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Aarão, 6:84; 20:29, 36, 90-94.
Abluções. 4:43; 5:6.
Abraão, cumprindo as ordens de Allah, 2:124.
e Caaba, 2:125-127; 3:96, 97;
a religião de, 2:130,135;
nem judeu, nem cristão, 3:67;
nem idólatra, 3:95;
rejeitando a adoração de corpos celestiais, 4:75-79;
argumentando com os céticos, 2:258;
argumentando com seu pai quanto à idolatria, 4:74; 19:41-50;
argumentando com o seu povo quanto aos ídolos, 21:51-71; 26:70-82; 29:16-18, 37:8398;
quanto à vida dos mortos, 2:260;
pregando ao seu povo, 6:80-83;
orando pelo pai, 9:113-114; 26:86;
sacrifício do filho, 37:99-111;
os anjos o visitam, anunciando um filho, 11:69-73; 15:51-56; 2:24-30;
suplicando pelo povo de Lot, 11:74-76;
sua oração, 14:35-41; 26"83-87;
um modelo de..., 16:120-123;
a salvo, no fogo, 21:69;
o livro de, 53:37; 87:19;
seu exemplo ao tratar com os incrédulos, 60:4-6.
Abu Lahab (o pai das chamas), 11:1-5.
Abundância, fonte da 108:1-2.
Ad (o povo de) 7:65-72; 11:50-60; 25:38; 26:123-140; 29:38; 41:15-16; 46:21-26; 52:4142; 54:18-21; 69:4-8; 89:4-16.
Adão (a criação de), 2:30-34.
a queda, 2:35-39; 7:19-25.
dois filhos (Abel e Caim), 5:27-31.
tentado por Satanás, 20:120-121.
Admoestação, 87:9-13; 88:21-26.
Adultério, 4:15-18. 17:32; 26:2-3, 4:10.
Adversidade, há alívio para tudo, 94:5-8.

Água, seres vivos criados de, 21:30.
Ahmad, vinda profetizada, 61:6.
Alcorão, mensagem inspirada, 4:82; 6:19;
não pode ser produzido por outra fonte que não seja a divina, 2:23; 10:38; 11:13;
versículos: fundamentais e alegóricos, 3:7; 11:1;
versículos fundamentais e alegóricos, 3:7;
mãe, base, matriz, 3:7; 13:39; 43:4;
luz e guia, 5:15-16;
apelo aos adeptos do, 5:59-60, 68;
suas hipocrisias, 5:61-63;
caso se tivessem observado as revelações que lhes foram enviadas, 5:66;
sabem (disso), mas se recusam a
Allah é Testemunha, 6:19;
acreditar no, 6:20;
a revelação de Allah, 6:92; 7:105-107; 27:6; 45:2;
segui-o e fazei isso corretamente, 6:155;
com o respeito e a atenção devidos, 7:204-206;
o Livro da Sabedoria, 10:1; 31:2; 36:2;
em árabe, 12:2; 13:37; 41:44; 42:7; 43:30;
descrito, 13:31; 36:37; 14:1; 56:77-80;
para cada período, 13:88;
torna as coisas claras, 15:1; 25:33; 26:2; 27:1; 28:2; 36:69-70; 43:2;
não fazer dele fragmentos, 15:91;
o propósito da revelação, 16:64-65;
pura língua árabe, 16:103;
boas-novas e admoestações, 17:9-10;
ele e os incrédulos, 17:45-47;
cura e misericórdia, 17:82;
explica os exemplos, 17:89; 18:54; 39:27;
não há contradição nele, 18:1-2;
ensinamentos, 18:2-4; 19:97; 20:2-7; 26:210220;
de fácil manejo, 19:97; 44:58; 54:17, 22, 32, 40;
revelado em partes, 17:106; 25:32; 76:23; 87:6-7;
"meu povo o tem negligenciado", 25:30;
resolve as controvérsias dos israelitas, 27:76;
recitai o Alcorão, 73:4; e orai, 29:45;
encerra versículos esclarecedores, 29:49;
é guia e misericórdia, 31:3;
a Verdade de Allah, 32:3; 35:31;
uma magnífica mensagem, consistente em si, 39:23;
instrui a humanidade, 39:41; 80:11-12;
a falsidade não se aproxima dele, 41:42;
a mesma mensagem dos primeiros profetas, 41:43; 43:44-45;
de Allah, 42:2;

não foi revelado para uma pessoa célebre 43:31-32;
numa noite bendita, 44:3-4;
procurai entender com sinceridade, 47:24;
ademoesta com (ele), 50:45;
ensinado por Allah, 55:1-2;
para ser recebido com humildade, 59:21;
como deve ser recitado, 2:121; 75:16-18;
está registrado em páginas honoráveis, 80:13-16;
mensagem para o universo 81:26-29;
os incrédulos o rejeitam, 84:20-25;
a Tábua Preservada, 85:21-22;
ver também "Livro" e "Revelação".
Alimentar-se ou comer (akala), 5:66; 77:43, 46
Allah, os adoradores d'Ele, 1:2; 6:164;
Senhor de todos, 2:21-22;
está sempre alerta, 89:14;
Protetor, 2:257; 3:150; 22:78;
Socorredor, 3:150; 4-45;
o Criador de tudo, 2:29; 117; 6:73;
cria e mantém tudo, 7:54; 11:6-7; 13:16-17; 21:30-33; 66:2-3;
criou toda a natureza, 25:61-62;
a Ele pertence a herança dos céus e da terra, 3:180; 15:23; 19:40;
dá o sustento, 29:60-62; 51:58;
Agraciante, 3:174;
Generoso, 96:3;
Misericordioso, 6:26; 5:74; 6:12; 54, 133;
Remissório, 9:117
Compassivo, 9:118;
Amável, 85:14;
Beneficente, 52:28;
Seu amor é concedido aos que praticam o bem, 19:96;
Indulgente, 4:25; 5:74; 15:49; 16:119; 39:53; 85:14;
Ele orienta, 6:71; 88; 92:12;
Predestina e encaminha, 87:3;
convoca à morada da Paz, 10:25;
Seus favores, os pomares e os Frutos, 6:141;
o gado, 6:142;
a misericórdia após o infortúnio, 10:21;
percorrendo a terra e o mar, 10:22;
na vida e na morte, 10:312; 56; 22:6;
Verdadeiro Senhor, 10:32;
bálsamo, orientação, misericórdia, 10:57;
dádivas do céu e da terra, 14:32-33;
sem números, 14:34; 16:18;

o gado e as coisas de que não sabeis, 16:5-8;
a chuva, a olantação e as frutas, 16:10-11;
a noite e o dia, o sol, a lua e as estrelas, 16:12-13;
o mar e os navios, 16:14; 17:66;
as montanhas, os rios e as estradas, 16:15-16;
o gado e as frutas, 16:66-67;
a abelha, 16:68-69;
(Allah) vos favoreceu, sede agradecidos, 16:71-73;
no nosso nascimento, nossas faculdades e afeições, 16:77-78;
nos nossos lares e no trato com os animais, 16:80-81;
a sujeição (por parte do homem) da terra e do mar, 22:65;
benesses do céu e da terra, 23:17-22;
longa linha de profetas, 23:23;
faculdades e progênie, 23:78-79;
as sombras e o sol, 25:45-46;
a noite e o dia, o dormir, 25:47;
o vento e a chuva, 25:48-50;
massas de água, 25:53;
a criação do homem, a linhagem e o casamento, 25:54;
a criação dos céus e da terra, os benefícios do homem, 27:60-61;
(Allah) ouve a alma e faz o homem herdar a terra, 27:62;
guia pelas trevas, ventos como alvissareiros, 27:63;
origina e reproduz a criação, dá o sustento, 27:64;
sustenta a criação, 29:60-62;
envia a chuva e vivifica a terra, 29:63;
criou os céus e a terra com tudo o que ela produz, 31:10;
submeteu todas as coisa para o nosso uso, 31:20; 36:71-73; 45:12-13;
Sua misericórdia, dádiva que ninguém pode impedir, 35:2-3;
vida, grãos, frutas, 36:33-35;
a terra e os céus, 41:10-12; 51:47-48;
(Allah) aceita o arrependimento e perdoa, 42:25;
ouve (os rogos) e aumenta (os bens), 42:26-28;
os céus e a terra, a chuva e a vida, 43:9-11;
a criação em pares, os navios e o gado, 43:12-13;
(Allah) criou o homem e o ensinou a falar, 55:3-4;
estabeleceu a justiça, 55:7-9;
alongou a terra, com frutas, tamareiras e plantas, 55:10-12;
dois mares, 55:19-20;
pérolas e coral, 55:22;
navios, 55:24;
ajusta os assuntos dos humanos, 55:31;
água potável, 67:30;
a abóbada celeste, sua ordem e perfeição, 79:27-28;
a noite, suas trevas e seu esplendor, 79:29;
dilatação da terra, sua água, seus pastos e suas montanhas, 79:30-33;
amparo para os órfãos, 93:6;

