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Hadith 1:

اﳊﺪﻳﺚ ا ٔﻻول:
ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َلِ َ :ﲰ ْﻌ ُﺖ رﺳﻮ َل ِ
ﲻﺮ ِﺑﻦ َّ
اﳌﺆﻣﻨﲔ ٔاﰊ ٍ
ﷲ َﺻ َّﲆ
ﻣﲑ
ﻋﻦ ٔا ِ
اﳋﻄ ِﺎب َر ِﴈ ُ
َ
ﺣﻔﺺ َ
ﻳﻘﻮل” :اﻧ َّ َﻤﺎ ا َٔﻻ ْ َﲻ ُﺎل ابﻟ ِﻨّ َّﻴ ِ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ُ
ﺎت واﻧ َّ َﻤﺎ ِﻟ ُ ِّ
ﲁ ا ْﻣ ِﺮئٍ ﻣﺎ ﻧ ََﻮى ،ﻓَ َﻤ ْﻦ َﰷﻧ َْﺖ ِﳗ َْﺮﺗُ ُﻪ
ُ
ِٕ
ِٕ
ﷲ َو َر ُﺳ ِ ِ
ﷲ َو َر ُﺳ ِ ِ
ﻮهل ﻓَﻬِ ْﺠ َﺮﺗُ ُﻪ اﱃ ِ
ا َﱃ ِ
ﻮهلَ ،و َﻣ ْﻦ َﰷﻧ َْﺖ ِﳗ َْﺮﺗُ ُﻪ ِ ُدلﻧْ َﻴﺎ ﻳُ ِﺼﻴﳢُ َﺎ َٔاو ا ْﻣ َﺮ َٔا ٍة ﻳ َ ْﻨ ِﻜ ُﺤﻬَﺎ
َ ِ ِٕ
ِٕ
ﻓَﻬِ ْﺠ َﺮﺗُ ُﻪ ا َﱃ َﻣﺎ ﻫَﺎ َﺟ َﺮ اﻟ ْﻴﻪ“.
ِٕ
ٕﻣﺎﻣﺎ ِّ
ﺛﲔٔ :اﺑﻮ ِٕ ﻋﺒ ِﺪ ِ
رواﻩ ا
ﺨﺎري.
ﷲ ﶊَّﺪُ ُﺑﻦ إﺳﲈﻋﻴ َﻞ ِﺑﻦ إﺑﺮاﻫ َﲓ ِﺑﻦ اﳌﻐﲑ ِة ا ِﺑﻦ ﺑَ ْﺮ ِد ْزﺑَﻪ اﻟ ُﺒ ُّ
اﶈﺪ َ
ﺴﲅ اﻟ ُﻘ ْ
ﺎﺑﻮري ﰲ ﲱﻴﺤﳱﲈ ا َّﻟذلﻳﻦ ﻫﲈ ٔا ُّ
ﰠ
ﺸﲑ ُّي اﻟﻨَّﻴ َْﺴ ُّ
و ٔاﺑﻮ اﳊ َُﺴ ْ ِﲔ ِ ُ
ﻣﺴﲅ ُﺑﻦ اﳊ َّﺠﺎجِ ِﺑﻦ ُﻣ ٍ
اﻟﻜ ُﺘ ِﺐ اﻟْ ُﻤ َﺼﻨَّﻔ ِﺔ.
