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lista de abreviaturas
d.h.– depois da ou após a hégira, que marca o
começo do calendário islâmico, a partir do
tempo da migração do profeta, de makka para
madina.
e.c. – era comum, usada para o calendário
gregoriano comum.
n. – data do nascimento.
m. – data da morte.
r – radhia allahu anhu (anha) [que deus se
compraza dele (dela)]. é usada após a menção
do nome de um companheiro ou uma
companheira.
swt – subhánahu wa ta’ála (glorificado e
exaltado seja). é usada após a menção do
nome de deus.
(s) – salla allahu alahi wa sallam (que deus o
abençoe e lhe dê paz). expressão usada após
a menção do nome do profeta mohammad.
as – alaihi salam (que a paz esteja com ele).
expressão usada após a menção do nome de
qualquer profeta.
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Muhammad

A conduta
do profeta (s)

j

tu construíste para eles um pilar de boas
maneiras,mas eles menosprezaram esse pilar,e ele
se desmantelou, em destroços,e (vede:) a honra
deles era salvaguardada por ele;boas maneiras
deveras merecem o mais digno respeito.
1. allah (swt) diz: “... tivesses tu sido insociável ou de
coração insensível, eles se teriam afastado de ti.
portanto, indulta-os, implora o perdão para eles e
consulta-os nos assuntos (do momento). e quando
te decidires, encomenda-te a allah, porque allah
aprecia aqueles que (a ele) se encomendam” (alc.
3:159).

2. allah (swt) diz também: “porque és de nobilíssimo
caráter” (alc. 68:4).
3. “a conduta do profeta (s) era o próprio alcorão.”
[musslim.]

4. “a mais odiosa das condutas, para ele, era a pessoa
falar mentiras.” [sahih, transmitido por al baihaqui.]
5. o profeta (s) não era indecente nem vulgar; ele
costumava dizer: “o melhor dentre vós é aquele de
melhor conduta.” [bukhári e musslim.]
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6. anas narrou: “o mensageiro de allah (s) não era
indecente; não insultava as pessoas, nem abusava
(delas).
7. “o profeta (s) era o mais formoso dos indivíduos, e
o melhor deles em conduta.” [transmitido por bukhári.]
8. abu huraira narrou: “alguém disse para o profeta
(s): ‘ó mensageiro de allah, invoca uma maldição
sobre os politeístas!’ ele replicou: ‘na verdade eu não
fui enviado para amaldiçoar, mas fui enviado como
misericórdia.’” [musslim.]
9. “o profeta (s) era otimista, não pessimista; ele era
afeiçoado aos bons nomes (que indicavam
otimismo).” [sahih, transmitido por ahmad.]
10. amr ibn al as narrou: “o profeta (s) voltava o rosto
para mim enquanto falava, tanto que pensei que eu
fosse o melhor dos indivíduos.” uma ocasião, a
seguinte conversa teve lugar entre ele e o profeta (s):
amr ibn al as: “ó mensageiro de allah, quem é melhor,
eu ou abu bakr?”
o profeta (s): “abu bakr.”
amr ibn al as: “ó mensageiro de allah, quem é melhor,
eu ou ômar?”
o profeta (s): “ômar.”
amr ibn al as: “ó mensageiro de allah, quem é melhor,
eu ou otman?
o profeta (s): “otman.”
amr ibn al as: “assim, quando eu perguntei (aquelas
coisas) ao profeta (s), ele foi tão franco, que eu
desejei não lhas ter perguntado.” [narrado por tirmizi e
graduado hasan por al albani.]
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11. ata ibn yassar narrou: “encontrei-me com
abdullah ibn amr al ‘as, e lhe disse: “conta-me a
descrição do profeta (s), na tora.” ele disse ‘juro
por allah que ele é descrito na tora, do mesmo
jeito com que é descrito no alcorão: “ó profeta, em
verdade, enviamos-te como testemunha,
alvissareiro e admoestador’” (alc. 33:45).
semelhantemente, ele é descrito na tora1: “tu és um
protetor das gentes comuns, e és meu servo e meu
mensageiro; denominei-te aquele que confia (em
mim). não és áspero ou grosseiro, mas falas
afavelmente. não irás pagar o mal com o mal, mas
irás desculpar e perdoar; e allah não te irá levar
embora até que te tenha usado para endireitar a
crença desviada, a fim de que as pessoas clamem:
‘não há outra divindade além de allah’ e, portanto,
para que se abram os olhos cegos, se desobstruam
ouvidos moucos, e se amoleçam corações
empedernidos.” [bukhári.]
12. aicha (r) narrou: “o mensageiro de allah (s) nunca
desperdiçava a oportunidade de escolher a mais
fácil, dentre duas coisas, contanto que nenhum
pecado estivesse envolvido. contudo, se estivesse,
não havia ninguém que dela mais se afastasse do
que ele. o mensageiro de allah (s) jamais tirava
satisfação de nada, em benefício próprio, a menos
no caso de que algo que allah houvesse proibido
fosse transgredido, de cujo evento se vingava, em
prol de allah.” [bukhári e musslim.]
13. aicha (r) narrou: “o mensageiro de allah (s)
jamais golpeou alguém com sua mão, nem mulher
nem criado, a menos que estivesse porfiando na
causa de allah.
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e nunca nada lhe foi feito que se vingasse daquele
que lho fizera, exceto quanto às coisas que allah
havia proibido e que foram transgredidas, no que ele
se vingava, em prol de allah.” [musslim.]
14. quando um inquiridor ia ter com o profeta (s) para
pedir esclarecimentos, ou alguém chegava a ele
para fazer um pedido, ele dizia: “intercede por
outros, e serás recompensado; e (sabe que) allah
decreta o que quer através da língua do seu
mensageiro.” [bukhári e musslim.]
15. anas ibn málik (r) narrou: “o mensageiro de allah
(s) era a melhor das pessoas em caráter. um dia ele
me mandou fazer algo, e eu disse: ‘por allah que não
irei.’ mas, no coração, senti que deveria ir e concluir
o que o profeta de allah me mandara fazer. saí e me
demorei com uns rapazes que brincavam na rua.
repentinamente, o mensageiro de allah, que tinha
vindo por detrás, me pegou pelo cangote e, quando
olhei para ele, vi que estava rindo, e perguntou:
‘anas, foste aonde te mandei ir?’ (respondi:) ‘estou a
caminho, ó mensageiro de allah.’”
mais tarde, anas disse: “por allah, eu o servi durante
nove anos, e ele nunca me disse, por nada que eu
tivesse feito: ‘por que fizeste isto ou aquilo?’ e jamais
me culpou de nada. por allah, ele nunca disse para
mim: ‘arre!’ (para demonstrar o seu
descontentamento).” [musslim.]
16. os companheiros do profeta (s) haviam
capturado o líder duma tribo, sumama, e o
amarraram a um dos pilares da mesquita. o profeta
(s) se aproximou dele e lhe perguntou: “sumama,
que tens a dizer em teu favor?” ele respondeu:
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“tenho uma boa coisa para dizer, ó mohammad: se
me matares, estarás matando uma pessoa que tem
feito derramar sangue; se me poupares, estarás
fazendo um favor a uma pessoa agradecida.
contudo, se queres resgate, pede-o, que irás ter
tanto quanto pedires.
” o profeta disse: “soltai o sumama!” este saíu e foi
banhar-se. depois entrou na mesquita e declarou:
“presto testemunho de que não há outra divindade
além de allah, e que mohammad é o seu servo e
mensageiro.
ó mohammad, não havia rosto mais odioso para
mim, do que o teu, mas agora ele se tornou o mais
caro de todos os rostos. também, não havia religião
mais odiosa para mim do que a tua, mas agora ela
se tornou para mim a mais cara de todas as
religiões. juro por allah que não havia cidade mais
odiosa para mim do que a tua, mas agora ela se
tornou, para mim, a mais cara de todas as cidades.
quando ele chegou a makka, alguém lhe perguntou:
“acaso abandonaste a tua religião e a religião dos
teus ancestrais?” ele respondeu: “não, mas abracei a
religião da submissão, o islam.” [bukhári e musslim,
e o palavreado é de musslim, com alguma redução.]
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do Profeta

“soltai o sumama!” este
saíu
e
foi
banhar-se.
depois
Muhammad
entrou na mesquita e declarou: “presto testemunho
de que não há outra divindade além de allah, e que
mohammad é o seu servo e mensageiro.