conforta nossos peitos, 94:1;
alivia nosso fardo, 94:2;
enaltece a nossa reputação 94:4;
está presente em todos os lugares, 2:115; 7:7;
dá-nos a vida, 2:28; 6:122;
dá a vida e a morte, 3:156; 4:95; 15:23;
recolhe as almas dos homens, 39:42;
a Ele voltam todas as questões para a decisão, 3:109, 128;
a Ele retornarão todas as coisas, 42:53;
a Ele é a (nossa) meta final, 53:42;
para Ele é o retorno de tudo, 96:8;
a unicidade, 2:163; 6:19; 16:22; 23:91-92; 37:1-5; 38:65-68; 92:1-4;
(Allah é) Um, não um numa trindade, 5:72;
nem um de dois, 16:51;
nem gerou filho, 2:116; 6:100; 10:68; 19:35; 23:91;
não tem esposa nem filhas, 6:100-101; 16:57; 37:149-157; 43:16-19;
nem parceiros, 6:22-23; 136:137, 163;
(é) Sábio, 4:26; 6:18;
Guardião, 3:11173; 73:9;
o Excelso, o Magnânimo, 4:34; 87:1;
Soberano Absoluto, 6:18, 61;
Executante de tudo o que Lhe apraz (fazer), 85:16;
Seu poder, 2:284; 3:29; 6:12-13, 65; 10:55; 16:77-81; 53:42-54; 85:12-16;
Compensador, 14:5; 35:30; 64:7;
Tolerante, 2:225; 235; 263; 3:155; 5:101; 22:59; 64:17;
o mais Prudente dos juízes, 95:8;
Justo, 21:47;
jamais frustra ninguém, 4:40;
o Melhor dos planejadores, 3:54; 13:42;
irá separar o mal do bem, 3:179;
Sua abominação, 1:7; 97:99;
Indulgente e Misericordioso, 7:167; 13:6;
Expedito no cômputo, 24:39;
o Melhor, ao decidir, 10:109;
o Mais Clemente dos misericordiosos, 7:151; 12:64, 92; 21:83;
a decisão compete a Ele, 42:10;
Poderoso, Prudente, 31:9; 39:1;
Opulento, 31:26; 35:15;
Laudabilíssimo, 31:26;
Vivente, 2:255; 40:65;
Subsistente, 2:255; 20:111;
Sua obra, 27:88;
Seu Rosto subsistirá, 55:27;
tudo irá perecer, exceto o Seu Rosto, 28:88;
Seu conhecimento, 2:284; 3:5, 29; 6:3, 117; 13:8-10; 16:23; 21:4; 31:34; 34:2; 64:4;
o Seu domínio, 3:189; 4:126; 5:120; 67:1;

o comando está com Ele, 6:57; 13:41;
Soberano do Trono Supremo, 9:129; 23:86; 40:15; 85:15;
Senhor dos mistérios do céu e da terra, 16:77;
Senhor dos dois solistícios e dos dois equinócios, 55:17; Senhor dos Orientes e dos
Ocidentes, 73:9;
Senhor da alvorada, 93:1;
Senhor das Vias da ascensão, 70:3;
nos céus e na terra, 43:84;
a Ele pertencem o fim e o começo, 92:13;
(Ele) ouve os rogos, 2:186;
envia a calma ou a paz, 3:154; 9:26;
purifica, 3:141, 154; 4:49;
tudo vê, 3:163;
é-nos suficiente, 3:173; 8:64; 39:36; 65:3;
aliviará o fardo, 4:28;
Retribuidor, 4:147;
absolverá as faltas, 29:7; 46:16;
remove o mal, 6:17;
salvaguarda dos perigos, 6:63-64;
envia as revelações, 6:91;
ordena todas as coisas, 6:95-99;
envia a Luz aos homens, 6:122;
Sua Luz será aperfeiçoada, 9:32-33; 61:8;
é a Luz dos céus e da terra, 24:35-36;
não muda a Sua mercê, a menos que as pessoas mudem o que há em seus íntimos,
8:53; 13:11;
não irá desviar (a ninguém), 9:115;
não frustra a recompensa, 9:120; 11:115;
agracia desmesuradamente, 24:38;
testemunha todas as coisas, 10:61;
Sutilíssimo, 67:14;
a natureza de, 2:255; 3:2-3, 6, 18; 6:95-103; 25:2-3, 6; 32:2-9; 40:2-3; 43:84-85; 57:1-6;
59:22-24; 92:1-4; 94:1-3;
Próximo, 2:186; 34:50;
próximo ao homem, 50:16; 56:85;
Verdadeiro Senhor, 6:62; 31:30;
Verdadeiro Rei, 20:114;
a Ele pertencem os Exércitos dos céus e da terra, 47:7;
Sua decisão é inexorável, 6:34; 18:27;
Sua promessa é imutável, 6:115;
nenhuma visão O pode vislumbrar, 6:103;
os mais sublimes atributos, 7:180; 17:110; 20:8; 59:24;
para ser adorado, 11:123;
a devoção sincera devida a Ele, 39:3, 11;
n'Ele nós confiamos, 67:29;
Sua promessa é verdadeira, 4:122; 14:17;

procurai o Seu Semblante, 6:52; 18:28;
dedicai vossas vidas a Ele, 6:162;
comunicai-vos com Ele com humildade, temor e anseio, 7:55-56;
não vos esqueçais d'Ele, 59:19;
para Ele, volta a tua atenção, 94:8;
toda a criação fala d'Ele, 13:12-13; 17:44; 24:41-46; 57:1;
louvor e glória a Ele, 1:1; 17:111; 30:17-19; 34:1; 37:180-182; 45:36-37; 55:78; 56:74,
96; 59:1; 61:1; 64:1; 87:1;
Seus sinais, 10:3-6; 13:2-4;
não apresseis os desígnios de Allah, 16:1;
Sua ordem é um simples ato, 54:50;
todo o bem que emana d'Ele, 16:53;
o que ele ordena..., 16:90-91;
o que está com Ele irá perdurar, 16:96;
Suas palavras são inexauríveis, 18:109; 31:27;
os incrédulos em nada prejudicarão a Allah, 47:32;
os incrédulos discriminados, 50:24-26;
quem são os Seus servos, 25:63-76;
aqueles mais devotados a Allah, 92:17-21;
os que pretendem favoritismo da parte de Allah são condenados, 62:6;
Alma, carga não maior do que aquela que pode suportar, 2:286; 7:42; 23:62;
responsabilidade, 3:30; 74:38;
trato justo quanto a ela, 16:111;
provará a morte, 21:35;
(ela) vai para o céu, não o corpo, 89:27-30.
Anjos, contestação junto a Allah, 2:30-34;
Gabriel e Miguel, 2:97-98;
não são enviados, a não ser com a verdade, 15:7-8;
para admoestarem os homens, 16:2;
os ímpios e os anjos, 25:21-22;
no Dia do Julgamento, 25:25;
como mensageiros com asas, 35:1;
oram por perdão para todos, na terra, 42:5
os incrédulos dão(-lhes) nomes femininos, 53:27;
e o Espírito ascende a Allah, 70:4;
para protegerem os homens, 82:10-12;
registradores, 50:17-18.
Animais formando comunidades, 6:38;
servindo o homem, 16:5-8;
Apóstatas, 47:25.
Arrás, habitantes de, 25:38.

