerão um doloroso castigo que os espera. Eles se aliaram aos descrentes em
busca de poder? Todo o poder vem de Deus. Se ouvir pessoas negando ou ridicularizando
as revelações de Deus, deve deixar sua companhia até que a conversa mude. O Inferno é
onde os hipócritas e descrentes serão reunidos; você não quer estar entre eles.

Versículos 141 - 162 Arrependam-se para evitar um doloroso
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castigo
Os hipócritas mudam de lado, sempre tentando parecer estar cuidando os crentes. Até

tentam enganar a Deus, mas Ele será o juiz. Na oração são preguiçosos ou exibicionistas.
Passam muito pouco tempo recordando de Deus. Não os tomem como seus amigos e
aliados. Estarão na parte mais baixa do Inferno. Entretanto, se se arrependerem, serão
crentes e receberão a recompensa devida aos crentes. Deus não pune os agradecidos.

Não fale palavras más publicamente, a menos que seja verdadeiramente injustiçado.
Não insulte as pessoas pelo que fizeram no passado. Deus é capaz de extrair vingança,
mas também é o Perdoador. Não pegue parte da orientação, mas rejeite outras partes.
Isso resultará em um castigo ignominioso. Uma recompensa é devida para aqueles que
creem em Deus e em Seus mensageiros, e não fazem distinção entre nenhum deles.

O Povo do Livro (judeus) pedem (ao profeta Muhammad) para trazer um livro do céu
para eles. Foram ainda pior com Musa. Queriam ver Deus e foram atingidos por um raio.
Mesmo após adorarem o bezerro Deus os perdoou. Deus aceitou a aliança deles, mas
quebraram os seus compromissos. Deus selou os seus corações. Caluniam Maria, a mãe
de Jesus, e se gabam de ter matado Jesus. Certamente não o mataram, Deus o elevou para
os céus. Por causa de sua transgressão contínua certas coisas foram tornadas ilícitas para
eles. Aqueles dentre eles que rejeitam a fé sofrerão um doloroso castigo. Aqueles que
creem e fazem boas obras terão uma grande recompensa.

Versículos 163 - 176 Jesus era um mensageiro
A revelação foi enviada para Muhammad e todos os profetas, Davi recebeu os Salmos

e Moisés falou diretamente com Deus. Alguns mensageiros são conhecidos, outros não,
mas todos trouxeram boas notícias e um aviso. Podem escolher acreditar ou não, mas
aqueles que impedem outros de crerem certamente se desviaram muito. Acredite na
verdade para seu próprio benefício. Povo do Livro, diga a verdade sobre Deus. Jesus era
um mensageiro; abandone a doutrina trinitária porque Deus é Único. Ele não precisa de
um filho. Jesus e os anjos nunca param de adorar a Deus. Aqueles que desdenham Sua
adoração ou são arrogantes terão um tormento agonizante sem ninguém além de Deus
para protegê-los. A verdade convincente na forma do Alcorão já lhes chegou; apegai-vos a
Deus e Ele lhe mostrará o caminho.

Pedem uma regra sobre a herança de uma pessoa sem descendentes nem ascendentes.
Nestes casos, uma irmã herda a metade dos bens do irmão; um irmão herda todos os bens
de suas irmãs. Se existem duas irmãs ou mais, elas herdarão dois terços da herança. E se
existem irmãos e irmãs, o homem herda o dobro da mulher. Isso é esclarecido para que
não cometam erros. Lembrem-se que Deus sabe de tudo.
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