Ahadice Quanto
ao Caráter

ó mohammad, não havia rosto mais odioso para
mim, do que o teu, mas agora ele se tornou o mais
caro de todos os rostos. também, não havia religião
mais odiosa para mim do que a tua, mas agora ela
se tornou para mim a mais cara de todas as
1. o profeta
disse:
melhor
vóscidade
é o quemais
tem
religiões.
juro(s)por
allah“oque
não de
havia
melhorpara
conduta.”
[bukhári
musslim.]
odiosa
mim do
que a etua,
mas agora ela se
tornou, para mim, a mais cara de todas as cidades.
2. “o mais amado por mim, dentre vós, é o que tem
melhor ele
conduta.”
[bukhári.]
quando
chegou
a makka, alguém lhe perguntou:
“acaso abandonaste a tua religião e a religião dos
3. “entre
os muçulmanos,
o mais “não,
perfeito,
noabracei
que diza
teus
ancestrais?”
ele respondeu:
mas
respeitoda
à submissão,
fé, é aquele ocujo
caráter
é o mais
religião
islam.”
[bukhári
e musslim,
e osémelhores,
dentre
são aqueles
que
eexcelente,
o palavreado
de musslim,
comvós,
alguma
redução.]
tratam bem as esposas.” [al tirmizi quem disse isso é
hassan sahih.]
4. “toda religião tem a sua característica única, e a
característica do islam é baseada no senso de
decência.” [hassan, transmitido por ibn maja.]
5. “pelo seu bom caráter, o crente irá obter o grau
duma pessoa que ora durante a noite e jejua durante
o dia.” [sahih, transmitido por abu dawud.]
6. “entre os melhores dos crentes em fé, estão os
melhores em caráteres e os mais bondosos para com
as famílias.” [hassan, transmitido por tirmizi.]
7. “nada posto na balança do crente, no dia da
ressurreição, irá pesar mais do que o bom caráter,
pois a allah desgosta a vulgaridade e obscenidade.”
[abu dawud e tirmizi que o chamou hassan, sahih.]
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8. “os mais amados por mim, dentre vós, e os que
estarão mais perto de mim, no dia da ressurreição,
serão aqueles de melhores condutas; e aqueles dentre
vós, que me serão mais aversos, e estarão mais
afastados de mim, no dia da ressurreição, serão os de
pior conduta, tais como os faladores, os jactanciosos e
os mutafaihiqun.” os companheiros perguntaram:
“mensageiro de allah, quem são os mutafaihiqun?” ele
respondeu: “os arrogantes.” [al tirmizi e o editor da obra
jamil usul disse ser hassan.]
9. “a retidão evidencia o bom caráter.” [muslim.]
10. “estejam cônscios de allah onde quer que estejam,
e fazem com que a má ação seja seguida de boa, pois
esta irá apagar aquela; e comportam-se, quanto às
pessoas, com bom caráter.” [al tirmizi disse ser hassan.]
11. “eu fui enviado para aperfeiçoar o bom caráter.”
[verificado por al hakim com a concordância de al
zahabi.]
12. “não quereis que vos diga quem irá ficar afastado
do fogo do inferno e de quem o inferno irá ficar
afastado? de todo aquele que for gentil e bondoso,
acessível e de fácil trato.” [ahmad e al tirmizi. al albani
graduou-o sahih devido à sua evidência apoiadora.]
13. “entre os servos de allah, que lhe são mais caros,
estão aqueles que têm os melhores caráteres.”
[transmitido por al hakim e graduado sahih por al
albani.]
14. “os crentes cujas crenças são as mais perfeitas são
aqueles que têm os melhores caráteres, aqueles que
são lenientes, amigáveis e afetuosos. e não há bem
numa pessoa que não é amiga dos outros e que não
agrada aos outros.” [al tabarani e graduado hassan por
al albani.]
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15. ao profeta (s) foi perguntado o que levava a maior
parte das pessoas ao paraíso, e ele respondeu: “o
temor a allah e a boa conduta.” [al tirmizi e graduado
sahih, devido à sua evidência apoiadora pelo editor da
obra jamil usul.]
16. o profeta (s) disse: “o crente é digno e generoso, ao
passo que o imoral é enganador e ignóbil.” [ahmad e
outros e verificado por al albani como hassan.]
17. “os crentes são gentis e brandos, como camelos
dóceis, os quais, quando guiados, deixam-se guiar, e
quando se os manda sentarem-se, mesmo sobre
pedras, sentam-se.” [mencionado por al albani na obra
mishkat como hassan por outros meios.]
18. “o crente que se mistura com as pessoas e tolera os
feitos danosos que elas apresentam é melhor do que
aquele não se mistura com elas nem tolera os danos
que elas causam.” [ahmad, e ibn hajar diz que é
hassan, em seu livro fath al bári.]
19. “não quereis que vos informe qual o melhor entre
vós?” eles (os companheiros) responderam:
“certamente!” o profeta (s) disse: “os melhores de vós
são aqueles que vivem mais tempo e têm os melhores
caráteres.” [ahmad, e al albani disse ser ele hassan, por
outros meios.]
20. “se vós possuís os seguintes quatro expedientes,
nada tereis a temer quanto ao que deixastes de ter
neste mundo: veracidade no falar, salvaguarda do que
vos foi confiado, caráter benevolente, e uma vida livre
de meios desonestos.” [ahmad e outros, e al albani
verificou-o na obra al silsila.]
21. “allah não me enviou para eu ser teimoso e
obstinado, mas para ser um professor e facilitador.”
[muslim.]
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As Súplicas do Profeta
Quanto a Ter Bom Caráter

1. “ó allah, dirige-me no sentido de eu praticar o
melhor dos feitos, e de ter o melhor dos caráteres,
pois ninguém dirige a isso, a não ser tu; e
protege-me das más ações e das péssimas
maneiras, pois ninguém pode barrá-las a não ser tu.”
[al nassá’i, e al arnaout chama-o sahih, na obra jamil
usul.]
2. “ó allah, busco refúgio em ti quanto à pior das
maneiras, e das enfermidades, ao pior dos feitos, e
dos desejos.” [tirmizi, e verificado por al albani.]

3. “ó allah, faze com que nossos corações sejam
harmoniosos uns com os outros, e concerta as
disputas entre nós.” [bukhári.]
4. “ó allah, eu sou um ser mortal; se eu ultrajei ou
insultei algum muçulmano, deixa que isso sirva de
purificação, ou como uma recompensa para ele.”
[transmitido por musslim.]
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5. “ó allah, quando um indivíduo colocado numa posição
de autoridade sobre os membros da minha comunidade
(umma) for áspero com eles, sê tu também áspero com
ele; e quando esse indivíduo for bondoso para com eles,
sê tu também bondoso para com ele.” [musslim.]