) narrou que ouvira o Mensageiro deﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ( Umar Ibn Al Khattab
) dizer: “As obras vêm determinadas pelas intenﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ( Deusções. Assim, cada homem alcançará o que busca, de acordo com suas
intenções. Desse modo, aquele cuja emigração acontecer pela causa de
Deus e o seu Mensageiro, essa emigração será considerada como sendo
pela causa de Deus e do seu Mensageiro. Porém, aquele que emigrar em
busca de algum benefício material, ou para desposar uma mulher, sem
dúvida a sua emigração será para aquilo pelo qual emigrou.” {Bukhari
}e Muslim

Hadith 2:

اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ:
ﻮس ِﻋ ْﻨﺪَ َر ُﺳﻮلِ ِ
ذات
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ َ
ﷲ َﺻ َّﲆ ُ
ﻋﻦ ُﲻ َﺮ َر ِﴈ ُ
ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َل “:ﺑَﻴﻨَﲈ َ ْﳓ ُﻦ ُﺟﻠُ ٌ
اﻟﺴ َﻔ ِﺮ،
ﻳ َ ْﻮ ٍم ٕا ْذ ﻃﻠَ َﻊ ﻋَﻠَ ْﻴﻨﺎ َر ُﺟ ٌﻞ َﺷﺪﻳﺪُ ﺑ َ َﻴ ِﺎض اﻟ ِﺜ ّ ِ
ﻴﺎبَ ،ﺷﺪﻳﺪُ َﺳﻮا ِد اﻟﺸَّ ْﻌ ِﺮ ،ﻻ ﻳُ َﺮى ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َٔاﺛ َُﺮ َّ
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َّ ،َوﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﺮﻓُ ُﻪ ِﻣﻨَّﺎ َٔا َﺣ ٌﺪ
،ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻓَﺎَٔﺳ ْـﻨَﺪَ ُر ْﻛ َﺒﺘ َ ْﻴ ِﻪ اﱃ ُر ْﻛ َﺒﺘ َ ْﻴ ِﻪ
ُ ﺣﱴ َﺟﻠَ َﺲ إﱃ اﻟﻨَّ ِ ّﱯ َﺻ َّﲆ
ِٕ
ِ رﺳﻮل
ُ  ﻓَﻘﺎ َل. َٔاﺧ ِ ْْﱪ ِﱐ َﻋ ِﻦ اﻻ ْٕﺳﻼ ِم، ُ اي ﶊَّﺪ:َو َوﺿَ َﻊ َﻛﻔَّ ْﻴ ِﻪ ﻋﲆ ﻓَ ِﺨ َﺬﻳْ ِﻪ؛ ﻗﺎ َل
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ِ ﻮل
ُ ﷲ َو َٔا َّن ُﻣ َﺤ َّﻤﺪً ا َر ُﺳ
 َوﺗ ُْﺆ ِ َﰐ،َاﻟﺼ َﻼة
ُ َّ اﻻ ْﺳ َﻼ ُم َٔا ْن ﺗ َ ْﺸﻬَﺪَ َٔا ْن َﻻ ا َ َهل اﻻ:َو َﺳ َّ َﲅ
َّ  َوﺗُ ِﻘ َﲓ،ﷲ
ِٕ ِٕ
ِٕ
. َو َ ُﲢ َّﺞ اﻟْ َﺒﻴ َْﺖ ا ِن اﺳ ْـ َﺘ َﻄ ْﻌ َﺖ اﻟ ْﻴ ِﻪ َﺳﺒِﻴ ًﻼ، َوﺗ َُﺼﻮ َم َر َﻣﻀَ َﺎن،ََّاﻟﺰ َﰷة
ِٕ
ِٕ
 َٔا ْن ﺗ ُْﺆ ِﻣ َﻦ: ﻗﺎ َل.ٕﳝﺎن
ِ  ﻓَﺎَٔﺧ ِ ْْﱪ ِﱐ َﻋ ِﻦ اﻻ: ﻗﺎ َل.ُ ﻳ َْﺴﺎَٔ ُ ُهل َوﻳُ َﺼ ِّﺪ ُﻗﻪ،ُ ﻓَ َﻌﺠِ ْﺒﻨﺎ َهل: ﻗﺎ َل. َﺻﺪَ ْﻗ َﺖ:ﻗﺎ َل
ِ.ﴍ ِﻩ
ِ ّ َ  َوﺗ ُْﺆ ِﻣ َﻦ ِابﻟْ َﻘﺪَ ِر ﺧ ْ َِﲑ ِﻩ َو،ِاب ِ َو َﻣ َﻼﺋِ َﻜ ِﺘ ِﻪ َو ُﻛ ُﺘ ِﺒ ِﻪ َو ُر ُﺳ ِ ِهل َواﻟ َﻴ ْﻮ ِم اﻻٓ ِﺧ ِﺮ
ٕﺣﺴﺎن؟
ِ  ﻓَﺎَٔﺧ ِ ْْﱪﱐ َﻋ ِﻦ اﻻ: ﻗﺎ َل. َﺻﺪَ ْﻗ َﺖ:ﻗﺎ َل
. َ ﻓَﺎ ْن ﻟَ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ﺗَ َﺮا ُﻩ ﻓﺎﻧ َّ ُﻪ ﻳَ َﺮاك،ﷲ َ َٔاكﻧ ََّﻚ ﺗَ َﺮا ُﻩ
َ َ َٔا ْن ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪ:ﻗﺎ َل
ِٕ
ِٕ
ُ  َﻣﺎ اﻟْ َﻤ ْﺴ ُﺆ: ﻗﺎ َل.اﻟﺴﺎﻋ ِﺔ
. ِاﻟﺴﺎﺋِﻞ
َّ ول َﻋﳯْ ﺎ ِﺑﺎَٔ ْﻋ َ َﲅ ِﻣ َﻦ
َّ  ﻓَﺎَٔﺧ ِ ْْﱪﱐ َﻋ ِﻦ:ﻗﺎ َل
