Belas Palavras Do Profeta Mohammad

Khálid Ibn Al Walid narrou o seguinte hadice: “Um
beduíno foi ter com o Profeta (que a Paz e a Bênção de
Deus estejam sobre ele) e lhe pediu: Ó Mensageiro de
Allah, vim te fazer algumas perguntas a respeito desta
vida e da Outra. Pergunta o que quiseres –, disse-lhe o
Profeta.

- Gostaria de ser a pessoa mais sábia.
Teme a Allah, e serás a mais sábia das pessoas.
-Gostaria de ser a mais rica das pessoas.
Contenta-te, e serás a mais rica das pessoas no
mundo.
-Gostaria de ser a pessoa mais justa.
Deseja aos outros o que desejas a ti, e serás a mais
justa das pessoas.
-Gostaria de ser a melhor das pessoas.
Faze o bem aos outros e serás a melhor das
pessoas.
-Gostaria de ser a mais favorecida pessoa por Allah.
Ocupa-te cada vez mais em aprazer a Allah, e serás
o mais favorecido por Ele.
-Gostaria de completar a minha fé.
Se tiveres boas maneiras, terás completado a tua fé.
-Gostaria de pertencer àqueles que praticam o bem.
Adora a Allah como se O estivesses vendo. Se não
O estiveres vendo Ele te estará vendo. Dessa
maneira estarás dentre aqueles que praticam o
bem.
-Gostaria de ser obediente a Allah.
Se observares os mandamentos de Allah serás
obediente.
-Gostaria de estar livre dos pecados.
Banha-te das impurezas e estarás livre dos pecados.
-Gostaria de ser elevado para a luz no Dia do Juízo
Final.
Não faz mal a ti próprio nem a outras pessoas, e
serás elevado na luz no Dia do Juízo.

-Gostaria que Allah me concedesse Sua
misericórdia.
Se tens misericórdia de ti e dos outros, Allah te
garantirá Sua misericórdia no Dia do Juízo.
-Gostaria que meus pecados fossem poucos.
Se pedires perdão a Allah, tanto quanto puderes,
teus pecados serão muito poucos.
-Gostaria de ser a mais honrada das pessoas.
Se não te queixares a nenhuma dos teus
semelhantes, serás a mais honrada das pessoas.
-Gostaria de ser a mais forte das pessoas.
Se confiares em Allah, serás a mais forte das
pessoas.
-Gostaria de aumentar as minhas provisões.
Se te conservares puro, Allah aumentará as tuas
provisões.
-Gostaria de ser amado por Allah e Seu Mensageiro.
Se tu amares o que Allah e Seu Mensageiro amam,
estarás dentre aqueles que são amados por Allah e
Seu Mensageiro.
-Gostaria de estar livre da ira de Allah, no Dia do
Juízo.
Se não perderes a paciência com qualquer um de
teus semelhantes, estarás salvo da ira de Allah no
Dia do Juízo.
-Gostaria que minhas preces fossem atendidas.
Se evitares o ilícito, as tuas preces serão atendidas.
-Gostaria que Allah não me desonrasse no Dia do
Juízo.
Se guardares a tua castidade, Allah não te
desonrará no Dia do Juízo.
-Gostaria que Allah me agraciasse com uma coberta
protetora no Dia do Juízo.
Não descobre as faltas de teus semelhantes, e Allah
te fornecerá proteção no Dia do Juízo.
-O que me salvará dos pecados.
Lágrimas, humildade e enfermidade.
-Quais são as melhores ações aos olhos de Allah?
Gentileza, modéstia e paciência.
-Quem são as piores pessoas aos olhos de Allah?
Os exaltados e os mesquinhos.
-O que aplaca a ira de Allah nesta vida e na Outra?
A caridade oculta e a bondade para com os pais.
-O que extingue o fogo do Inferno no Dia do Juízo?
A paciência na adversidade e na desventura.
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