6. “ó allah, busco refúgio em ti quanto ao conhecimento
inútil.” [musslim.]
7. “ó allah, tu fizeste com que minha forma fosse
formosa; faze formoso também o meu caráter.” [ahmad,
e al albani verificou-o na obra al mishkat.]
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O Perdão em Tempos
de Disputa

1. abu huraira (r) narrou que um homem insultou a abu
bakr, e o profeta (s) estava sentado atônito (com a
contenção de abu bakr) e sorrindo. porém, quando o
homem se excedeu, e abu bakr respondeu quanto a algo
que o homem havia dito, o profeta (s) se zangou,
levantou-se, e saíu dali. abu bakr emparelhou com ele, e
disse: “ó mensageiro de allah, ele esteve a me insultar
enquanto tu estiveste sentado; mas quando eu repliquei
a algo que ele me disse, ficaste zangado e te
levantaste!”
o profeta (s) disse: “havia um anjo contigo replicando o
indivíduo; mas quando tu respondeste, o diabo
apareceu. ó abu bakr, há três coisas que são
verdadeiras: ninguém, em prol de allah, perdoa um
insulto sem que allah, o grandioso e glorioso, o eleve em
dignidade; ninguém dá (em caridade), com a intenção de
estabelecer os laços consangüíneos, sem que allah o
provenha com muito mais, por causa disso; e ninguém
se põe a pedir (esmolas), com o fito de com isso ganhar
abundância, sem que allah o aflija com mais escassez.”
[ahmad, e al albani classifica-o hassan, na obra al
mishkat.]
2. o profeta (s) disse: “qualquer de duas pessoas que
abuse uma da outra irá ser responsável pelo que disse.
desde que aquela injuriada não transgrida, o iniciante
terá que arcar com a responsabilidade.” [muslim.]
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esse hadice afirma que é permissível o indivíduo retaliar
na mesma medida àquele que inicia uma ação danosa
contra ou um insulto a ele. o iniciador irá arcar com a
responsabilidade, uma vez que é a causa dessa espécie
de entrevero, desde que o retaliante não exceda (o limite
do agravo). caso se exceda, tão-somente ele irá arcar
com o pecado do seu excesso, porquanto apenas lhe é
permitido responder na mesma medida.
allah, o altíssimo, diz: “... e o delito será expiado com o
talião; mas, quanto àquele que indultar (possíveis
ofensas dos inimigos) e se emendar, saiba que a sua
recompensa pertencerá a allah, porque ele não
estima os agressores” (alc. 42:40)
deve-se notar que é melhor não retaliarmos, mas
sermos pacientes e controlados, como foi indicado no
hadice relacionado com o incidente sobre abu bakr,
mencionado acima.
3. o profeta (s) disse: “os mais abomináveis dos homens,
aos olhos de allah, são os que se mostram os mais
veementes nos argumentos.” [bukhári e musslim.]
isso significa que allah não gosta da pessoa que é
teimosa e rixenta, que discute com o seu oponente, não
para mostrar falha na sua linha de raciocínio, mas
meramente para o desdenhar, ou para mostrar
superioridade sobre ele (essa é a explicação de al
sanani).
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A Humildade do Profeta _S

1. deus (swt) diz: “... e abaixa gentilmente as asas
para os crentes” (alc. 15:88).
2. anas ibn málik narrou: “o profeta (s) tinha a melhor
maneira dentre todas as pessoas. eu tinha um irmãozinho
chamado abu umair, que estava sendo desaleitado.
quando o profeta (s) veio até nós, perguntou: ‘abu umair,
que é do nughair? referindo-se a um pequeno pássaro
com o qual ele brincava.’” [bukhári e muslim.]
3. al aswad ibn yazid al nakhi narrou: “perguntei para a
aicha o que o profeta (s) costumava fazer quando estava
em casa. ela respondeu: ‘costumava ocupar-se em servir
a e ajudar na domesticidade; quando chegava a hora da
oração, fazia a ablução, e saía para a oração.’” [bukhári.]

4. anas ibn málik narrou: “até uma menininha podia
segurar a mão do profeta (s) e levá-lo aonde quisesse.”
[al bukhari.]
5. anas ibn málik narrou: “ninguém lhes era mais querido
(aos companheiros) do que o mensageiro de allah (s);
quando o viam, não se punham de pé para ele, cônscios
que estavam praticando algo para o desprazer dele
quanto àquela atitude.”
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[transmitido por ahmad e tirmizi, juntamente com uma
corrente de autênticos narradores.]
6. o profeta (s) disse: “não me exalteis, como os cristãos
exaltavam o issa ibn mariam, pois eu sou apenas um
servo; portanto, chamai-me ‘o servo de allah’ e o ‘seu
mensageiro’” [bukhári.]
7. “o profeta (s) costumava visitar os ansar,
cumprimentava as crianças deles e afagava as cabeças
delas.” [sahih, transmitido por nassá’i.]
8. “ao profeta (s) nunca foi pedido algo sem que ele desse
(se pudesse), ou ficasse silente (se não pudesse).”
[sahih, transmitido por al hakim.]
9. “o profeta (s) costumava ir ter com os fracos, entre os
muçulmanos, a fim de visitar os doentes; e
acompanhava-lhes os préstitos fúnebres.” [sahih,
transmitido por abu ya’la.]
10. “o profeta (s) costumava ficar na parte de trás da
caravana para ajudar os fracos, dar-lhes apoio e suplicar
por eles.” [sahih, transmitido por abu dawud.]
11. “o profeta (s) mencionava com freqüência o nome de
allah, e raramente se engajava em conversa fiada; dizia
as orações detalhadamente, proferia curtos sermões, não
se furtava em caminhar com uma viúva, um pobre, ou um
escravo, até que conseguisse para eles o que
necessitavam.” [sahih, transmitido por nassá’i.]
12. “o profeta costumava sentar-se no chão, comer
(estando sentado) no chão, tratar das ovelhas, e atender
os convites dos escravos para com eles comer pão de
centeio.” [tabarani.]

13. “as pessoas não eram empurradas ou levadas para
longe dele.” [sahih, transmitido por tabarani.]
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14. “o profeta (s) nunca rejeitava perfumes.” [bukhári.]
15. “o profeta (s) costumava brincar com zainab bint
ummu salama; ele dizia repetidamente: ‘ya zuwainab,
ya zuwainab.’ [sahih, transmitido por al dhiyá.]
16. jabir narrou: “o profeta (s) e abu bakr vinham ter
comigo, caminhando juntos.” [bukhári.]
17. anas narrou: “o profeta (s) passava perto de
criancinhas brincando, e as cumprimentava.”
[musslim.]
18. aicha narrou que o mensageiro de deus (s)
costumava remendar suas sandálias, costurar suas
próprias roupas, e se conduzir no lar, tal qual um de
vós faz na sua casa. era um ser humano comum,
limpava suas roupas, ordenhava suas ovelhas, e fazia
suas próprias tarefas.” [tirmizi, e verificado por al albani
como sahih.]
19. anas narrou: “servi o mensageiro de deus (s) desde
o tempo em que eu tinha oito anos de idade, e ele
nunca me culpou por nada que ficasse danificado por
minha culpa. se algum membro da sua família me
recriminasse, ele dizia: ‘deixa-o em paz; porque se
algo for decretado, certamente irá acontecer.’” [al
baihaqui, e graduado sahih por al albani.]
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Ahadice Quanto
à Humildade

1. o profeta (s) disse: “allah me tem revelado que vós
deveis ser humildes de modo a ninguém se considerar
superior a outro. ninguém deverá cometer agressão
contra outro.” [musslim.]
2. o profeta (s) disse: “a caridade não faz diminuir a
riqueza. allah não faz aumentar (em bens) àquele que
perdoa, exceto em honra. ninguém se faz humilde, em
prol de allah, sem que ele o exalte, em categoria.”
[musslim.]
3. o profeta (s) disse: “eu aceitaria um convite para
uma refeição, mesmo que a comida consistisse de
lombo ou perna de cordeiro, e aceitaria um presente,
mesmo se esse fosse um lombo ou uma perna de
cordeiro.” [bukhári.]
4. anas (r) narrou: “o profeta (s) tinha uma camela
chamada ‘adhba’, a qual nenhum outro camelo podia
bater na corrida. uma ocasião um beduíno apareceu
montando um camelo novo que podia bater a camela
do profeta. aquele acontecimento afetou de tal modo
os muçulmanos, que o profeta notou, e disse: ‘é da
vontade de allah fazer com que tudo que se faça
evidenciar neste mundo retrocederá’” [bukhári.]