، َو َٔا ْن ﺗَ َﺮى اﻟْ ُﺤ َﻔﺎ َة اﻟْ ُﻌ َﺮا َة اﻟْ َﻌ َ َﺎةل ِرﻋَ َﺎء اﻟﺸَّ ﺎ ِء، َٔا ْن ﺗ ِ ََدل ا َٔﻻ َﻣ ُﺔ َرﺑَّﳤَ َﺎ: ﻗﺎ َل. ﻓَﺎٔﺧ ِ ْْﱪﱐ َﻋ ْﻦ َٔا َﻣﺎراﲥِ ﺎ:ﻗﺎ َل
.اﻟﺴﺎﺋِ ُﻞ؟
َّ ُ  ﻓَﻠَ ِﺒﺜ ْ ُﺖ َﻣ ِﻠ ًّﻴ، ُ َّﰒ اﻧ َْﻄﻠَ َﻖ: ﻗﺎ َل.ﻮن ِﰲ اﻟْ ُﺒﻨْﻴَ ِﺎن
َ ُﻄﺎوﻟ
َّ  َٔاﺗَﺪْ ِري َﻣ ِﻦ، اي ُ َﲻ ُﺮ:ﰒ ﻗﺎ َل ﱄ.ﺎ
َ ﻳ َ َﺘ
ُ ُﻗ
ُ ُ ﷲ َو َر ُﺳ
. رواﻩ ﻣﺴﲅ.“ ﻓَﺎﻧ َّ ُﻪ ﺟِ ْ ِﱪﻳ ُﻞ َٔااتَ ُ ْﰼ ﻳُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤ ُ ْﲂ ِدﻳﻨَ ُ ْﲂ: ﻗﺎ َل.ﻮهل َٔا ْﻋ َ ُﲅ
ُ :ﻠﺖ
ِٕ

Umar Ibn Al Khattab ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪnarrou que em um dia onde ele e outras
pessoas estavam sentados na companhia do Mensageiro ()ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
aproximou-se dele um homem com roupa de resplandecente brancura, e
tinha cabelos intensamente pretos. Não se notavam sinais de que tivesse
viajado, nem tampouco o conhecia nenhum de nós. Sentou-se em frente ao
Profeta ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢapoiando os joelhos contra dele (;)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
e, pondo as mãos sobre as pernas dele, disse: “Ó Muhammad, fala-me a
cerca do Islam!” O Mensageiro de Deus ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢlhe respondeu:
“O Islam exige que prestes testemunho de que não há outra divindade
além de Deus, e de que Mohammad é o Seu Mensageiro; que observes a
oração e que pagues o zakat; que jejues no mês de Ramadan, e que realizes a peregrinação à Kaaba, se tens meios para isso.” O homem disse:
“Disseste a verdade”. A nós surpreendeu-nos que lhe perguntasse, e que
logo confirmasse a verdade. O homem voltou a perguntar: “Fala-me sobre
a fé!” E o Profeta ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢlhe respondeu: “Que creias e tenhas fé
em Deus, em Seus anjos, em Seus mensageiros e no Dia do Juízo. E que
creias e tenhas fé no destino, tanto no bom como no mau.” E o homem
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disse: “Falaste a verdade! Fala-me agora sobre ao devido cumprimento
das obrigações!” O Mensageiro ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢrespondeu: “Que adores a Deus como se O visse, pois se não O vês, Ele te vê.” O homem disse:
“Fala-me acerca da Hora (do juízo)”. Disse o Profeta ()ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:
“Quem está sendo interrogado disso não tem melhor conhecimento do
que quem está fazendo a pergunta.” O homem insistiu: “Fala-me, então,
