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Versículos 155 - 167 Punição para descrença
Você será testado com o
medo, a fome e as perdas, mas
suporte pacientemente para
encontrar as bênçãos de Deus.
As colinas na mesquita sagrada
em Meca, Safa e Marwah, são
dois dos sinais de Deus, então
execute os ritos maiores e
menores da peregrinação.
Caminhe entre as colinas sem
medo. Deus rejeita aqueles que
escondem a verdade e orientação se não se arrependerem. O inferno é para os incrédulos.
Há somente um Deus e não há divindade digna de adoração exceto Ele. A criação de Deus
do universo com todas as suas maravilhas é um sinal para as pessoas que pensam. No
entanto, alguns ainda adoram outros além de Deus. Se pudessem ver seus falsos deuses
no Dia do Julgamento renunciando e se distanciando de seus seguidores. Pedirão uma
última chance, mas Deus lhes mostrará os frutos de suas ações e sentirão um
arrependimento amargo.

Versículos 168 - 177 Virtude explicada
" humanidade. Coma do que é lícito e bom, e não sigam o seu inimigo Satanás. Ele
leva ao mal e à imoralidade e incentiva a falar de Deus sem sabedoria ou conhecimento.
Quando solicitado que sigam a Deus eles se recusam e dizem que seguirão o que seus
antepassados fizeram. Isto não faz sentido. Chamar os descrentes é como chamar o surdo,
mudo e cego. Eles são incapazes de compreender. Comer das coisas boas e lícitas
providas e dar graças a Deus. Não comer carniça, sangue, carne de porco ou carne que
tenha sido abatida em nome de algo que não seja Deus. Se for obrigado a fazê-lo em caso
de necessidade não é um pecado.
Aqueles que ocultam parte do Livro de Deus ou vendem Suas revelações para ganho
material só consumirão fogo e no Dia do Juízo, Deus não falará com eles. Eles trocam
orientação por erro e perdão por tormento. Deus enviou o Livro, mas alguns ainda tentam
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desviar. Voltar seus rostos para um lado ou outro não é virtude. A verdadeira virtude é
acreditar em Deus, no Dia do Juízo, nos anjos, nas escrituras e nos profetas. A pessoa
virtuosa faz caridade, apesar do fato de amar a sua riqueza. E eles dão para os parentes,
os órfãos, os necessitados, os viajantes, aos desamparados, e libertam aqueles em
cativeiro. Estabelecem a oração, pagam o zakat, mantêm as suas promessas e são firmes
mesmo na desgraça. São verdadeiros e piedosos.

Versículos 178 - 195 Normas para os crentes
" crentes. A retribuição justa é prescrita em casos de assassinato; o assassino será
condenado à morte e ninguém mais, em seu lugar. Se o culpado for perdoado seja justo e
pague o que é devido. Este processo é uma misericórdia de Deus. Exceder os limites
resultará em uma punição dolorosa. Quando a morte se aproxima deixe uma herança para
os pais e parentes próximos. [1] Se uma herança for alterada é um pecado sobre aquele
que a altera, mas não há nenhuma culpa em alguém que suspeita de um erro e promove
um acordo.
O Alcorão foi revelado no Ramadã, um livro para guiar toda a humanidade. Jejue neste
mês, mas se estiver doente ou em viagem, deve repor os dias perdidos mais tarde. Deus
não quer que se submeta às dificuldades, mas Ele quer que O glorifique e mostre gratidão.
Deus está próximo e responde aos que chamam por Ele. Portanto, seja obediente e
coloque a sua confiança em Deus.
É permitido ter relações sexuais com seus parceiros legítimos na noite anterior ao
jejum. Vocês são como vestimentas um para o outro. Deus sabe que era difícil se
absterem e, então, Ele facilitou para vocês. Coma e beba até que o fio branco do
amanhecer torne-se distinto do fio negro da noite e, então, jejue até o anoitecer. Não
tenha relações sexuais durante o seu retiro nas mesquitas, nos últimos dez dias do
Ramadã. Não ultrapasse os limites estabelecidos.
Não consumam a riqueza uns dos outros injustamente ou em suborno. Quando
perguntam sobre as luas crescentes diga que são para determinar períodos de tempo e o
tempo da peregrinação. Não entre nas casas pelas portas dos fundos; entre pelas portas
adequadas e tema a Deus.
Combatam aqueles que os combatem, mas não transgridam os limites. [2] Mate-os
onde quer que os encontre e os expulse dos lugares de onde eles os expulsaram. Matar é
ruim, mas espalhar o mal é pior. Lute até que não haja mais desordem e a religião de
Deus reine suprema. Se eles cessarem as hostilidades, parem e não lutem novamente a
menos que transgridam os limites. O combate no mês sagrado é proibido, mas se alguém
cometer agressão, é permitido retaliar.

Versículos 196-203 A peregrinação
Complete as peregrinações, tendo o cuidado de seguir as regras estabelecidas por
Deus. A grande peregrinação, o Hajj, é feita nos meses conhecidos e aqueles que se
comprometem devem abster-se de relações sexuais, linguagem obscena e luta ou briga.
Leve provisões, mas a piedade é a melhor provisão. Não há mal nenhum em fazer
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negócios. Ao retornar de Arafat pare em Muzdalifah e, em seguida, parta do local de onde
todas as pessoas partem. E depois de cumprir seus deveres lembre-se de Deus com mais
paixão do que costumava lembrar seus antepassados antes do Islã.
Aqueles que só oram pelo bem neste mundo não terão participação na Outra Vida, mas
aqueles que suplicam para o bem neste mundo e no próximo, e buscam proteção contra o
Fogo conseguirão aquilo pelo qual trabalharam. Lembre-se de Deus nos dias após o
sacrifício. Você pode partir depois de dois dias ou ficar.

Versículos 204-212 Abrace o Islã e rejeite Satanás
Entre as pessoas há alguns hipócritas que impressionam com suas opiniões e invocam
a Deus para testemunhar o que está em seus corações, mas quando estão distantes
causam o mal e a destruição, e não se importam quando lhes é dito para temer a Deus. O
Inferno será sua morada. Por outro lado, há alguns que dão suas vidas para buscar a
satisfação de Deus. Deus é afetuoso com Seus devotos. " crentes abracem o Islã
completamente e não sigam os passos de Satanás, seu inimigo declarado. Se se desviarem
após as evidências chegarem, então saibam que ninguém pode escapar Sua punição ou
derrotá-Lo. Eles estão esperando Deus descer? Todos os assuntos serão apresentados a
Ele.
Pergunte aos judeus sobre os sinais bem definidos que lhes foram dados. Qualquer um
que altere as revelações de Deus deve compreender que a retribuição de Deus será
severa. A vida deste mundo é encantadora para os incrédulos, mas aqueles que temem a
Deus estarão acima deles, no Dia do Juízo. Deus dá provisão para quem Ele quiser, sem
limite.

Notas de rodapé:

[1] Esta injunção foi posteriormente revogada quando Deus legislou porções fixas da herança
para os beneficiários legítimos.
[2] O versículo 190 foi o primeiro versículo revelado sobre Jihad e foi complementado pelo
Capítulo 9:36.
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