11
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O Destino do Arrogante

1. allah (swt) diz: “e não te conduzas com vaidade na
terra, porque jamais poderás fendê-la, nem te
igualares, em altura, às montanhas. de todas as
coisas, a maldade é a mais detestável, ante o teu
senhor” (alc. 17:37-38).
2. allah (swt) diz: “e não contorces o rosto às gentes,
nem andes insolentemente pela terra, porque allah
não estima arrogante e vaidoso algum. e modera o
teu andar e baixa a tua voz, porque o mais
desagradável dos sons é o zurro dos asnos” (alc.
31-18-19).

3. o profeta (s) disse: “allah, o grande e exaltado, diz: ‘a
honra é a minha vestimenta inferior, e a majestade a
minha cobertura; e farei com que aquele que comigo
competir (qualquer que seja) entre no inferno.’” [musslim.]
4. o profeta (s) disse: “aquele em cujo coração houver
orgulho, nem que seja do tamanho dum grão, não entrará
no paraíso.” alguém observou: “um homem gosta que sua
roupa seja bela e que seus calçados sejam lindos!” ele
replicou: “allah é belo e gosta da beleza; o orgulhoso
rejeita a verdade, por ele ser arrogante, e olha as pessoas
com desprezo.” [musslim.]numa outra versão: “aquele que
tem fé em seu coração do tamanho dum grão de mostarda
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não entrará no inferno, e aquele que tem orgulho em seu
coração nem que seja do tamanho dum grão de mostarda
não entrará no paraíso.”

o significado desse hadice
a) o imame al nawawi menciona, na sua obra charh sahih
muslim, o significado desse hadice: “‘aquele em cujo
coração houver orgulho, nem que seja do tamanho dum
grão, não entrará no paraíso’, significa que não haverá de
entrar juntamente com os piedosos, da primeira vez, até
que allah considere a sua situação, ou para o castigar, ou
para o perdoar.”
b) o dizer do profeta: “aquele que tem fé em seu coração,
do tamanho dum grão de mostarda, não entrará no fogo”,
significa que ele não haverá de estar no fogo do inferno
para sempre. [ibn al acir menciona-o na obra jamil usul.]
5. o profeta (s) disse: “os arrogantes irão ser ressurretos
como pontinhos no dia da ressurreição, na forma de
homens todos recobertos de desgraças. serão dirigidos
para uma prisão do inferno chamada ‘bulas’, tendo o mais
quente dos fogos crepitando por cima deles, e ser-lhes-á
dado a beber até a descarga dos habitantes do inferno,
que é chamada de tinat al khabal.” [tirmizi classifica-o
como hassan, com o assentimento do autor da obra jamil
usul.]
6. o profeta (s) disse também: “allah tem-vos liberado
quanto à arrogância do jahiliyyah1 e da jactância quanto
aos vossos ancestrais; agora sois ou crentes religiosos,
ou pródigos miseráveis. a humanidade é a progenitura de
adão, e adão foi criado do pó.” [tirmizi classifica-o como
hasan, com o assentimento do autor da obra jamil usul.]
7. o profeta (s) disse ainda: “uma pessoa que pertencia a
uma geração primeva estava a usar um conjunto de
roupas finas, e estava satisfeito (soberbamente) consigo
mesma. tinha os cabelos sempre penteados.
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A Clemência
do Profeta _ S

1. allah (swt) diz: “conserva-te indulgente,
encomenda o bem e foge dos insipientes” (alc. 7:199).

2. anas ibn málik narrou: “estava eu caminhando com
o mensageiro de allah (s), e ele estava usando uma
capa najranita que tinha franjas grossas; um beduíno
emparelhou com ele, e deu um violento puxão na
capa do profeta. então eu vi que o lado do ombro dele
estava marcado pela franja, devido à violência do
puxão do homem. este disse: ‘dá uma ordem para
que me seja dado algo da riqueza que allah te tem
dado, ó mohammad!’ o mensageiro de allah (s) se
virou, e sorriu; então ordenou que fosse dada alguma
coisa para o homem.” [bukhári e musslim.]
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3. ibn abbas narrou que o profeta (s) disse para ashajj
abdul cais: “tu tens duas características que allah
aprecia: gentileza e deliberação.” [musslim.]
4. o profeta (s) descansava sob uma árvore, e tinha
pendurado sua espada nela. acordou e viu um
beduíno que estava furtivamente ao pé dele. (depois)
o profeta disse: “o beduíno desembainhou minha
espada, e me desafiou, dizendo: ‘quem te irá salvar
de mim?’ eu respondi: ‘allah’, e ele pôs a espada na
bainha, e ei-lo sentado ao meu lado.” o profeta (s) não
o castigou. [bukhári e musslim, sendo que as palavras
estão em bukhári, de forma reduzida.]

23

www.rasoulallah.net

O Caráter do Profeta

do Profeta

Muhammad

A Raiva e as Maneiras
de a Controlarmos

1. allah (swt) diz: “são aqueles que se abstêm dos
pecados graves e das obscenidades e que, embora
zangados, sabem perdoar” (alc. 42:37).
2. allah (swt) diz também: “... que fazem caridade,
tanto na prosperidade, como na adversidade; que
reprimem a cólera; que indultam o próximo. sabei
que allah aprecia os benfeitores” (alc. 3:134).
3. aicha narrou: “o mensageiro de allah jamais tirou
desforra de nada para o seu próprio bem, a não ser
quanto a algo que allah houvesse proibido e que
tivesse sido transgredido, em cujo caso se vingava em
prol de allah.” [bukhári e musslim.] o profeta (s) disse:
“aquele que, a despeito de ter a capacidade de se
vingar (dum malfeito), souber controlar a sua raiva, irá
ser destacado dentre u’a multidão, no dia do
julgamento, e lhe será dada a escolha de qualquer das
houri1 que desejar.” [tirmizi. abu dawud e al albani
dizem que é válido, na obra al mishkat.]
4. o profeta (s) disse também: “o homem forte não é
aquele que é bom nas justas; o homem forte é aquele
que sabe se controlar quando está zangado.”
[musslim.]
5. o profeta (s) disse ainda: “o homem forte não é
aquele que nocauteia o seu adversário; o homem forte
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é aquele que tem controle sobre seu temperamento.”
[bukhári e musslim.]
6. um homem foi ter com o profeta (s), e disse: “dá-me
algum conselho breve para que eu possa memorizar.”
o mensageiro de allah disse: “não sejas subjugado pela
raiva.” [bukhári]
7. sulaiman ibn surad relatou que dois homens se
estranharam na presença do mensageiro de allah (s), e
um deles ficou tão raivoso, que seu rosto ficou
vermelho. o profeta (s) disse: “eu conheço umas
palavras que, se ele proferisse, deixaria de estar (tão
raivoso); são elas: ‘busco refúgio em deus quanto a
satanás,
o
amaldiçoado.’”
os
companheiros
perguntaram ao homem: “não ouviste o que o profeta
(s) disse?” o homem disse: “eu não sou louco!” [bukhári
e musslim.]
8. ibn abbas (r) comentou as palavras de allah, o
exaltado, no alcorão: “repele (ó mohammad) o mal da
melhor forma possível, e eis que aquele que nutria
inimizade por ti converter-se-á em íntimo amigo”
(41:34). ibn abbas explicou: “que exercitem a auto
retenção na hora da raiva, e perdoem quando
injuriados; se assim fizerem, allah os protegerá, e seus
inimigos irão ficar submissos a eles, como se fossem
amigos íntimos.” [bukhári.]
9. o profeta (s) disse: “a raiva vem do diabo; este foi
criado do fogo, e o fogo é extinto somente com água;
então, quando alguém ficar raivoso, deverá fazer
ablução.” [abu dawud, e chuaib al arnaout diz que é
válido, na obra charh al sunna.]
10. o profeta (s) disse também: “se alguém ficar com
raiva, estando em pé, deverá sentar-se. se a raiva o
abandonar, muito que bem; caso contrário, deverá
deitar-se.” [abu dawud, e chuaib al arnaout diz que é
válido, na obra charh al sunna.]
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Os Milagres
do Profeta _ S