dos seus sinais!” Disse o Mensageiro ()ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: “Será quando a
escrava der a luz a sua própria senhora, e quando vires os descamisados
e desamparados pastores de ovelhas competindo nas construções dos altos edifícios.” Aquele homem se foi, deixando-me pensativo por um bom
tempo. O Profeta ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢme perguntou: “Ó Umar, sabes quem
era aquele que me perguntava?” Eu disse: “Deus e o seu Mensageiro
têm melhor conhecimento!” Disse ele: “Era o Arcanjo Gabriel, que veio
ensinar-vos a essência da vossa religião.” {Muslim}

Hadith 3:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ِ ) َ ِﲰ ْﻌ ُﺖ ُرﺳﻮ َل:ﷲ َﻋﳯْ ُﲈ ﻗﺎ َل
ِ ﲪﻦ ﻋﺒ ِﺪ
َّ ﷲ ِﺑﻦ ُﲻ َﺮ ِﺑﻦ
ﷲ
ُ اﳋﻄ ِﺎب َر ِﴈ
ِ ﻋﻦ ٔاﰊ ﻋﺒ ِﺪ َّاﻟﺮ
ْ
ُ ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻳ َ ُﻘ
ﷲ َو َٔا َّن ُﻣ َﺤ َّﻤﺪً ا
ُ َّ َﺷﻬَﺎ َد ِة َٔا ْن َﻻ ا َ َهل اﻻ:“ ﺑُ ِ َﲏ اﻻ ْﺳ َﻼ ُم ﻋَ َﲆ َ ْﲬ ٍﺲ:ﻮل
ُ َﺻ َّﲆ
ِٕ ِٕ
ِٕ
ِ ﻮل
ُ َر ُﺳ
اﻟﺒﺨﺎري
 رواﻩ.”  َو َﺻ ْﻮ ِم َر َﻣﻀَ َﺎن، َو َﺣ ّ ِﺞ اﻟ َﺒﻴ ِْﺖ، واﻳ َﺘﺎ ِء َّاﻟﺰ َﰷ ِة،اﻟﺼ َﻼ ِة
ُّ
َّ  َواﻗﺎ ِم،ﷲ
ِٕ
ِٕ
.وﻣﺴ ٌﲅ
Abdullah Ibn Umar ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪrelatou que o Profeta ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdisse: “O Islam se assenta sobre cinco pilares. O primeiro de todos é prestarmos
testemunho de que não existe outra divindade além de Deus, e de que Mohammad é o Seu Mensageiro; o segundo é a prática das orações; o terceiro é
a paga do tributo social (zacat); o quarto é a peregrinação à Casa de Deus (em
Makka); e o quinto é a observância do jejum no mês de Ramadan.” {Bukhari
e Muslim}
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Hadith 4:

:اﳊﺪﻳﺚاﻟﺮاﺑﻊ
ِ رﺳﻮل
ِ ﲪﻦ ﻋﺒ ِﺪ
ُ  ﺣﺪَّﺛﻨﺎ:ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َل
،ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ ﷲ ِﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮ ٍد َر ِﴈ
ِ ﻋﻦ ٔاﰊ ﻋﺒ ِﺪ ا َّﻟﺮ
ْ
ْ ُ  »ا َّن َٔا َﺣ:ﺪُوق
ﻮن ﻋَﻠَ َﻘ ًﺔ ِﻣﺜْ َﻞ
ُ اﳌﺼ
ْ وﻫﻮ ا َّﻟﺼﺎ ِد ُق
ُ  ُ َّﰒ ﻳَ ُﻜ،ﺪَﰼ ُ ْﳚ َﻤ ُﻊ َﺧﻠْ ُﻘ ُﻪ ِﰲ ﺑ َ ْﻄ ِﻦ ُٔا ِّﻣ ِﻪ َٔا ْ ﺑرَ ِﻌ َﲔ ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ ﻧ ُْﻄ َﻔ ًﺔ
ِٕ
ُ َ  َّﰒ ﻳُ ْﺮ َﺳ ُﻞ ٕاﻟَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻤ،ذكل
َِ
َ ِ ﻮن ُﻣﻀْ َﻐ ًﺔ ِﻣﺜْ َﻞ
 ِﺑ َﻜ ْﺘ ِﺐ: َوﻳُﺆ َﻣ ُﺮ ﺑﺎٔ ْ ﺑرَﻊ ِ َ ِﳇ َﻤ ٍﺎت،وح
ُ  ُ َّﰒ ﻳَ ُﻜ،ذكل
َ كل ﻓَﻴَ ْﻨ ُﻔﺦُ ﻓﻴ ِﻪ ا ُّﻟﺮ
ْ ُ  ا َّن َٔا َﺣ،ﷲ َّ ِاذلي َﻻ ا َ َهل ﻏَ ْ ُﲑ ُﻩ