Arrependimento; aceito, 6:54; 42:25.
Assassinato, 2:178-179; 5:35.
Atributos de Allah, os mais sublimes, 7:180; 17:110; 20:8; 59:24.
Aves, 67:19.
Aviso, antes da destruição, 17:16.
Badr (a Batalha de), 3:13;
liçõs a tirar, 8:5-19; 42:48.
Bakka (Makka), 3:96.
Banu Nadhir, 59:2-6.
Barreira, 23:100; 55:20.
Bebida inebriante, 2:219; 5:90;
Beduínos, 9:90-99, 101-106; 48:11-12, 16; 49:14.
Bem e Mal, 4:79, 85
Besta, animal (dos últimos dias), 27:82.
Blasfêmia, heresia atribuirmos a Allah filhos gerados, 19:88-92.
Boas-novas para os homens, 2:25; 5:19; 16:89; 48:8.
Caaba, construída por Abraão, 2:125-127;
proibição da caça nela, 5:94-96;
abrigo de segurança para os homens, 5:97.
Cálamo (caneta), 68:1; 96:4-5.
Camela, como um símbolo de Samud, 7:73; 17:59; 26:155-158.
Cargas de outros, ninguém pode arcar (com elas), 6:164; 17:15; 29:12-13; 35:18;
39:7;
os incrédulos as levarão em dobro, 16:25;
a alma alguma é destinada carga superior à que pode suportar, 2:286; 7:42; 23:62.

Caridade, 2:110, 177; 3:134; 30:39; 57:18; 64:16-17;

objetivos da..., 2:273; 9:60;
para com as crianças, 2:233; 42:49-50.
Carun, 28:76-82; 29:39.
Casamento, para crentes ou escravos, 2:221;
com quantas casar, permissão, 4:3;
dote, não pode ser devolvido (em caso de divórcio), 4:20-21;
graus de proibição, 4:22-24;
se não possui recursos, casar-se com uma crente livre, 4:25;
em caso de desentendimento, apontar dois árbitros, 4:35;
se a esposa teme crueldade ou deserção, ajuste amigável, 4:128;
não repudiar a mulher, 4:129;
com as castas, entre o Povo de Livro, 5:6;
de adúlteros, 24:3;
quanto àqueles que são pobres, 24L32;
os que não podem casar-se, que permaneçam castos até que Allah lhes dê meios, 33;
as esposas do Profeta ¤, 33:28-29; 50:52;
sem coabitar, não há iddat (período de aguardo) ou divórcio, 33:49;
condições para o Profeta ¤, 33:50-52.
Casas, modos de adentrá-las, 24:27-29.
Castigo para a arrogância e rebelião do homem, 96:15-18.
Cativos de guerra, 8:67-71.
Caverna, 9:40.
companheiros da..., 18:9-22, 25-26.
Céus, na imaginação poética, 37:5-6; 39:67; 41:12; 67:3.
Chaves dos céus e da terra, 39:63; 42:12.
Chuva, dádiva de Allah, 56:68-70.
Cidades arrasadas, 69:9.
Cobiça, 3:180; 4:32; 57:24.
(das coisas boas deste mundo), 102:1-4.
Coisas vergonhosas de que nos devemos afastar, 7:28..
Comércio, 4:29.
que nunca irá falhar, 35:29.

Comida lícita e ilícita, 2;168; 172:173; 5:1, 3, 5; 87:88; 6:118-119, 121; 145:146;
Conduta proibida, 6:151-152; 7:33;
Confiabilidades, 4:58; 8:27.
Conhecimento (de cinco coisas), 31:34.
Conspiradores, 16:45-47.
Constelações, 15:16.
Consulta mútua, 42:38.
Consultas, 2:214-218.
Contrato quanto às transações, 2:282-283;
Conversa vã a ser evitada, 6:68
Cortesia, 4:86.
Corruptos caindo de ponta-cabeça no Fogo, 27:90; 67:22.
Cubá (mesquita), 11:107-108.
Cultuação, formas antigas do paganismo, verdadeira cultuação e caridade, 107:2-7.
Custódia oferecida aos céus, à terra e às montanhas, aceita pelo homem, 33:72-73.
Danos na terra e no mar, 30:41;
das coisas criadas, 93:1-5; 94:4-6.
Davi, 6:84; 21:78-80; 34:10-11; 38:17-26;
combate Golias, 2:251.
Denodo, 25:52; 61:11
Desejos, adoração dos, 25:43.
Deserção da luta, 4:89-91.
Desespero, deprecado, 3:139, 146.
Despojos de guerra, 8:1;
Destino, o destino do homem no seu pescoço, 17:13.

Desventura vem de nós mesmos, mas a ventura vem de Allah, 4:79;
seduz todos os homens, 6:71;
recompensa justa, 6:160;
seduzirão os incrédulos, 19:83;
terá um mau fim, 30:10;
retribuição do mal com o bem, 13:22; 23:96; 41:34.
Dia do Julgamento plena recompensa só então, 3:185
homens se insurgindo; trombetas tocam; incrédulos verão e ouvirão, 18:99-101;
diferenças sectaristas a serem resolvidas; pesar pela falta de fé, 19:37-39;
rejeitadores da mensagem suportarão pesadas cargas, 20:100-101;
as trombetas soarão; pecadores em terror; o intervalo parecerá curto, 20:102-104;
seguirão o arauto; baterão os pés; tudo parece humilhante, 20:108;
não haverá intercessão, exceto por permissão, 20:109;
não haverá termor para os justos, 20:112;
os rejeitadores serão ressuscitados cegos, 20:124-127;
balança da justiça, 21:47;
a promessa verdadeira quase a se cumprir; prantos dos incrédulos; os bons não terão
pesar, 21:97-103;
os céus serão enrolados feitos pergaminhos, nova criação, 21:104;
terrível convulsão; homens em agitação embriagada; ira de Allah, 22:1-2;
a trombeta soou; a balança dos bons feitos; pesado ou leve, 23:101-104;
a voz do julgamento, 23:105-111;
o tempo parecerá curto, 23:112-115;
a falsa cultuação será exposta, 25:17-19;
os céus se fenderão; os anjos serão enviados; a soberania toda de Allah, 25:25-26;
os malfeitores se lamentam, 25:27-30;
terror para os malfeitores, não para os benfeitores, 27:83-90;
os culpados em desespero, não intercessão, 30:12-13;
justiça feita, 36:51-54;
júbilo e paz para os bons, 36:55-58;
Dia da Discriminação, 30:14-16; 37:20-21;
os malfeitores questionados; recriminações, 37:22-23;
contraste entre os justos, e aqueles que militam no mal, 37:88;
as arrogâncias dos malfeitores, 37:33-36;
retribuição para o mal, 37:37-39;
felicidade para os servos de Allah, 37:40-61;
a árvore do zacum, 37:62-68;
os malfeitores seguiram as pegadas dos seus pais, 37:69-74;
trombeta; tudo no céu e na terra desfalecerá, segunda trombeta; a terra renovada irá
brilhar com a glória de Allah; recompensa, 39:67-70;
sem intercessão; justiça e verdade, 40:18-20;
o inesperado; amigos tornam-se inimigos, exceto os justos, 43:66-67;
não haverá temor entre os devotos de Allah, 43:68-69;
militantes na falsidade a perecer; os justos a obterem misericórdia; 45:27-35;
não será evitado; fogo para os falsos e frívolos, 52:7-16;

os malfeitores desfalecem em terror, 52:45-47;
arauto quanto a um terrível assunto, 54:6-8;
não haverá defesa para o mal; conhecidos por suas marcas, 55:35-44;
ganhos e perdas mútuos, 64:9-10;
canela (perna) nua, 68:42-43;
trombeta; grande evento; os anjos suportarão o trono; nada escondido; bons e maus
recompensados, 69:13-37;
o céu como metal derretido; nenhum amigo procurará o amigo; sem liberação para o
mal 70:8, 18;
os corruptos sairão dos sepulcros apressadamente, 70:43-44;
conhecerão a realidade; não saberão se perto ou longe, 72:24-25;
crianças de cabelos brancos; o céu se fenderá, 73:17-18;
trombeta; dia de tristeza para aqueles sem fé, 74:8-10;
as estrelas escurecerão; mensageiros em assembléia, a discriminação, 77:7-15;
ai dos rejeitadores da verdade!, 77:29-50;
discriminação; trombeta; céus fendidos; montanhas dispersas, 78:17-20;
espíritos e anjos apresentar-se-ão; dia da realidade, 78:38-40;
comoção e agitação, 79:6-9;
simples clamor, 79:13-14;
barulho ensurdecedor; ninguém é de ninguém; alguns rostos exultantes; alguns sujos
de terra, 80:33-42;
sol, estrelas, a natureza externa muda; almas discriminadas; mundo em alta,
desvelado, 81:1-14;
o céu fendido; estrelas e oeanos espalhados; túmulos virados pelo avesso; cada alma
saberá dos seus feitos, 82:1-15;
nenhuma alma pode fazer nada por outra, 82:17-19;
céu e terra mudados; o homem sempre porfiando rumo ao seu Senhor; registro dos
bons ou dos maus, 84:1-15;
coisas secretas testadas, 86:9-10;
evento assolador; rostos humilhados e rostos jubilosos, 88:1-16;
a terra triturada; o Senhor vem; Inferno e Céu mostrados, 89:21-30;
a terra em convulsão; o homem em desespero; discriminação, 99:1-8;
o Senhor, bem inteirado, 109:9-11;
Difamação, 24:23; 68:11-12, 104:1..
difamação das mulheres castas, 24:4-10;
Discernimento, 2:53; 8:29; 21:48-50; 25:1.
Divergências, decisão compete a Allah, 42:10.
Disciplina, 3:152; 61:4.
Discórdia, incitada por Satanás, 41:36.
Disputas, 29:46.