1. abdullah ibn massud relatou: “costumávamos
considerar os milagres bênçãos de deus; porém, vós,
gentes de pouca fé, considerai-os admoestações.
uma ocasião estávamos numa viagem com o
mensageiro de allah (s), e estava acabando a água. o
profeta (s) disse: ‘trazei-me a água restante!’ os
companheiros levaram uma vasilha contendo um
pouco de água, e o profeta (s) pôs a mão nela, e
disse: ‘vinde para a água abençoada e para as
bênçãos de allah.’”
ibn massud então disse: “vi a água fluir através dos
dedos do mensageiro de allah (s). e, sem dúvida,
costumávamos ouvir a comida a glorificar a allah, ao
ser consumida.” [bukhári.]

2. imran ibn hussain relatou: “o profeta (s) e seus
companheiros estavam numa viagem, e as pessoas
se queixavam de sede para ele. ele chamou dois de
seus companheiros – acho que eram áli e al zubair,
talvez outros –, e disse-lhes: ‘ide; ireis encontrar uma
mulher com um camelo carregando dois odres com
água, em tal e tal lugar; trazei-a a mim!’ os dois
companheiros foram ter com a mulher, e a
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encontraram montando um camelo, sentada entre
dois odres com água. disseram-lhe: ‘vai ter com o
mensageiro de allah!’ ela perguntou:‘quem é o
mensageiro de allah, aquele que rejeitou a religião
dos seus avós?’ os companheiros responderam: ‘ele
é aquele a quem te referes, e é o verdadeiro
mensageiro de allah.’ a mulher foi levada ao profeta
(s), e ele ordenou que lhe fossem trazidos dois odres
com água.
pediu um pote, e nele despejou a água. então invocou
sobre a água aquilo que allah queria que ele
dissesse, e ele pôs a água de volta nos odres. depois
ordenou que os odres fossem abertos, o que foi feito.
em seguida ordenou que as pessoas enchessem
suas vasilhas e seus odres, com água; e não ficou
uma só vasilha vazia e, mesmo assim, os odres
(primitivos) permaneceram cheios, como se nada
tivesse sido tirado deles. depois o profeta (s) ordenou
que a túnica da mulher fosse estendida, e que os
companheiros nela pusessem provisões até a
encherem.
o profeta (s) disse para a mulher:‘agora podes ir; não
tiramos nem um pouco da tua água, porém foi allah
quem matou a nossa sede.’ a mulher pegou os
mantimentos e os dois odres cheios de água e os
levou de volta para a sua gente, e lhes disse:
‘encontrei ou o maior dos mágico, ou o verdadeiro
profeta de allah.’ os habitantes daquela freguesia
foram ver o profeta (s), e todos eles abraçaram o
islam.” [bukhári e muslim].
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lições a tirar desse milagre
a) o profeta (s) chama a atenção dos seus
companheiros para o fato de que a água abençoada,
fluindo por entre seus dedos é uma dádiva de deus,
que tornou possível o milagre. isso indica a
importância que tem o profeta quanto ao dirigir a sua
comunidade (umma) no sentido do monoteísmo
(tauhid), e fazer com que seus camaradas deponham
confiança somente em allah. ele disse: “a benesse
vem de allah.”
b) deus pode mostrar a seu profeta alguns fenômenos
ocultos quando necessário. eis que o profeta (s)
informou, previamente, a seus companheiros a
localização da mulher transportando a água.
c) os pagãos costumavam chamar de sabeus as
pessoas que abraçavam o islam – ou seja, àqueles
que abandonavam a religião dos seus ancestrais que
cultuavam outros deuses, e não a allah –, numa
tentativa de fazerem com que dele se afastassem. na
nossa era, encontramos acusações semelhantes
dirigidas contra aqueles que conclamam as pessoas
para o monoteísmo, convocam-nas para dirigirem as
suas súplicas somente a allah, e admoestam-nas
quanto às súplicas a outro que não allah, tal como o
buscarem ajuda de profetas e santos.
chamam tais coclamadores de wahhabi1 para que as
pessoas deles se afastem, do mesmo modo como os
politeístas encaravam os sabeus. entretanto, deus
quis que a palavra wahhabi fosse derivada de al
wahhab (o agraciador), que é um dos atributos de’ele.
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d) a recompensa por bons feitos: o profeta (s)
ordenou fosse dada uma recompensa para a mulher
que lhes havia dado uma pequena quantidade de
água. o profeta (s) fez com que enchessem a capa
dela com mantimentos, após devol-ver-lhe a água
sem qualquer redução na quantidade, assim que lhe
disse: “allah matou a nossa sede.”

e) a mulher ficou bastante tocada pela maneira cortez
e polida com que o profeta e seus companheiros a
trataram. assim, quando voltou para a sua gente,
disse-lhes: “ele é o verdadeiro mensageiro de allah.”
a culminância daquele incidente foi a conversão da
parentada da mulher e das aldeias circunvizinhas, na
sua inteireza, ao islam.
f) os muçulmanos por meio das suas aderências ao
monoteísmo (tauhid) e dos seus comportamentos
exemplares mereceram de allah a vitória e,
conseqüentemente, o islam foi disseminado por todas
as partes do mundo. no entanto, quando os
muçulmanos negligenciaram nas suas aplicações do
monoteímo, e nas suas vidas modelares, tornaram-se
degradados e humilhados. os muçulmanos devem
conscien-tizar-se de que não haverá honra, a não ser
voltarem-se para o monoteísmo e para a básica
moralidade muçulmana. allah diz: “sabei que allah
secundará quem o secundar, porque é forte,
poderosíssimo” (alc. 22:40).
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A Paciência do Profeta _ S