ِ  ﻓَ َﻮ.ِر ْز ِﻗ ِﻪ َو َٔا َﺟ ِ ِهل َو َ َﲻ ِ ِهل َو َﺷ ِﻘ ٌّﻲ ٔا ْو َﺳ ِﻌﻴ ٌﺪ
ﺪَﰼ ﻟَ َﻴ ْﻌ َﻤ ُﻞ ِﺑ َﻌ َﻤﻞِ َٔا ْﻫﻞِ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ َﺣ َّﱴ
ِٕ
ِٕ
ْ ُ  َوا َّن َٔا َﺣ، ﻓَﻴَ ْﻌ َﻤ َﻞ ِﺑ َﻌ َﻤﻞِ َٔا ْﻫﻞِ اﻟﻨَّ ِﺎر ﻓﻴَﺪْ ُﺧﻠَﻬَﺎ، ﻓَﻴَﺴ ْـﺒ َِﻖ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ا ْﻟ ِﻜﺘَ ُﺎب،ﻮن ﺑَﻴْﻨَ ُﻪ َوﺑَﻴْﳯَ َﺎ اﻻَّ ِذ َرا ٌع
ﺪَﰼ ﻟَ َﻴ ْﻌ َﻤ ُﻞ
َ َﻣﺎ ﻳَ ُﻜ
ِٕ
 ﻓَﻴَ ْﻌ َﻤ َﻞ ِﺑ َﻌ ِٕ َﻤﻞِ َٔا ْﻫﻞِ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ، ﻓﻴَﺴ ْـﺒ َِﻖ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ا ْﻟ ِﻜﺘَ ُﺎب،ﻮن ﺑَﻴْﻨَ ُﻪ َوﺑَﻴْﳯَ َﺎ اﻻَّ ِذ َرا ٌع
َ ِﺑ َﻌ َﻤﻞِ ٔا ْﻫﻞِ اﻟﻨَّ ِﺎر َﺣ َّﱴ َﻣﺎ ﻳَ ُﻜ
ِٕ
.ﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴ ٌﲅ
ُّ  رواﻩ ا.«ﻓَﻴَﺪْ ُﺧﻠَﻬَﺎ
Abdullah Ibn Massud ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪcontou que o Mensageiro de Deus
( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢnos disse: “Em verdade qualquer um de vocês é conformado no útero de sua mãe quarenta dias em esperma, e depois é
transformado em um coágulo, permanecendo assim o mesmo período
(40 dias), e depois é transformado em ‘uma substância mastigada’, permanecendo assim o mesmo período (40 dias), depois é enviado sobre
ele um anjo que lhe assopra o espírito, e lhe decreta quatro questões:
o seu sustento, a sua existência, os seus atos e se será um desventurado ou venturoso. Juro por Allah O qual não há outra divindade que
merece ser adorado além Dele, certamente alguém de vós pratica boas
ações que possam levá-lo ao Paraíso, até quando estiver entre ele e o
Paraíso a distância de meio metro for antecedido pelo registro e pratica
mas ações que possam levá-lo ao Inferno então entrara no Inferno, e
alguém de vós pratica mas ações que possam levá-lo ao Inferno, até
quando estiver entre ele e o Inferno a distância de meio metro for antecedido pelo registro e pratica boas ações que possam levá-lo ao Paraíso
então entrara no Paraíso). {Bukhari e Muslim}
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Hadith 5:

اﳊﺪﻳﺚ اﳋﺎﻣﺲ:
رﺳﻮل ِ
ﻨﲔ ٔا ِّم ﻋ ْﺒ ِﺪ ِ
ﷲ َﻋﳯْ َﺎ ﻗﺎﻟَ ْﺖ ):ﻗﺎ َل ُ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ:
ﷲ َﺻ َّﲆ ُ
ﷲ ﻋﺎﺋﺸ َﺔ َر ِﴈ ُ
َﻋ ْﻦ ٔا ِّم اﳌُﺆ ِﻣ َ
ﳌﺴﲅ:
” َﻣ ْﻦ َٔا ْﺣﺪَ َث ِﰲ َٔا ْﻣ ِﺮانَ ﻫ ََﺬا َﻣﺎ ﻟَﻴ َْﺲ ِﻣﻨْ ُﻪ ﻓَﻬ َُﻮ َر ٌّد ” .رواﻩ ا ُّ
ﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴ ٌﲅ .وﰲ رواﻳ ٍﺔ ٍ
” َﻣ ْﻦ َ ِﲻ َﻞ َ َﲻ ًﻼ ﻟَﻴ َْﺲ ﻋَﻠَﻴ ِﻪ َٔا ْﻣ ُﺮان ﻓَﻬ َُﻮ َردّ“.