Distribuição da caridade, 2:177.
Distribuição da propriedade tomada ao inimigo (anfal), 8:41
se for após a luta; unir, mesmo sem lutar, 59:7-8.
Divórcio, 2:228-232, 236-237, 241.
Dote, 2:229, 236-237; 4:4; 19:21, 25.
Elias, 6:85; 37:123-132.
Eliseu, 6:86; 38:48.
Empréstimo, magnífico perante Allah, 2:245; 57:11; 64:17;
Enfermidade dos corações dos hipócritas e dos incrédulos, 2:10; 5:52; 8:49; 9:125;
22:53; 24:50; 33:12, 32, 60; 47:20; 74:31.
Equidade, 4:58, 105, 135; 7:29; 16:90; 57:25.
Era, mistério da, 103:1-3.
Escrita, para contratos, 2:282.
Escrituras, povos das, 2:62;
páginas purificadas, 98:2.
"Esperai, que Nós esperaremos", 9:52; 10:102; 11:122; 20:135; 44:59; 52:31.
Espírito (o), 70:4; 78:38; 97:4.
Esposas do Profeta¤, responsabilidades e deveres extras, 33:28-34;
quem serão, 33:50-52;
o devido respeito a elas, 33: 53-55; o respeito devido às esposas do Profeta¤ e aos
crentes, homens e mulheres, 33:56-58;
as esposas e as filhas do Profeta ¤, e todas as crentes, que sejam modestas, 33:59-62.
Estrelas, 7:54; 16:12, 16; 22:18; 37:6-10, juramento por elas, 53:1; 86:1-4;
Evangelho, 5:47.
Exagero proibido, na comida, 5:87;
na religião, 4:171; 5:77.
Ezra, 9:30.

Falsidade, ela será anulada, 21:18;
ela ilude, 51:8-11.
Falsos deuses, 7:194-198; 16:20-21; 21:22, 24; 34:22-27; 41:47-48; 46:5-6; 53:19-24;
Faraó, crueldade, 2:49
afogado, 2:50;
o povo do, 14:41-42;
trato com Moisés, 7:103-137; 10:75-92 (ver Moisés);
o corpo salvo por causa do arrependimento, 10:92;
nega Allah, 28:38; 79:24;
um homem do seu povo confessa a fé, 40:28-44;
arrogante para com os israelitas, 44:17-33;
esposa de conduta reta, 66:11;
pecado e desobediência, 69:9; 73:16; 85:17-20; 89:10-14.
Fé, rejeitadores dela, 2:6-7, 165-167; 3:4, 10, 12, 21-22, 90-91, 116, 181-184; 4:136;
resgate não aceito, 5:36-37;
seguem as maneiras ancestrais, 5:104;
destruída, 6:6;
pedem para que anjos sejam enviados, 6:8-9;
mentem quanto às suas próprias almas, 6:24;
verão a verdade no Outro Mundo, 6:28-30;
estarão em confusão, 6:110;
corações inclinados a fraudar, 6:113;
provam o mau resultado das condutas, 64:5-6;
seus modos de cultuação repudiados, 109:1-6;
sinais dela, 2:165, 285;
vendedores dela, 3:77, 177;
aumento da fé no perigo e na adversidade 3:173;
seguida pela descrença, 16:106-109;
e a caridade, 57:7-11.
Filicidas, 6:151; 17:31.
Floresta, habitantes da, 25:78; 26:176-191.
Fogo abrasador, 4:10, 55; 17:97; 22:4; 25:11; 31:21; 33:64; 34:12; 35:6; 42:7; 48:13;
67:5, 10, 11; 76:4; 84:12.
Fogo, parábola, 2:17-18.
Fogo, ver Inferno.
Fraude, 83:1-6.

Frutos e comida, significado metafórico deles, 43:73; 47:15.
Gabriel, 2:97, 98; 66:4.
Gênios, 6:100; 14:27; 34:41; 46:29-32; 55:15; 72:15.
Golias, 2:249-251.
Graus, de acordo com o bom feito e o malfeito, 6:132.
Guerra contra Allah, 5:33-34.
Hajj, ver peregrinação.
Haman, 28:6, 38; 29:39; 40:36-37.
Herança, 2:180, 240; 4:7-9, 11-12, 19, 33, 176; 5:105-108.
Higiene, 4:43; 5:6.
Hijr, 15:80-85
Hipócritas não acreditam em Allah e no Último Dia, 2:8;
enganam a si mesmos, 2:9;
enfermidade em seus corações, 2:10;
fazem corrupção, 2:11-12;
tolos e escarnecedores, 2:13-15;
trocam a orientação com o extravio 2:16;
surdos, mudos e cegos, 2:17-18;
em terror e nas trevas, 2:19-20;
levados pela arrogância, 2:204-206;
recusam-se a lutar, 3:167-168;
recorrem ao mal; fogem da revelação; vêm quando acossados pelo infortúnio;
esquivam-se de ser admoestados, 4:60-63;
retraem-se no infortúnio; rejeitam a fé; renegados; devem ser presos e mortos, 4:88-89;
esperam os eventos; pretendem enganar a Allah; mentes distraídas, 4:141-143;
nas profundezas do Fogo, abandonados, 4:115;
com medo de serem desmascarados, 9:64-65;
entendem-se mutuamente; perversos; maldição de Allah, 9:67-69;
mentirosos, enganadores e covardes, 59:11-14;
mentirosos; escondem-se por trás de malfeitos juramentos, 63:1-4.
Homem, legatário na terra, 2:30; 6:165;
testado por Allah, 2:155; 3:186; 47:31; 67:25;
coisas que cobiça, 3:14;
seu dever, 4:1-36; 17:23-39; 29:8-9; 30:38; 3:33; 46:14; 70:22-25;

criado da argila, para um término, 6:2; 15:26;
chamado a prestar contas, 6:44;
retornará para Allah, 6:60, 72; 10:45-46;
confusão para o corrupto, na morte, 6:93-94;
conspiração contra a própria alma, 6:123;
condena a si mesmo, 10:44;
responsabilidade pessoal, 6:164;
ingrato, 7:10; 36:45-47; 74:15-25; 100:1-8;
prevenido quanto ao Satanás, 7:27;
sabe acerca de Allah, mas é extraviado pelo Diabo, 7:172-175;
sua vida familiar, 7:189-190;
livre arbítrio limitado, 10:99;
comportamento dentro e fora de problemas, 10:12; 11:9-11; 16:53-55; 17:67-70;
o Espírito de Allah nele alentado, 15:29;
de origem inferior, mas abençoado com favores, 16:4-8; 32:7-9; 35:11; 36:77-78;
impreca para o mal, 17:11;
é dado a ações precipitadas, 17:11; 16:37;
seu destino atado ao seu pescoço, 17:13;
será julgado segundo seu registro, 17:71;
seu crescimento físico, 22:5; 23:12-14; 40:67;
morte e ressurreição, 23:15-16;
as línguas, as mãos e os pés testemu-nharão contra os homens, 24:24;
feito da água, 25:54;
relações de linhagem e casamento, 25:54;
deve submeter-se a Allah, 31:22;
nada de dois corações num só peito, 33:4;
adorar a Allah, 39:64-66;
infortúnios devido aos seus feitos, 42:30;
os anjos anotam os seus atos, 50:17-18, 23;
seu crescimento e sua atividade dependem de Allah, 56:57-74;
será criado novamente, após a morte, numa nova forma, 56:60-61;
a riqueza e a família poderão ser um teste, 64:14-15;
criado e sustentado por Allah, 67:23-24; 74:12-15;
é impaciente, 70:19-21;
quem serão os honrados entre os homens, 70:22-25;
evidência contra ele próprio, 75:14-15;
sua arrogância, 75:31-40; 90:5-7;
adora o mundo fugidio, 76:27;
é seduzido a afastar-se de Allah, 82:6-12;
esforço afoito para se comaprecer perante Allah, 84:6;
caminha de estágio em estágio, 84:19;
culpado de pecados, 89:17-20;
criado em atmosfera de aflição, 90:4;
dotado de faculdades, 90:8-10;
esforça-se para fins diversos, 92:4-11;
criado na mais perfeita proporção, 94:4;