1. allah (swt) disse: “sê paciente, que tua paciência
será levada em conta por allah; não te condoas
deles, nem te angusties por suas conspirações,
porque allah está com os tementes e com os
benfeitores” (alc. 16: 127-128).
2.aicha perguntou ao profeta (s) se ele havia
experimentado um dia mais severo do que aquele
passado em uhud. o mensageiro de allah (s) disse:
“tenho experimentado muito mais do teu povo; mas a
mais amarga das coisas que já experimentei foi no dia
em aqaba1, quando me aproximei de ibn abd yaláil
ibn abd kilal, e ele não concordou com aquilo que eu
queria. então eu me afastei com o meu rosto cheio de
tristeza, de tal modo que não sabia para onde ir. não
me conscientizei de nada, até que cheguei a qarn al
ta’lib2. ao levantar a cabeça, vi uma nuvem que me
sombreava e, quando olhei para cima, vi o gabriel, e
ele me disse: ‘allah ouviu as palavras que o teu povo
dirigiu a ti, bem como sua rejeição, e enviou para ti o
anjo das montanhas para que lhe peças tudo o que
quiseres.’
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o anjo das montanhas me saudou e me
disse:‘ó mohammad, allah ouviu as palavras do
teu povo, e eu sou o anjo das montanhas. teu
senhor me enviou para que eu faça qualquer
coisa que quiseres, mesmo que seja para os
destruir e os arrebanhar em al akhchabain 3.’ o
profeta)(s) disse: ‘nada disso, pois espero que
deus faça sair das virilhas deles pessoas que
irão adorar tão-somente a ele, e que não irão
associar a ele parceiro algum.’” [bukhári e
musslim.]
3. ibn mass’ud relatou: “o profeta (s) distribuiu
os despojos (e algumas pessoas ficaram
descontentes). um homem disse: ‘esta não é
uma distribuição justa que visa o aprazimento
de deus.’ (ibn massud mencionou a reclamação
do homem ao profeta (s), e o rosto deste se
tronou vermelho à medida que falava): ‘que
allah tenha misericórdia de moisés (as). ele foi
perturbado mais do que isso, mas permaneceu
paciente.” [bukhári e musslim.]
4. na batalha de uhud, um dos dentes da frente
do profeta (s) foi quebrado, e ele teve um corte
na cabeça. conforme começou a limpar o
sangue de si mesmo, comentou: “como pode
um povo prosperar, se é que racha a cabeça do
seu profeta e lhe quebra um dente, sendo que
ele os convoca a allah?” [musslim.]
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o seguinte versículo do alcorão foi então
revelado: “não é da tua alçada, mas de allah,

absolvê-los ou castigá-los, porque são iníquos”
(3:128).

5. khabbab relatou: “queixamo-nos junto ao
profeta (s) quanto à crescente perseguição dos
incrédulos de makka. enquanto ele estava
reclinado,
nas
sombras
da
kaaba,
perguntamos-lhe: ‘por que não oras por ajuda
celestial para nós?
por que não pedes a ajuda de allah?’ ele
sentou-se, com o rosto avermelhando-se, e nos
disse: ‘dentre aqueles que se foram, antes de
vós, um homem poderia ser aprisionado num
poço, cavado para ele, na terra, e poderia ser
cortado em dois por uma serra, a começar pela
cabeça; sua carne poderia ser raspada dos
seus ossos por um ancinho, mas nenhuma
dessas coisas teria feito com que se afastasse
da sua fé.
allah certamente irá ajudar esta religião (islam),
e completar a sua missão, até que um
cavaleiro, dentre vós, vá de sana para
hadhramut4, nada temendo a não ser allah;
mas vós sois muito apressados.’” [bukhári.]
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A Bondade do Profeta _ S

1. deus (swt) diz: “chegou-vos um mensageiro da
vossa raça, que se apiada do vosso infortúnio, anseia
por proteger-vos, e é compassivo e misericordioso
para com os crentes” (alc. 9:128).
2. anas (r) relatou: “um dia, estando nós na mesquita
em companhia do profeta, chegou um beduíno e
começou a urinar dentro do templo, e os
companheiros gritaram para ele: ‘ei, pára, pára!’ o
mensageiro de deus (s) disse: ‘não façais com que ele
pare; deixai-o sossegado!’ os companheiros deixaram
que o beduíno terminasse de urinar; o mensageiro de
deus (s) chamou o homem e lhe disse: ‘as mesquitas
não são lugares adequados para a urina e sujeira. na
verdade, são locais para nos lembrarmos de deus,
praticarmos orações e recitarmos o alcorão.’ o profeta
(s) disse, voltando-se para os companheiros; ‘fostes
enviados como portadores das boas-novas, e não
para complicardes as coisas. jogai um balde d’agua
sobre ela (urina).’ o beduíno disse: ‘ó deus, tem

misericórdia de mim e de mohammad, mas de mais
ninguém além de nós!’ o profeta (s) argumentou com ele:
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‘tu estás a estreitar uma coisa que é para ser
abrangente (a misericórdia de deus).’” [de acordo.]
3. muawiya ibn al hakam al silmi disse: “eu estava
orando juntamente com o mensageiro de deus (s), e
um homem do grupo espirrou; eu lhe disse: ‘que deus
tenha misericórdia de ti!’ as pessoas olharam para
mim com desaprovação, e eu lhes disse: ‘ai de mim!
por que me olhais assim?’ as pessoas começaram a
bater com as mãos nas coxas para que eu ficasse em
silêncio, e assim o fiz até ao término da oração. o
profeta disse para mim: “falarmos durante a oração
não é bom, porque ela consiste em glorificarmos a
allah – declarando-lhe a magnitude – e recitarmos o
alcorão.
’” muawiya louvou ao profeta, dizendo: “que meu pai e
minha mãe sejam resgatados! nunca vi, antes dele,
nem após ele, melhor instrutor que ele. juro por allah
que ele não me repreendeu, nem desfez de mim.”
depois disse: “ó mensageiro de allah, bem sabes que
acabo de abandonar a ignomínia, pois allah, louvado
seja, nos enviou a religião do islam. contudo, entre a
minha gente, há alguns que buscam os astrólogos
para os consultar. que poderia eu fazer?” respondeu:
“pois não os vás consultar!” disse muawiya: “e quanto
àqueles que pressagiam maus augúrios, entre a
minha gente?” disse: “esse é um sentimento levado
pelo costume, porém que nenhum impedimento será
para eles.” [musslim.]
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4. aicha narrou: “alguns judeus foram ter com o profeta
(s), e disseram: ‘as samu 1alayka.’ o profeta respondeu:
‘wa alaykum (sobre vós também).
’ então eu disse (para os judeus): ‘morte para vós, e que
allah vos amaldiçoe e fique irado quanto a vós!’ o profeta
(s) disse: ‘vai com calma, aicha! deves ater-te à
bondade, e evitar a aspereza e indecência.’ eu lhe disse:
‘não ouviste o que eles disseram?’ o profeta respondeu:
‘não ouviste o que eu lhes disse? respondi-lhes à altura,
sendo que minha oração com respeito a eles irá ser
aceita, ao passo que a deles, com respeito a mim não irá
sê-lo.’” [bukhári.]
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Ahadice Quanto à Gentileza

1. o profeta (s) disse: “allah é gentil e aprecia a
gentileza. ele concede por gentileza aquilo que não
concede por aspereza, e aquilo que não concede por
nada mais.” [musslim.]
2. o profeta (s) disse para aicha: “atém-te à gentileza
e evita a aspereza e indecência. a gentileza não é
aplicada a coisa nenhuma, sem a adornar, e não é
retirada de coisa nenhuma, sem a aviltar.” [musslim.]
3. o profeta (s) disse para aicha: “ó aicha, sê gentil,
pois quando allah deseja a bondade numa família,
ele concede a seus membros gentileza.” [sahih,
transmitido por ahmad.]

4. o profeta (s) disse: “aquele que é desprovido de
gentileza é desprovido de bondade.” [musslim.]
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5. o profeta (s) disse: “aquele a quem for dado o seu
quinhão de gentileza será dado também o seu quinhão
de virtude, neste mundo e no outro; mas aquele que
estiver desprovido do seu quinhão de gentileza será
desprovido do seu quinhão de virtude, neste mundo e
no outro.” [ahmad, sendo que al tirmizi e al arnaout
classificam-no como válido.]

6. quando o profeta (s) enviava seus companheiros
numa missão, dizia-lhes: “espalhai o otimismo e as
boas-novas, e não dissemineis o ódio. tornai fáceis e
convenientes as coisas, e não as torneis ásperas e
difíceis.” [al bukhari e muslim.]