) a mãe dos crentes relatou que o Mensageiro de Deusﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ( Aicha
) disse: “Aquele que tentar introduzir em nossa religiãoﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ(
)algo que não faça parte dela será rechaçado.” (Bukhari e Muslim
E na Versão de Muslim: “Aquele que praticar uma ação que não seja da
”nossa ordem será rechaçado

Hadith 6:

اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس:
ﷲ َﻋﳯْ ُﲈ ﻗﺎ َلِ َ :ﲰ ْﻌ ُﺖ رﺳﻮ َل ِ
ﻋﻦ ٔاﰊ ﻋﺒ ِﺪ ِ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ
ﷲ اﻟﻨُّ ِ
ﷲ َﺻ َّﲆ ُ
ﻌﲈن ِﺑﻦ ﺑ َﺸ ٍﲑ َر ِﴈ ُ
َو َﺳ َّ َﲅ ُ
ﻳﻘﻮل» :ا َّٕن اﳊَ َﻼ َل ﺑ َ ِ ّ ٌﲔ َوا َّن اﻟْ َﺤ َﺮا َم ﺑ َ ِ ّ ٌﲔَ ،وﺑَﻴْﳯَ ُﲈ ُٔا ُﻣ ٌﻮر ُﻣ ْﺸﺘَﳢِ َ ٌ
ﺎت َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤﻬ َُّﻦ َﻛ ِﺜﲑٌ ِﻣ َﻦ
ﺎت ﻓَ َِٕﻘ ِﺪ اﺳ ْـ َﺘ ْ َﱪ َٔا ِ ِدلﻳ ِﻨ ِﻪ و ِﻋ ْﺮ ِﺿ ِﻪ ،و َﻣ ْﻦ َوﻗَ َﻊ ِﰲ اﻟﺸـُّﳢُ َ ِ
اﻟﻨَّ ِﺎس ،ﻓَ َﻤ ِﻦ اﺗ َّ َﻘﻰ اﻟﺸـُّﳢُ َ ِ
ﺎت َوﻗَ َﻊ ِﰲ
اﻟْ َﺤ َﺮا ِمَ ،ﰷ َّﻟﺮا ِﻋﻲ ﻳَ ْﺮ َﻋﻰ َﺣ ْﻮ َل اﻟْ ِﺤ َﻤﻰ ﻳُ ِ
ﲁ َﻣ ِ ٍ
ﻮﺷ ُﻚ َٔا ْن ﻳَ ْﺮﺗَ َﻊ ِﻓﻴ ِﻪَٔ ،ا َﻻ َوا َّن ِﻟ ُ ِّ
كل ِﲪًﻰَٔ ،ا َﻻ وا َّن
ِ َﲪﻰ ِ
ﷲ َﻣ َﺤ ِﺎر ُﻣـﻪَُٔ ،ا َﻻ َوا َّن ِﰲ اﻟْ َﺠ َﺴ ِﺪ ُﻣﻀْ َﻐ ًﺔ ا َذا َﺻﻠَ َﺤ ْﺖ َﺻﻠَ َِٕﺢ اﻟْ َﺠ َﺴﺪُ ُﳇُّﻪَُ ،وا َذا ﻓَ َﺴﺪَ ِٕ ْت
ِٕ
ِٕ
ِٕ
اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﲅ.
وﱔ اﻟْ َﻘﻠْ ُﺐ« .رواﻩ
ُّ
ﻓَ َﺴﺪَ اﻟْ َﺠ َﺴﺪُ ُﳇُّﻪَُٔ ،ا َﻻ ِ َ
) contou que ouviu oﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ( Abu Abdullah Al Numam Ibn Bachir
) dizer: “O que é lícito esta claro eﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ( Mensageiro de Deus
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o que é ilícito esta claro. Entre os dois há assuntos duvidosos em relação aos quais as pessoas não sabem se são lícitos ou ilícitos. Quem os
evita de modo a salvaguardar a sua religião e a sua honra, esta a salvo,
enquanto quem se envolve com algum deles, pode estar praticando algo
ilícito, como aquele que leva seus animais para pastar próximo às terras
reservadas para pastagem dos animais do Rei, e que são vedadas para os
animais de outros; ao fazê-lo, torna possível que algum dos seus animais
invada essas terras. O fato é que todo rei tem uma reserva, e a reserva de
Deus é tudo aquilo que Ele proibiu. Em verdade em cada corpo humano
existe um coágulo, se for benéfico, todo o corpo será sadio, se for maléfico, todo o corpo será doentio. Em verdade este coágulo é o coração.”
{Bukhari e Muslim}

Hadith 7:

:اﳊﺪﻳﺚاﻟﺴﺎﺑﻊ
.«« ّ ِادل ُﻳﻦ اﻟﻨَّ ِﺼﻴ َﺤ ُﺔ:ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻗﺎ َل
ُ ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ٔا َّن اﻟﻨَّ َّﱯ َﺻ َّﲆ
ُ ادلَّاري َر ِﴈ
ّ ِ َﻤﲓ ِﺑﻦ ٔا ْو ٍس
ِ ﻋﻦ ٔاﰊ ُرﻗَﻴَّ َﺔ ﺗ
ِ ِ » ِ َوِﻟ ِﻜﺘَﺎ ِﺑ ِﻪ َوِﻟ َﺮ ُﺳ: ِﻟ َﻤ ْﻦ؟ﻗﺎ َل:ُﻗﻠْﻨَﺎ
.رواﻩﻣﺴﲅ.«ﻮهل َو ِٔﻻﺋِ َّﻤ ِﺔاﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َﲔ َوﻋَﺎ َّﻣﳤِ ِ ْﻢ
Tamim Ibn Aus ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪcontou que o Mensageiros de Deus (ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
 )ﻭﺳﻠﻢdisse a ele e a outras pessoas: “A essência da religião é a sinceridade.”