será rebaixado, a menos que pratique o bem, 95:5-6;
transgride todos os limites, 96:6-14.
Hud, 7:65-72; 11:50-60; 26:123-140; 46:21-26.
Humanidade, uma nação, 2:213; 10:19;
criada de um simples casal, 4:1; 39:6; 49:13;
transgride insolentemente, 10:23;
não se importa, embora o Dia do Juízo esteja próximo, 21:1-3;
qualidade de acordo com o que Allah fez a humanidade, 30:30;
a honra depende da retidão, 49:13.
Humildade, 4:42-43; 7:161; 57:16;
as sombras mostram humildade para com Allah, 13:15; 74:14.
Hunayn, 9:25.
Huris, 44:54; 52:20.
Ibrahim (ver Abraão).
Iddah (aguardo da viuva ou da divorciada), 2:228, 231-232, 234-235; 33:49; 65:4, 6-7.
Idiomas, variações nas cores dos homens, 30:22.
Ídolos, uma falsidade, 10:34-35, 66; 16:86; 28:62-64; 71:75; 30:40;
Idris, 19:56-57; 21:85.
Imran, família de, 3:35.
Incrédulos, conspiram em vão, 8:30;
desprezam a revelação, 8:31;
desafiam o castigo, 8:32-35;
fingem que oram, 8:35;
gastam para propósitos errôneos, 8:36;
passado perdoado, caso se arrependam, 8:38; 9:11;
quebram os pactos, 8:56;
protegem uns aos outros, 8:73;
descritos, 9:73-78;
desejarão ter acreditado, 15:2;
carregarão cargas duplas, 16:25;
disputam vãmente, 18:56-57;
serão desonrados, 16:27;
seus esforços desvanecerão, 18:102-106;
sua arrogância, 19:73; 35:43;

as ações parecendo miragem, 24:39;
como nas profundidades das trevas, 24-40;
recriminações mútuas, no Julgmento, 34:33-33;
separatismo, 38:2;
disputa acerca dos sinais de Allah, 40:4-6;
odeiam a verdade, 43:78;
viram as costas à luta, 48:22-23;
seus expedientes maiores, 48:25-26;
caprichos vãos, 52:35-44;
não os tomeis por confidentes, 60:1-9;
Inferno, peles queimadas e renovadas, 4:56;
de nada servem os tesouros e a arrogância, 7:48;
para os que tomaram a religião por divertimento, e foram enganados pela vida do
mundo, 7:51;
enchido com jins (gênios) e homens, 11:119;
bebida: água fervente e fedorenta, 14:16-17;
a morte virá, mas não morrerão, 14:17;
vestimenta de fogo, água fervente, clavas de ferro, 22:19-22;
Fogo abrasador, furioso, 25:11-12;
pecadores atados juntos, suplicarão pela destruição, mas esta se repetirá... 25:13-14;
o castigo os atingirá por baixo e por cima, 25:55;
Fogo: os corruptos são empurrados para dentro dele, toda vez que querem sair, 32:20
os homens são prevenidos (quanto a isso) repetidas vezes, 36:63;
a árvore do zacum, e a água fervente, 3:62-67; 44:43-48; 55:52-55;
queimar no Inferno e provar água fervente; outros castigos, 38:55-58;
os incrédulos trazidos em grupos, previamente prevenidos, morada dos arrogantes,
39:71-72;
disputa e auto-recriminação, 40:47-50;
moradia para sempre; castigo não diminuído; desespero esmagador, 43:74;
Allah não é injusto; os pecadores são injustos para consigo mesmos, 43:74-76;
capacidade ilimitada, 50:30;
pecadores, conhecidos pelas suas marcas, 55:41;
... o Inferno que eles negaram; água fervente, 55:43-44;
ventos abrasadores, água fervente, sombras de fumaça negra, 56:42-44;
ruge borbulhante, 67:6-8;
o registro na mão esquerda, lamentações vãs, 69:25-29;
pegai-o, amarrai-o, fazei-o marchar acorrentado, 69:30-37;
nada deixa perdurar, e nada deixa a sós, 74:26-29;
guardando-o estão dezenove, 74:30-31;
um lugar de emboscada; destino para os transgressores; para aí habitarem para todo o
sempre; não terão nada fresco para beber, a não ser líquido fervente, 78:21-25;
dia em que o Fogo do Inferno serão expostos, 79:35-39;
ignomínia no coração dos pecadores, 83:14;
será destacado e o homem recordará, 89:23;
aquilo que consome; Fogo de Allah, 104:4-6;

eles não viverão nem morrerão, 20:74; 87:13;
nele há sete portas, 15:44;
quem escapará dele? 19:71.
Injúria, perdão ou auto-defesa, 42:39-43.
não injuriar os falsos deuses, 6:108.
Inspiração, 17:85-87; 40:15; 42:3, 51-53.
Intercessão, 6:51, 70; 10:3; 19:87; 39:44; 43:86; 53:26.
Iram, 89:7.
Isaac, 6:84; 21:72; 37:112-113.
Ismael, 2:125-129; 6:86; 19:54-55; 21:85.
Israelitas, 2:40-86;
mercês com que foram agraciados, 2:47-53; 2:60, 122; 45:16-17;
contumácia, 2:54-59, 61, 63-74; 5:71; 7:138-141;
suas relações com os muçulmanos, 2:75-79;
sua arrogância, 2:80, 89, 91;
seus compromissos, 2:83-86, 93, 100; 5:12, 13, 70;
seu amor por esta vida, 2:96;
pedem um rei, 2:246-251;
divisores e rebeldes, 7:161-171;
duas vezes prevenidos, 17:4-8;
salvos dos inimigos, 20:80-82;
Livro e líderes dados, 32:23-25;
os doutos dentre eles sabiam que o Alcorão era verdadeiro, 26:197.
Jacó, 2:132-133; 6:84; 19:49; 21:72.
Jejum, 2:184-185, 187.
Jesus, um profeta virtuoso, 6:85;
nascimento, 3:45-47; 19:22-23;
mensageiro para os israelitas, 3:49-51;
não o mataram 4:157-159;
igual a Adão, 3:59;
não foi crucificado, 4:157;
nada mais que um mensageiro, 4:171; 5:75; 43:59, 63-64;
não Deus, 5:17, 72;
enviado com o Evangelho, 5:46;
não filho de Allah, 9:30;
mensagem e milagres, 5:19, 30-33;

ora por uma mesa servida de alimentos, 5:114;
não ensinava falsa cultuação, 5:116-118;
os discípulos declaram-se muçulmanos, 5:111;
os seguidores têm compaixão e misericórdia, 57:27;
os discípulos como auxiliadores de Allah, 61:14;
como um sinal, 23:50; 43:61;
profetizava a Ahmad, 61:6.
Jó, 6:84; 21:83-84; 38:41-44.
João, (Batista), nascimento, 3:39; 6:85;
seu caráter e sua posição, 19:12-15;
reverenciava a Allah, 21:90.
Jonas, 4:163; 6:86; 10:98; 37:139-148;
José, 6:84;
sua estória, 12:4-101;
seu sonho, 12:4-6;
o ciúme dos seus irmãos, 12:7-10;
a conspiração deles, 12:11-18;
vendido por seus irmãos, 12:19-20;
comprado por Aziz do Egito, 12:21;
tentado pela esposa do Aziz, 12:22-29;
o ardil dela, 12:30-34;
na prisão, 12:35-42;
interpreta o sonho do rei, 12:43-54;
estabelecido no poder, 12:55-57;
sua negociação com os seus irmãos, 12:58-93;
reunião de toda a família, 12:94-101.
Judeus, dão atenção à falsidade, 5:41-42;
blasfemam, 5:64;
inimizade quanto ao Islam, 5:82;
e os cristãos, 2:140; 4:153-161, 1171; 5:18;
ver também israelitas
Judi, Monte, 11:44.
Julgamento, deve vir, 6:51; 6:128; 34:3-5; 40:59; 51:5-6; 12:14; 52:7-10; 56:1-7;
virá repentinamente, 7:187; 36:48-50;
como num piscar d'olhos, 16:77; 54:50;
a Hora, conhecida apenas por Allah,, 33:63; 67:26; 79:42-46;
está perto, 54:1-5;
os homens serão discriminados em três classes, 56:11-26;
os primeiros na fé, próximos a Allah, 56:11-26;