7. o profeta (s) disse: “de fato, eu inicio a oração com a
intenção de a prolongar; mas quando ouço o choro
duma criança, encurto-a, sabendo como o choro dela
aborrece sua mãe.” [bukhári e musslim.]
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A Coragem do Profeta _ S

1. allah (swt) diz: “luta, pois, pela causa de deus,
porque tu és somente responsável por ti mesmo; e
esforça-te por estimular os crentes” (alc. 4:84).
2. “o profeta (s) foi o mais formoso dos homens, o
mais generoso dos homens, e o mais bravo dos
homens. numa noite, os habitantes de madina
ficaram assustados por causa de um barulho, e
partiram em direção a ele, e encontraram o profeta (s)
que tinha ido antes deles, e já estava voltando.”
numa outra narrativa: “o profeta (s) já havia verificado
o evento. estava a cavalgar, em pêlo1, um cavalo que
pertencia a abu tal-ha, e havia uma espada a tiracolo
em seu pescoço. ele disse: ‘não tendes nada com que
vos preocupardes. achei que o cavalo era capaz de
correr como um raio2, embora ele seja um cavalo
moroso.’” [bukhári e musslim.]
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3. um homem se chegou a al barrá, e perguntou: “tu fugiste
da batalha, no dia de hunain3, ó abu ummara?” ele
respondeu: “presto testemunho de que o profeta de allah
não se retirou, mas alguns apressadinhos, dentre o povo,
se retiraram. foram emboscados pela tribo de hawazin,
cujos integrantes eram arqueiros peritos, os quais
despejaram sobre eles uma chuva de flexas, como se
fossem gafanhotos, uma vez que os muçulmanos estavam
expostos (ao ataque).

alguns muçulmanos se chegaram ao profeta (s) enquanto
abu sufyan ibn al háriss segurava as rédeas da mula
montada pelo profeta. o mensageiro de allah desmontou e
orou a allah pela vitória, dizendo:
“eu sou o profeta, e nisso não há mentira. sou descendente
de abdul muttalib. ó allah, garante-nos a tua vitória!”
[bukhári e musslim.]
al barrá disse também: “quando a batalha ficou cruenta, nós
outros procuramos proteção ao lado do profeta, e o mais
bravo de todos foi aquele que se bateu lado a lado com ele,
no furor da batalha.” [bukhári e musslim.]
4. áli (r) narrou: “deveríeis ter-me visto no dia da batalha de
badr4, conforme buscávamos proteção ao lado do profeta
(s). ele estava mais perto do inimigo do que todos nós, e
provou a maior têmpera da batalha, naquele dia.” [válido, e
verificado na obra charh al sunna.]
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5. jabir (r) narrou: “estávamos fazendo um
entrincheiramento, na batalha da trincheira, quando
uma enorme rocha nos obstruíu a continuação do
trabalho, tanto que nos queixamos junto ao profeta
(s), dizendo: ‘este pedaço de rocha nos está
atrapalhando.’ o profeta (s) disse: ‘já vou descer.’ ele
ficou de pé, e havia uma pedra amarrada à sua
barriga, para lhe diminuir a fome. então ele pegou
uma pá e golpeou a rocha, que se desintegrou e
pequenas partículas de areia.” [essa história é
narrada em detalhes nas obras de bukhári e musslim.]
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A Misericórdia, de Acordo
com o Profeta _ S
1. allah (swt) diz: “e não te enviamos, senão como

misericórdia para a humanidade” (alc. 21:107).

2. o profeta (s) disse: “fui enviado com misericórdia.”
[musslim.]
3. o profeta (s) disse: “de fato, fui enviado como uma
dádiva de misericórdia.” [al hakim, com a
concordância de al zahabi.]
4.o profeta (s) disse: “allah não demonstrará
compaixão para aquele que não demonstrar
compaixão para as pessoas.” [bukhári e musslim.]
5.o profeta (s) disse: “a misericórdia é retirada
somente dos miseráveis.” [tirmizi e outros, e
classificado com válido por al arnaout.]
6.o
profeta
disse:
“aqueles
que
forem
misericordiosos terão a misericórdia do compassivo
(allah). tende misericórdia daqueles que estão sobre
a terra, e aquele que está acima do céu (allah) terá
misericórdia de vós.” [ahmad e outros. é também
verificado por al albani e al arnaout.]
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7. abu huraira narrou: “o profeta (s) beijou al hassan
ibn áli (seu neto) quando al aqra ibn habis al tamimi
estava com ele. al aqra comentou: ‘tenho dez filhos,
e nunca beijei nenhum deles!’ olhando para al aqra,
o profeta disse: ‘aquele que não demonstrar
compaixão (para os outros) não terá a compaixão
(de allah) demonstrada para com ele.’” [bukhári e
musslim.]
8. aicha (r) relatou: “um beduíno chegou perto do
profeta (s), e disse: ‘tu beijas os teus filhos, ao passo
que nós nunca o fazemos!’ o profeta (s) disse: ‘que
posso eu fazer por ti, se allah retirou a compaixão do
teu coração?’” [bukhári e musslim.]
9. “o profeta (s) era compassivo. ninguém jamais
recorreu a ele que não tivesse o seu apoio e a sua
assistência, se ele tivesse os meios.” [hasan,
transmitido por bukhári na obra al adáb al mufrad.]
10. anas ibn málik relatou: “nunca vi ninguém tão
bondoso para com as crianças como o mensageiro
de allah.” [musslim.]

42

www.rasoulallah.net

O Caráter do Profeta

do Profeta

Muhammad

A Misericórdia do Profeta (S)
para com os Animais

a

1. suhail ibn hanzaliya relatou: “o profeta (s) uma
ocasião passou por um camelo cuja barriga
estava tão murcha, que quase chegava às
costelas (devido à fome), e disse: ‘temei a allah no
vosso tratamento a estes animais de carga.
dirigi-os em boas condições e dai-lhes de comer
em boas condições.
” [abu dawud, sendo que al arnaout classifica
essa transmissão como hasan.]
2. abdullah1 relatou que seu pai disse:
“estávamos com o profeta numa viagem, e ele nos
deixou para fazer suas necessidades. nesse
ínterim, nós vimos uma ave com filhotes.
pegamos um dos filhotes, e a ave começou a bater
as asas. quando o profeta (s) voltou, perguntou:
‘quem privou essa ave do seu filhote? dê-lhe o
filhote de volta!’ depois o profeta (s) viu um
formigueiro que nós tínhamos queimado, e
inquiriu: quem o queimou?’ respondemos:‘fomos
nós.
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’ ele disse: não é direito que alguém castigue com
fogo, a não ser o senhor do fogo.’” [ahmad e outros,
sendo que al arnaout verificou a transmissão.]
3. “o profeta (s) era capaz de segurar uma vasilha
de água para que um gato bebesse; e após este
beber (na vasilha), fazer a ablução com a água
restante.” [sahih, transmitido por al tabarani.]
4. o profeta (s) disse: “deus prescreveu a
benevolência para com todas as coisas. então, se
matardes, matai bem; se abaterdes, abatei bem2.
cada um de vós deverá afiar bem a lâmina e poupar
o animal que abater (de qualquer sofrimento).”
[musslim.]
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5. ibn abbas narrou: “o profeta (s) passou perto de
um homem que tinha seu pé sobre o lado duma
ovelha enquanto afiava sua lâmina, e a ovelha
estava olhando para o homem.

o profeta (s) disse: ‘acaso queres matá-la duas vezes?
não seria mais apropriado afiares tua lâmina antes de
tombares a ovelha?’” [al hakim, que disse ser sahih, de
acordo com as condições de bukhári e musslim. al
zahabi também concorda com ele.]
6. o profeta (s) disse: “uma mulher foi punida por ter
amarrado um gato até que ele morreu. ela foi condenada
ao inferno por causa desse feito. quando ela prendeu o
bicho, não o proveu de comida nem de água, nem
tampouco deixou-o livre para que se alimentasse dos
insetos da terra.” [bukhári.]
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A Imparcialidade
do Profeta _ S

1. allah (swt) diz: “deus ordena a justiça, a
caridade...” (alc. 16:90).