Então lhe perguntaram: “Para com quem?” Disse: “Para com Deus, Seu
livro, Seu Mensageiro, para com os líderes muçulmanos, e para com os
muçulmanos em geral.” {Muslim}
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Hadith 8:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ِ ﷲ َﻋﳯْ ُﲈ ٔا َّن رﺳﻮ َل
 » ُٔا ِﻣ ْﺮ ُت َٔا ْن ُٔاﻗَﺎ ِﺗ َﻞ:ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻗﺎ َل
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ اﺑﻦ ُ َﲻ َﺮ َر ِﴈ
ِ ﻋﻦ
ِ ﻮل
ُ ﷲ َو َٔا َّن ُﻣ َﺤ َّﻤﺪً ا َر ُﺳ
،َ َوﻳُ ْﺆﺗُﻮا َّاﻟﺰ َﰷة،َاﻟﺼ َﻼة
ُ َّاﻟﻨَّ َﺎس َﺣ َّﱴ ﻳ َْﺸﻬَﺪُ وا َٔا ْن َﻻ ا َ َهل اﻻ
َّ  َوﻳُ ِﻘﳰُﻮا،ﷲ
ِ  َو ِﺣ َﺴﺎﲠُ ُ ْﻢ ﻋَ َﲆ،ﻓَﺎ َذا ﻓَ َﻌﻠُﻮا َذ ِ َكل َﻋ َﺼ ُﻤﻮا ِﻣ ِ ّ ِٕﲏ ِد ِٕ َﻣ َﺎء ُ ْﱒ َو َٔا ْﻣ َﻮاﻟَﻬ ُْﻢ اﻻَّ ِ َﲝ ّ ِﻖ اﻻ ْﺳﻼ ِم
.«ﷲ ﺗَ َﻌ َﺎﱃ
ِٕ
ِٕ
ِٕ
.اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴ ٌﲅ
رواﻩ
ُّ
Ibn Umar ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪcontou que o Mensageiro de Deus ()ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
disse: “Deus me ordenou lutar contra os idólatras, até que prestem testemunho de que não há outra divindade além do Deus Único, e de que
Mohammad é o Mensageiro de Deus; que realizem as orações e paguem
o Zakat. Se cumprirem isso, terão salvaguardado suas vidas e seus bens
de mim, salvo nos casos estabelecidos pelo direito islâmico; e Deus os
fará prestar contas.” {Bukhari e Muslim}

Hadith 9:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ِ  َ ِﲰ ْﻌ ُﺖ َر ُﺳﻮ َل:ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َل
ْ َ ﲪﻦ ِﺑﻦ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ ﲲ ٍﺮ َر ِﴈ
ِ َﻋﻦ ٔاﰊ ُﻫﺮﻳﺮ َة ﻋَﺒ ِﺪ َّاﻟﺮ
ُ َو َﺳ َّ َﲅ
َ َ  ﻓَﺎﻧ َّ َﻤﺎ َٔاﻫ، َو َﻣﺎ َٔا َﻣ ْﺮﺗُ ُ ْﲂ ِﺑ ِﻪ ﻓَﺎْٔﺗُﻮا ِﻣﻨْ ُﻪ َﻣﺎ اﺳ ْـ َﺘ َﻄ ْﻌ ُ ْﱲ، » َﻣﺎ ﳖَ َ ْﻴ ُﺘ ُ ْﲂ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻓَﺎ ْﺟﺘَ ِﻨ ُﺒﻮ ُﻩ:ﻳﻘﻮل
ْكل
ِٕ
.اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴ ٌﲅ
 رواﻩ.«َّ ِاذل َﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ َﻛ ْ َﱶ ُة َﻣ َﺴﺎﺋِ ِﻠﻬ ِْﻢ وا ْﺧ ِﺘ َﻼﻓُﻬ ُْﻢ ﻋَ َﲆ َٔاﻧْ ِﺒﻴَﺎﲛِ ِ ْﻢ
ُّ
Abu Huraira ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪcontou que o Mensageiros de Deus ()ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
disse: “Abstende-vos do que vos proíbo, e quando vos ordeno algo, buscai-o de acordo com a vossa capacidade.” O que levou os povos que vos
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precederam para a perdição foi a sua insistência em fazerem perguntas