os donos da Direita, 56:27-40;
os donos da Esquerda, 56:41-56;
vários julgamentos, 75:22-30;
as grandes notícias, 78:1-5;
negadores do, 107:1-7.
Juramentos, 2:224-227; 5:89; 16:94; 24:22, 53; 66:2; 68:10.
Justos, virtuosos companhia dos, 4:69;
herdarão a terra, 21:105;
descritos, 51:15-19; 76:5-12.
Ladrão, castigo do, 5:38-39.
Lat, 53:19.
Legados, 2:180.
Legatário de Allah, na terra, 2:30.
Livro (revelação), é orientação, 2:2;
para ser recitado, 2:121;
Lot, 6:86; 7:80-84; 11:77-83; 15:57-77; 21:74-75; 26:160-175; 27:54-58; 29:26;
sua desobediente esposa, 11:81; 15-60; 66:10.
Lotus, árvore de, 34:16; 53:14-18; 56:28.
Lua nova, 2:189.
Lucman, 3:32;
seus ensinamentos, 31:12-19.
Luta pela causa de Allah, 2:190-193; 4:84;
prescrita, 2:216: 2:244;
no mês proibido, 2:217;
pelos israelitas, 2:246-251;
pela causa de Allah e dos oprimidos, homens e mulheres, 4:74-76;
até que termine a intriga, 8:39;
aqueles que não crêem, e rejeitam a verdade, 9:29;
com firmeza, 9:123;
permitida àqueles que foram injuriados, 22:39-41;
quando e até quando, 47:4;
e os enferm os de coração, 47:20;
isentos dela, 48:17.

Luz, manifesta, 4:174;
e trevas, 6:1;
parábola da, 24:35-36;
irradiar-se ante crentes, 57:12-15; 66:8;
fornecida por Allah para que os crentes caminhem retamente, 57:28;
de Allah retirada dos incrédulos, 88:15.
Macacos (ver Símios), os transgressores tornam-se iguais..., 2:65; 7:166.
Madian, 7:85-93; 11:84-95; 29:36-37.
Magos (majus), 12:17.
Makka, Bakka, 3:96;
cidade da segurança, 95:3.
Maldosos, os, 4:51-55, 123; 10:27-30; 26:221-226; 42:36-39.
Malfeitores, 1:18-22, 101-104, 116-117; 39:47;
Manata, 53:20.
Maneiras de se entrar nas casas, 24:27-29;
no lar, 24:58-61;
na presença do Profeta, 29:62-63; 49:1-5;
nas casas do Profeta ¤, 33:53;
abençoar e saudar o Profeta ¤, 33:56;
não aborrecer o Profeta ¤†††††† e os crentes, homens e mulheres, 33:57-58;
verificar a notícia, antes de a aceitar, 49:6;
entre a comunidade, 49:11;
em assembléia, 58:11.
Maria (mãe de Jesus), nascimento, 3:35-37;
anunciação de Jesus, 3:42-51; 4:156; 19:16-21;
dando à luz, 19:23-26;
apresentou a criança ao seu povo, 19:27-33;
observou sua castidade, 21:91; 66:12.
Mártires, não mortos, 2:154; 3:169;
alegria na glória, 3:170-171;
recebem perdão e misericórdia, 3:157-158;
receberão a melhor provisão, 22:58-59.
Marut, 2:102.
Medidas e pesos, dar pleno... 17L35; 83:1-3.

Meses, número dos, 9:35-37.
Mesquita (de Cubá), 9:107-108.
Milagres, ver Sinais de Allah.
Moisés, e seu povo, 2:51-61;
previne os israelitas, 5:23-29;
guiado por Allah, 6:84;
e o Faraó, 7:103-137; 10:75-92; 11:96-99; 17:101-103; 20:42-53, 56-79; 23:45-49;
resiste à cultuação aos ídolos, 7:138-141;
reprova a seu povo pela adoração do bezerro, e ora por eles, 7:149-156;
seu povo, 7:159-162;
seu Livro, dúvidas e diferenças, 11:110;
ensinar gratidão ao seu povo, 14:5-8;
nove sinais claros, 1:133; 17:101;
a junção dos dois mares, 18:60-82;
seu chamamento, 19:51-53; 20:9-56; 28:29-35;
sua infância, mãe e irmã, 2):38-40; 28:7-13;
converte os mágicos egípcios, 20:70-73; 26:46-52;
indignado com a adoração do bezerro, 20:86-98;
e o fogo místico, 27:7-14; 28:29-35;
infortúnio na cidade, 28:14-21;
em Madian, 28:22-28;
guiado ao caminho reto, 37:114-122;
Livro de, 53;36; 87:19;
vexado pelo seu povo, 61:5.
Monasticismo, desaprovamento, 57:27.
Montanhas, 2):105-107; 21:31; 31:10; 59:21; 73:14; 101:5.
Mohammad, o Profeta ¤;
sua missão, 7:158; 48:8-9;
o devido respeito para com o Mensageiro, 2:104; 4:46;
nada mais que um Mensageiro, 3:144;
gentil, 3:159;
enviado como graça para os crentes, 3:164; 4:170;
e para os adeptos do Livro, 5:21;
uma misericórdia para os crentes, 6:61;
misericórdia para todas as criaturas, 21:107;
como uma misericórdia de Allah, 28:46-47; 33:45-48; 36:6; 42:48; 72:20-23; 27:28;
sua obra, 3:164: 4:70-71; 6:107; 7:156-157; 10:2; 52:29-34; 74:1-7;
nem louco nem possesso, 7:184; 68:2; 81:22;
admoestador, 7:184, 188; 15:89; 53:56-62;
ansioso pelos crentes, 11:128;

traz a mensagem revelada, 10:15-16;
seus ensinamentos, 11:2-4; 12:108; 34:46-50;
apresentar por inteiro a revelação, como lhe veio, 11:12-14; 46:9;
Allah é Testemunha da sua missão, 13:43; 29:52; 46:8;
coração angustiado pelos homens, 15:97; 16:127; 18:6; 25:30;
convoca com sabedoria e bela exortação, 16:125-128;
inspirado, 18:110; 63:2-18;
escarnecido, 25:41-42; 34:7-8;
não pede recompensa, 25:57; 34:47; 38:86; 43:23;
seu dever, 27:91-93; 30:30;
sua domesticidade (esposas) 33:28-34, 50-53, 55, 59; 64:1, 3_6;
íntimo dos crentes, 33:6;
excelente exemplo de conduta, 33:21;
o selo dos profetas, 33:40;
mensagem universal para os homens, 34:28;
fidelidade a ele é fidelidade a Allah, 48:10, 18;
Mensageiro de Allah, 48:29;
não resistir a ele, 58:20-22;
predito por Jesus, 61:6;
predito por Moisés, 46:10;
sua religião é para prevalecer sobre todas as religiões, 61:9;
iletrado, 7:157; 62:2;
tirado das trevas e levado para a luz, 65:11;
porfiar arduamente, 66:9;
padrão de caráter exaltado, 68:4;
nem poeta nem adivinho, 69:40-43;
devotado à oração, 73:1-8;
testemunha, 73:15-16;
e o cego, 80:1-10;
viu o anjo da revelação, 53:4-18; 81:22-25;
adorar a Allah e transportar-se para perto d'Ele, 96:19;
ensaiando as escrituras, 98:2.
Muçulmanos e muçulmanas, conduta adequada, 33:35-36.
Mulher injuriada, apelo aceito, 58:1-2.
Mulheres, 2:222-223; 4:15; 19:22, 34, 127;
para serem reverenciadas, 4:1;
falsas acusações contra elas, 24:4-5, 11-20; 24:23-26;
modéstia, 24:30-31;
crentes, refugiadas, 60:10-12.
Mundo, este, de jogos e diversões, 6:32; 29:64; 47:36; 57:20.
Nação (Umma), 2:143-144.