2. allah diz também: “...e tem-me sido ordenado
julgar-vos eqüitativamente” (alc. 42:15).

3. aicha narrou: “alguns membros da tribo coraixita
estavam muito preocupados com o caso duma
mulher da tribo dos makhzum, que estava sendo
acusada de roubo. eles perguntaram (entre
si):‘quem irá pedir ao profeta em favor dela?’ um
deles argumentou que ninguém se atrevia a
encará-lo, exceto ussama ibn zaid, a quem o profeta
muito amava.
quando ussama apresentou o caso, o profeta (s) lhe
disse: ‘irias tu interceder num assunto que envolve
tal crime grave, cuja punição foi prescrita por allah?’
então o profeta (s) se levantou e proferiu um
discurso no qual disse:‘vossos predecessores
foram destruídos porque se uma pessoa de alto
gabarito cometia um roubo, deixavam-na livre;
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porém, se um fraco o cometia, levavam avante a
punição prescrita. por deus, se a fátima, filha de
mohammad, cometesse tal delito, iria cortar-lhe a
mão até ao pulso.’depois ordenou que o pulso da
mulher que roubara fosse cortado, e a regra foi
levada adiante.
a mulher se arrependeu sinceramente depois
daquele evento.
mais tarde ela se casou e, freqüentemente, vinha a
nós, e eu transmitia os pedidos dela para o profeta
(s).” [bukhári e musslim.]
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A Generosidade
do Profeta _ S

1. “o profeta (s) era a mais generosa das pessoas no
que tocava a fazer o bem, e era excepcionalmente
generoso no mês de ramadan. o anjo gabriel ia
visitá-lo todos os anos, nesse mês, até que
terminasse, e o mensageiro de allah lhe recitava o
alcorão. quando gabriel o visitava, o profeta (s) ficava
muito generoso, e distribuía caridade como água.”
[bukhári.]
2. anas (r) relatou: “nenhum pedido foi feito ao profeta
(s) do islam sem que ele o satisfizesse. um homem foi
ter com o profeta (s), e este lhe deu um vale cheio de
ovelhas, fruto da caridade. quando o homem voltou
para o seu povo, disse às pessoas: ‘ó povo meu,
aceitai o islam, pois mohammad dá em profusão,
coisa que não deixa margem para o medo da
pobreza.’” [musslim.]
3. anas relatou: “um homem fez um pedido para o
profeta (s), e este lhe deu um vale cheio de ovelhas. o
homem foi para o seu povo, e disse às pessoas:
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‘ó povo meu, aceitai o islam, pois mohammad dá em
profusão, coisa que não deixa margem para o medo da
pobreza.’ sempre que alguém ia ter com o profeta (s)
para nada buscar além de ganhos terrenos, ao adotar
a religião dele, tornava-se mais querido e mais caro
para o profeta do que o mundo com tudo que nele há.”
[musslim.]

4. inb chihab relatou: “o profeta (s) completou a
conquista de makka e, pouco tempo depois,
juntamente com outros muçulmanos, foi para a batalha
de hunain. aí, allah deu a vitória para a sua religião e
para os muçulmanos. nesse dia, o profeta (s) deu para
safwan ibn umaiya cem camelos, depois outros cem, e
ainda outros cem. said ibn mussaib conta que safwan
disse: ‘por allah, o mensageiro do senhor me deu o que
me deu, sendo que era a pessoa mais odiada por mim.
continuou dando-me, até que se tornou a pessoa mais
amada por mim.’” [musslim.]
5. “quando o profeta (s) estava voltando da batalha de
hunain, alguns beduínos o seguiram e persistiram em
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reclamar a sua parte dos despojos. rodearam-no sob
uma árvore, e alguém arrebatou a veste de cima do
profeta enquanto este estava ainda sobre a montaria.
ele disse: ‘devolvei-me a roupa! será que me acusais
de ser miserável? juro por allah que se tivesse à minha
disposição itens dos despojos iguais ao número de
folhas desta árvore espinhenta, distribuí-los-ia todos
entre vós, e jamais ter-me-íeis como miserável,
covarde, ou mentiroso.’” [bukhári.]

6. “o profeta (s) queria comprar, de jabir ibn abdullah,
um dos seus camelos que estava estropiado, como
resultado de muito ter viajado. jabir ofereceu-o por uma
certa quantia. quando chegou a hora do pagamento, o
profeta (s) deu-lhe os dois: o dinheiro e o camelo.”
[bukhári e musslim.]
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A Descência, de Acordo
com o Profeta _ S

1. allah (swt) diz: “ó crentes, não entreis na casa do
profeta, salvo se tiverdes sido convidados para uma
refeição – mas não para aguardardes a sua
preparação. porém, se fordes convidados, entrai; e
quando tiverdes sido servidos, retirai-vos sem fazerdes
colóquio familiar, porque isso molestaria o profeta, e
este se envergonharia de vós; porém, allah não se
envergonha da verdade” (alc. 33:53).
2. “o profeta (s) era mais recatado do que uma virgem
em sua alcova. quando via uma coisa que o
desgostava, podíamos ver pelo seu rosto.” [al bukhari e
muslim.]
3. o pofeta (s) dizia: “a decência faz parte da fé.” em
outra narrativa: “a decência é toda boa.” [muslim.]
4. o profeta (s) disse: “a decência faz parte da fé, e esta
leva ao paraíso. contrariamente, a obscenidade faz
parte da dureza do coração, e isto conduz ao inferno.”
[al tirmizi e outros como hasan, sahih.]
5. o profeta (s) disse: “a decência e a fé são
companheiras; quando uma é retirada, a outra o é
também.
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” [al hakim e al baihaqui, e verificado por al albani.]
6. o profeta (s) disse: “a decência só produz a
bondade.” [al bukhari e muslim.]
7. o profeta (s) disse: “a modéstia e o controle da língua
são dois ramos da fé, ao passo que a vulgaridade e a
retórica obscena são dois ramos da hipocrisia.” [ahmad
e outros. também, al dhahabi e al albani verificaram-no
na obra sahih al jami.]
8. yala ibn umai disse que o profeta (s) viu um homem
banhando-se em espaço aberto. ao subir ao púlpito,
louvou a allah, e o glorificou. depois disse: “na verdade,
entre os atributos de allah que ele aprecia, estão a
decência e o retraimento. por conseguinte, quando
qualquer um de vós for banhar-se, deverá retrair-se
adequadamente.” [ ahmad e outros. al albani classifica
sua transmissão como válida, na obra al mishkat.]
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9. o profeta (s) dizia: “todas as religiões têm os seus
códigos de ética, e a ética do islam é baseada na
decência.” [hasan, transmitido por ibn maja.]
10. o profeta (s) disse: “uma das coisas que as pessoas
aprenderam quanto às palavras dos dizeres dos
primeiros profetas foi: ‘se não tens vergonha, faze o que
quiseres.’” [al bukhari.]
11. o profeta (s) disse: “a fé consiste de mais de setenta
ou sessenta ramos; o mais elevado deles é declaramos
que não há outra divindade além de allah, e o menor
deles é tirarmos os objetos do caminho das pessoas. e a
decência é um ramo da fé.” [muslim.]
12. salim ibn abdullah relatou que seu pai disse: “o
profeta (s) passou perto de um homem que criticava seu
próprio irmão por este ser muito modesto, como se tal
atitude fosse um hábito pernicioso para ele.
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o profeta (s) disse: ‘deixa-o em paz, pois a
modéstia faz parte da fé.’” [al bukhari e muslim.]

13. anas narrou que o profeta dizia: “a indecência não
ocorre numa circustância sem que a degrade, e
decência não ocorre numa circunstância sem que a
adorne.” [al tirmizi, sendo que o autor da obra charh al
sunna diz ser válida a sua narração.]
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