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Introdução
Este capítulo de
dezoito versículos foi
revelado em Medina, e
leva seu título da
referência aos aposentos
privados das esposas do
Profeta Muhammad, que
a misericórdia e as
bênçãos de Deus estejam
sobre ele, no versículo
quatro. Os capítulos de
Medina geralmente se
concentram em
estabelecer e educar a
primeira comunidade
muçulmana e este não é uma exceção. Diz-se que foi revelado depois que uma delegação
chegou a Medina e chamou o profeta Muhammad do lado de fora dos aposentos de suas
esposas.
Este capítulo é uma tentativa de ensinar à comunidade iniciante boas maneiras,
maneiras que convêm a um crente. Em primeiro lugar, em relação ao comportamento
para com Deus e Seu Mensageiro, o Profeta Muhammad. Em seguida, no que diz respeito
à vida na comunidade, os crentes são advertidos sobre comportamentos que possam
corromper o tecido social. Eles são advertidos contra os perigos do tribalismo e do
nacionalismo. E finalmente, os crentes são informados de que a fé é mais que palavras; é
ação em relação a essas palavras.

Versículos 1 a 5 Demonstre respeito
Os dois primeiros versículos são dirigidos diretamente aos crentes. Começa com: "
crentes. Não vos antecipeis a Deus e ao Seu Mensageiro. Não vos empurreis, esperai
pelas instruções e sigai o caminho do Profeta Muhammad. Temei a Deus, porque Deus é
Oniouvinte, Sapientíssimo. " crentes. Não altereis as vossas vozes acima da voz do
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Profeta, nem lhe faleis em voz alta, como fazeis entre vós, para não tornardes sem efeito
as vossas obras, involuntariamente.
Sabei que os que baixam as suas vozes na presença do Mensageiro de Deus, são
aqueles cujos corações Deus testou para a piedade. São os que obterão o perdão e uma
magnífica recompensa. O profeta Muhammad é informado que aqueles cujas vozes são
altas e que estão do lado de fora de seus aposentos gritando para serem ouvidos, carecem
de compreensão e bom senso. Eles não usam seu raciocínio porque, se o fizessem,
saberiam que seria melhor que esperassem pacientemente. Contudo, Deus é Perdoador e
é Misericordioso.

Versículos 6 - 8 Um lembrete
Dentro de uma comunidade, geralmente há medidas práticas para resolver quaisquer
diferenças que possam surgir. Se essas diferenças não forem tratadas adequadamente,
elas poderão minar a estrutura da comunidade. Deus novamente se dirige aos crentes,
explicando a eles como receber notícias e relatos e enfatiza a necessidade de verificar
todos os relatos. Ele diz que, se uma pessoa má ou um encrenqueiro lhe trouxer
informações, você deve investigá-la antes de agir. A ação precipitada pode levar a uma
injustiça cometida contra uma pessoa ou pessoas e você pode acabar se arrependendo.
Os muçulmanos são lembrados de sua grande bênção: o profeta Muhammad está entre
eles. Esteja ciente, diz Deus, e dê a esse fato a importância devida. Se o Profeta
Muhammad aceitasse o conselho de alguns dos que o rodeavam, todos certamente seriam
prejudicados. Deixe todos os assuntos nas mãos de Deus e do Profeta Muhammad. Essa
fé que você tem é bela e a incredulidade é um pecado. O mal e a desobediência devem
ser abomináveis para você. Aqueles que estão no caminho certo são guiados apenas pela
graça e bênçãos de Deus. Ele é Conhecedor e Sábio.

Versículos 9-10 Justiça
Se dois grupos de crentes lutam ou pegam em armas uns contra os outros, a
comunidade muçulmana deve trabalhar para fazer a paz entre eles. Se uma parte
continua a agir de forma errada ou recusa a reconciliação, os crentes devem lutar contra
os opressores até que se submetam aos mandamentos de Deus. Deus ama aqueles que
são justos. Os crentes formam uma família, portanto, façam a paz em sua família. Esteja
atento a Deus para que receba Sua misericórdia.

Versículos 11 - 13 Uma família
Um grupo de crentes não deve zombar de outro grupo. Vocês são uma família na fé;
todos têm direito à liberdade e integridade. Aqueles que você difamar podem ser
melhores que você aos olhos de Deus. Não faça comentários sarcásticos sobre o outro. E
não use apelidos ofensivos. Aqueles que fazem essas coisas serão chamados de criadores
de intriga, algo muito ruim depois de aceitar o papel de um crente.
Evitem desconfiar uns dos outros e não espionem uns aos outros. Não falem das
pessoas pelas costas, se o fizer, é como se você estivesse comendo a carne do seu irmão
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morto. Você detestaria tal coisa, então esteja atento a Deus e Ele aceitará seu
arrependimento. Deus lembra aos crentes que eles foram criados a partir de um único
par, masculino e feminino. Vocês são um povo dividido em tribos e nações para que
possam reconhecer uns aos outros. Apenas uma coisa determina o valor de uma pessoa
aos olhos de Deus, e isso é a piedade.

Versículos 14 - 18 Um verdadeiro crente
Os árabes do deserto dizem que são crentes, mas não são. Eles se submeteram sim,
mas a fé ainda não entrou em seus corações. No entanto, eles serão recompensados por
todas as suas boas obras porque Deus é perdoador e Misericordioso. Verdadeiros crentes,
Deus diz, são aqueles que acreditam em Deus e no Profeta Muhammad sem dúvida ou
hesitação. São os que permanecem firmes, seguindo as diretrizes de Deus em todas as
situações.
Não tente dizer a Deus sobre Sua religião porque Ele sabe o que está em seus
corações e suas mentes e o que está nos céus e na terra. Ele conhece todas as coisas.
Algumas pessoas pensaram que estavam fazendo um favor ao Profeta Muhammad
abraçando o Islã, mas deveriam saber que foi Deus Quem fez um favor a elas, guiando-as
para a verdadeira fé. Ele sabe tudo o que está expostou ou oculto nos céus e na terra e
vê o que você faz.
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