Não desperdiçar, 6:141; 7:31.
Nassra, 71:23.
Navios, a navegação como um sinal, 2:164; 14:32; 16:14; 17:66; 22:65; 31:31; 35:12.
"Nem viver, nem morrer", 20:74; 87:13.
Noé, 6:84; 7:59-64; 10:71; 11:25-49; 21:76-77; 23:23-30; 25:37; 26:105-122; 37:75;
filho injusto, não salvo, 11:45-47;
esposa injusta, 66:10.
Noite, a, como um símbolo, 79:29; 92:1; 93:2.
Noite do Poder, 97:1-5.
"Nós" e "Me", transição entre a primeira pessoa do plural e do singular, referindo-se a
Allah, 2:38; 2:150-151; 31:10, 11; 68:44; 70:40.
Notícias, a serem testadas, 4:83.
Obediência, 3:132; 4:59, 64, 66, 80-81; 5:95; 14:12; 8:20-25, 46; 24:51-52, 54; 47:33;
Obrigações a serem cumpridas, 5:1.
Oliveira, como um símbolo, 23:20; 24:35; 95:1.
Olhos, ouvidos e peles testemunhando contra os pecadores, 41:20-23.
Oração, 1:1-7; 2:238-239; 3:8; 26:27, 147, 191-194; 4:43; 5:6; 11:114; 17:78-81;
sede firmes nela, 2:110;
durante a viagem ou no perigo, 4:101-104;
para os incrédulos, 9:113-114;
somente para Allah, 13:14-15.
Órfãos, 2:220; 4:2, 6, 10, 127; 17:34;
guardiãos dos, 4:6.
Outro Mundo, o, não é uma falsidade, 6:31.
Paciência e perseverança, 2:45, 153; 3:186, 200; 10:109; 11:115; 16:126-127; 20:130;
Padres e rabinos, 9:31, 34.
Pais, bondade para com os, 17:23; 29:8; 31:14; 46:15-18.

Pares, em todas as espécies, 13:3; 31:10; 36:36; 42:11; 43:12; 51:49; 53:45.
Parábolas, um homem que fez arder um fogo, 2:17-18;
nuvem carregada de chuva, 2:19-20;
de quem chama as bestas, 2:171;
cidade em ruínas, 2:259;
grão de milho, 2:261;
rocha coberta por terra, 2:264;
pomar fértil, 2:265-266;
vínculo, 3:103;
vento glacial, 3:117;
o cão que arqueja, 7:176;
chuva e tempestade, 10:24;
cego e surdo, 11:24;
as cinzas esparramadas ao vento, 14:18;
árvores nobres, com raízes, galhos e frutas, 14:24-25;
escravo versos homem livre, 16:75;
o mudo versos aquele que ordena a justiça, 16:76;
a mulher que desfiava a roca, 16:92;
a cidade favorecida e ingrata, 16:112-113;
dois homens; um orgulhoso das suas posses, outro absorto em Allah, 18:32-44;
esta vida é como a chuva: prazerosa, mas transitória, 18:45-46;
nega a Unicidade, e serás como se estivesses sendo arrojado do céu, ou atirado longe
pelos ventos, 22:31;
uma mosca, 22:73;
Luz, 24:35-36;
miragem, 24:39;
profundezas das trevas, 24:40;
aranha, 29:41;
parceiros, 30:28;
moradores da cidade, 36:13-32;
sócios antagônicos, 39:29;
semente crescendo, 48:29;
chuva e crescimento físico, 57:20;
montanhas que se humilham, 59:21.
asnos, 62:51;
se a água se perdesse, 67:30;
donos do pomar, 68:17-33.
Paraíso, como jardins, na aproximação a Allah, água corrente, lar eterno, 3:15, 198;
pares imaculados, sombras densas, 4:57;
para quem praticar o bem, 4:124;
sem rancores nos corações, 7:43;
misericórdia de Allah, bom aprazimento, jardins, eternidade, 9:21-22;
jardins, mansões, complacência de Allah, 9:72;
jardins, água corrente, paz e segurança, repouso, 18:31; 22:23;

jardins da eternidade, sem conversas vãs, paz, sustento, 19:61-63;
jardins da eternidade; aodrnos; sem aflição, sem fadiga ou languidez, 35:33-35;
alegria; associação; sombra fresca; leitos; tudo o que anelam; paz, 36:55-58;
frutas; honra e dignidade; jardins; leitos; cálice; mulheres castas, 37: 41-49;
retorno final, jardins de eternidae, facilidade, fruta e bebida, mulheres castas, 38:49-52;
palácios, rios, 39:20;
prados ajardinados; tudo o que anelam; abundância, 42:22;
sem medo nem tristeza;alegria; pratos e copos de ouro; eternidade; satisfação, 43:68
segurança, jardins e mananciais, adornos, companheiros, frutas, sem mais mortes,
44:51;
descrição do Paraíso; rios, a graça de Allah, 47:15;
jardim; paz e segurança; tudo que eles desejam; na Nossa presença, 50:31-35;
jardim, felicidade, comida e bebida; leitos; companheiros, 52:17-24;
jardins e rios; assembléia da verdade; presença do Onipotente Soberano, 54:54-55;
jardins, fontes, frutas, tapetes, companheiros castos, 55:46-77;
a aproximação de Allah; jardins; leitos; serviço; frutas e carne; companheiros; sem
frivolidade nem pestilência; paz, 56:11-38;
proximidade de Allah; descanço e satisfação; jardim do prazer; companheiros;
saudação de paz, 56:88-91;
a Luz se irradia perante eles; jardins; eternidade; a mais magnífica recompensa, 57:12;
vida prazenteira; jardins; frutas, 69:21-24;
taça; fonte de abundância, 76:5-6;
recompensa, jardins; companheiros; taça; sem vaidade ou mentiras, 78:31-35;
descanso e satisfação; volta a Allah; bastante aprazidos com Ele e bastante aprazendo
a Ele, 89:27-30;
jardins da eternidade; rios; Allah muito aprazido com eles, e eles com Ele, 98:8;
quanto à saudação, 10:10; 15:46;
"Meu Jardim" dito por Allah, 89:30.
Parentes, direitos dos, 2:83, 177; 4:7-9, 36; 16:90; 17:26; 24:22; 42:23.
Partidos, 33:22.
"Paz", a saudação dos justos, 7:46; 10:10; 14:23; 36:58.
inclinação a ela, 8:61.
sossego (sakina), 11:26, 40; 48:4, 18, 26.
Pecado, 4:31, 107-112, 116; 7:100; 10:54; 74:43-48;
os injustos serão exterminados, 6:45; 77:16
a ser evitado, 6:120;
causa destruição, 7:4-5; 77:16-19;
não prosperará, 10:17;
... e a fé têm diferentes metas, 68:35-41;
Allah perdoa todos os pecados, 39:53.

Pecadores, 26:200-209; 83:29-36;
sua audição, visão, e pele darão testemunho, 41:20-23;
diferentes testemunhas contra eles, 85:3.
Pérolas, bem guardadas, 52:24; 56:23.
Penalidade para os pecados, 3:188; 6:15-16; 10:50-53; 11:101-104; 13:34; 16:88.
Perda (espiritual), 39:15.
Perdão, 2:109; 4:48, 110, 116; 39:53; 42:5; 45:14;
devido aos crentes, 45:14;
dos crentes, quanto ao Povo do Livro, 2:109;
de Allah para pecados outros que não atribuir parceiros junto a Ele, 4:48;
ater-se a ele, e recomendar o bem, 7:199;
Allah perdoa todos os pecados, 39:53;
os anjos imploram por perdão para todos os seres da terra, 42:5
perdoam, mesmo quando zangados, 42:37;
e reconciliação, 42:40;
que os crentes perdoem aqueles que não esperam o dia de Allah, 45:14;
Allah perdoa aqueles que evitam os grandes pecados e feitos vergonhosos, 53:32;
emulai-vos em obtê-lo, 57:21.
Perdulários, condenados, 17:26-29: 25:67.
Peregrinação, 2:158, 196-203; 3:97; 5:2; 22:27.
Poetas, 26:224-227; 36:69; 69:41.
Prevenção contra o inimigo, 4:71.
Prisioneiros de guerra (ver cativos de guerra)
Propriedade, 2:188; 4:5, 29;
Profetas, Mensageiros 2:253;
linha contínua, 3:33-34; 4:163-165; 5:19; 6:84-90; 23:23-50; 57:26-27;
promessas dos, 3:81; 33:7-8;
jamais fraudam, 3:161;
rejeitados, 3:184; 6:34; 25:37; 34:45; 51:52-55;
mortos, 3:183;
para se acreditar em todos, 4:150-152;
prestar contas, 5:109;
escarnecidos, 6:10; 13:32; 15:11; 21:41;
por que foram enviados? 6:48; 14:4-6;
tinham inimigos, 6:112; 25:32;

ensaiam os sinais de Allah, 7:35-36; enviados para todos os povos, 10:47; 16:36;
tinham famílias, 13:38;
humanos, mas guiados, 14:10-12; 16:43-44; 17:94-95; 21:7-8; 25:7-8, 20;
perseguidos e ameaçados, 14:13;
testemunhas quanto aos seus povos, 16:89;
e mensageiros, 19:51;
uma irmandade, 23:52-54;
alguns com nome, outros, não, 40:78.
Prova feito por Allah, 3:154; 11:7; 34:21.
Publicidade versus discrição, 4:148.
Quibla, 2:142-145, 149-150.
Ramadan, 2:185.
Realidade, 69:1-3.
Recompensa, 3:27; 39:10;
duplicada, 27:84; 30:39;
melhor do que tiverem feito, 24:38; 29:7; 39:35;
pela bondade, 55:60;
descrita, 51:15-19; 76:5-12.
Redenção, 10:54; 13:18
Resgate, procurado em vão pelos pecadores, 3:91.
Registro, 50:4; 69:19, 25; 83:7, 18, 01; 84:7, 10.
Religião, não há imposição quanto à..., 2:256;
de Allah, 2:138.
é o Islam, 3:19-20; 83:84;
não há exagero..., 4:171; 5:77-81;
aperfeiçoada, 5:3;
não é jogo nem diversão, 6:70;
não divide nem forma seitas, 6:159; 30:32;
nenhuma dificuldade imposta, 22:78;
verdadeira, 30:30;
a mesma para todos os profetas, 42:13;
... ancestral, 43:22-24;
o caminho reto, 45:18.
Ressurreição, 16:38-40; 17:49-52; 19:66-72; 22:5; 46:33-34; 50:3; 20:29; 41:44; 75:115; 79:10-12; 86:5-8.Retaliação desaprovada, 5:45.

Retribuição do bem pelo mal, 23:86; 28:54; 41:34.,
Revelação, dúvidas resolvidas, 2:23;
de Moisés e de Jesus, 2:87;
ab-rogada ou esquecida, 2:106;
orientação, 3:73;
ao Profeta ¤ e a outros antes dele, 5:48;
não alimentar dúvidas acerca... 6:114; 11:17;
o propósito da, 7:2, 203;
por meio do Espírito da Santidade, 16:102-103; 26:192-199;
para ser lida, 96:1;
natureza da, 41:2-4, 6-8; 69:50-51; 81:19;
palavra concludente, 86:11-14;
ver também Livro e Alcorão.
"Rosto" de Allah, 6:52; 13:22; 18:28, 28:88; 30:39; 55:27.
Sabá, 27:22.
Sábado, transgressores do, 7:163-166;
instituido, 16:124.
Sabinos, 2:62; 5:69; 22:17.
Sacrifício, 9:20, 81; 22:34-37.
Safa e Marwa, 2:158.
Saleh, 7:73:79; 11:61-68; 26:142-158; 27:45-53.

Salomão, 2:102; 6:84; 21:79, 81-82; 27:15-44; 34:12-14; 38:30-40;
e as formigas, 27:18-19;
e a poupa, 27:20-26;
e a Rainha de Sabá, 27:22-44.
Salsabil, 76:18.
Samaritano, 20:85.
Samud, 7:73-79; 11:61-68; 25:141-159; 27:45-53; 29:38; 41:17; 51:43-45; 54:23-51.
Satanás, 2:34, 36;4:117-120; 7:11-18; 15:31-34; 17:61-65; 18:50; 20:116-123; 24:21;
incita a inimizade e o ódio, 5:91;
resistir às suas sugestões, 7:200-201;
engana, 8:48;

rechaça os próprios seguidores, 14:22;
espírito mau, rejeitado, amaldiçoado, 3:36; 15:17; 15:34; 16:98;
não tem autoridade sobre os crentes, 16:99-100;
sugere a vaidade, 22:52-53;
é um inimigo, 35:6; 36:60.
Saudação, significado, 19:62.
Seitas e divisões desaprovadas, 30:32; 42:13-14; 43:64-65; 45:17.
Semente, germina pela providência de Allah, 56:63-67.
Senda, a, 1:6; 42:52-53;
Sete céus ou firmamentos, 2:29; 23:17; 65:12; 67:3; 71:15.
Símios, transgressores tornam-se..., 2:65; 7:166.
Sinai, 19:52; 95:2.
Sol, 90:1.
Sombra, alegoria, 25:45.
Sovinas condenados, 17:29;.
Sua'a, 71:23.
Superstições, 5:103; 6:138-140; 143:144.
Suicídio, 4:29.
Surata, sua revelação faz aumentar a fé, 9:124-127.
Sustento, literal e figurativo, 16:73; 19:62; 51:57-58; 67:21.
Tabuk, nota do versículo 9:40, 49.
Talh (arbusto), 56:29 (nota).
Talut, 2:247-249.
Tasnim, 83:27-28.
Temor a Allah, o que é, 2:2; 98:8;
como Ele deve ser temido, 3:102;

mandamentos para os adeptos do Livro e para os muçulmanos, 4:131;
piedade e restrição, 47:17;
invisível, 67:12;
ao castigo, 70:27;
Temor, não para os justos, 2:38;
nem para os crentes, 2:62;
ou para aqueles que se submetem a Allah, 2:112;
ou para quem gasta pela causa de Allah, 2:262, 274;
ou quem pratica o bem, 2:277; 5:69;
dos homens, 4:77;
ou quem crê e se emenda, 6:48; 7:35;
ou para os dileto de Allah, 10:62;
ou para os servos de Allah, 43:68;
ou para aqueles que permanecem firmes em Allah, 46:13;
significado, 59:18-19.
Termo apontado para cada povo, 7:34; 10:49; 15:4-5; 16:61; 20:129.
Terra, será trocada por outra diferente, 18:48;
preparada para as criaturas de Allah, 15:19-20; 26:7; 77:25-28;
ampla é a terra de Allah, 29:56;
manipulada pelo homem, 67:15;
tremor da, um símbolo, 99:1-6.
Tesouros de Allah, 6:50; 11:31; 15:21.

Testamento, 5:108-108;
Testemunhas, entre os homens, 2:143; 22:78.
Tolerância dos incrédulos, 3:178; 14:42-43; 29:53-55; 86:15-17.
Triunfo, usos do, 48:1-3;
Trombeta, no Dia do Julgamento, 6:73; 23:101; 39:68; 69:13.
Tubba, 44:37; 50:14.
Uhud, lições sobre... 3:121-128, 140-180.
Umra, 2:196.
Usura, 2:275-276; 278-280; 3:130.

Uzza (Al), 53:19.
Ventos alvissareiros, 7:57-58; 15:22; 30:46, 48, 51;
simbolismo místico, 77:1-6.
Viagem pela terra, 6:11; 22:46; 27:69; 29:20-22; 30:9, 42; 35:44; 40:21, 82; 47:10.
Vida deste mundo, 6:32; 57:20.
sagrada, 17:33.
celestial, 47:15; 76:21; 83:25.
por intermédio da ajuda de Allah, 61:13.
Virtude, 2:177, 3:92;
Virtuosos herdarão a terra, 21:105;
Viúvas, 2:234-235.
Vontade, a, de Allah, 10:99-100; 81:29; 82:8;
Wadda, 71:23.
Xu'aib, 7:85-93; 11:84-95; 29:36-37.
Yaguça, 71:23
Yahya (João Batista), nascimento, 3:39; 6:85;
seu caráter e sua posição, 19:12-15;
reverenciava a Allah, 21:90.
Ya'uca, 71:23
Yunus, ver Jonas.
Yusuf, ver José.
Zacat (tributo obrig.), 2:43, 110, 177, 277; 5:5.
Zacum, 37:62-66; 44:43-46; 56:52.
Zanjabil (gengibre), 76:17.
Zaid, 33:37-38.
Zihar, 58:2-4.

(Zul Nun), 21:87; 68:48-50;