sobre as questões desnecessárias, além de manterem divergências com os
seus profetas.”. {Bukhari e Muslim}

Hadith 10:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺎﴍ
ِ رﺳﻮل
ُ  ﻗﺎ َل:ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َل
ﷲ ﺗَ َﻌ َﺎﱃ
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ ﻋﻦ ٔاﰊ ﻫﺮﻳﺮ َة َر ِﴈ
َ  ”ا َّن:ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ
ِٕ
 }ﻳَﺎَٔﳞُّ َﺎ: ﻓَ َﻘﺎ َل ﺗَ َﻌ َﺎﱃ،ﷲ َٔا َﻣ َﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َﲔ ِﺑ َﻤﺎ َٔا َﻣ َﺮ ِﺑ ِﻪ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ َﲔ
َ  وا َّن،َﻃ ّﻴ ٌِﺐ َﻻ ﻳ َ ْﻘ َﺒ ُﻞ اﻻَّ َﻃ ِ ّﻴ ًﺒﺎ
ِ ُّاﻟﺮ ُﺳ ُﻞ ُ ُﳇﻮ ْا ِﻣ َﻦ ِٕ ا َّﻟﻄ ِ ّﻴ َﺒ
ِ  }ﻳَﺎَٔﳞُّ َﺎ َّ ِاذل َﻳﻦ ا ٓ َﻣﻨُﻮا ُ ُﳇﻮا ِﻣ ْﻦ َﻃ ِ ّﻴ َﺒ: َوﻗَﺎ َل ﺗَ َﻌ َﺎﱃ،{اﲻﻠُﻮا َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ
َ ْ ِٕ ﺎت َو
ﺎت
 اي..اﻟﺴﲈ ِء اي َر ُّب
َّ  ﻳ َ ُﻤ ُّﺪ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ ِٕا َﱃ،اﻟﺴ َﻔ َﺮ َٔا ْﺷ َﻌ َﺚ َٔا ْﻏ َ َﱪ
َّ  ُ َّﰒ َذ َﻛ َﺮ َّاﻟﺮ ُﺟ َﻞ ﻳُ ِﻄﻴ ُﻞ.{َﻣﺎ َر َز ْﻗﻨَ ُ ْﺎﰼ
ﺎب َهلُ“؟
ُ  ﻓَﺎَٔ َّﱏ ﻳُﺴ ْـ َﺘ َﺠ، َوﻏُ ِّﺬ َي ِابﻟْ َﺤ َﺮا َم، َو َﻣﻠْﺒَ ُﺴ ُﻪ َﺣ َﺮا ٌم،ﴩﺑُ ُﻪ َﺣ َﺮا ِم
َ ْ  َو َﻣ، َو َﻣ ْﻄ َﻌ ُﻤ ُﻪ َﺣ َﺮا ٌم،َر ُّب
.رواﻩ ﻣﺴ ٌﲅ
Em um relato de Abu Huraira ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪconta que ouviu do Mensageiro
de Deus ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdizer: “Deus é bom e não aceita nada que não
seja bom, e Deus manda que os fiéis cumpram, assim como manda que
façam os Seus Mensageiros, dizendo: ‘Ó mensageiros, desfrutai de todas as dádivas e praticai o bem, porque sou sabedor de quanto fazeis’.
(23:51). E Ele disse também: ‘Ó crentes, desfrutai de todo o bem com
que vos agraciamos, e agradecei a Deus, se só a Ele adorais.’(2:172). O
Profeta então disse: ‘O homem viaja uma grande distância, desgrenhado
e empoeirado (para a peregrinação, a umra e por outras razões), alçando
as mãos aos céus (e dizendo): ‘Ó Senhor! Ó Senhor!’ enquanto come o
que é proibido, bebe o que é proibido, veste o que é proibido, e se sustenta
por meios ilícitos. Como podem suas orações serem ouvidas?” {Muslim}
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Hadith 11:

اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺎدي ﻋﴩ:
ﻋﲇ ِﺑﻦ ٔاﰊ ﻃﺎ ِﻟ ٍﺐ ،ﺳـِ ْﺒﻂِ رﺳﻮلِ ِ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ
ﷲ َﺻ َّﲆ ُ
ﻋﻦ ٔاﰊ ُﻣ َﺤ َّﻤ ٍﺪ اﻟْ َﺤ َﺴ ِﻦ ِﺑﻦ ِ ّ
ﷲ َﻋﳯْ ُﲈ ﻗﺎ َلَ :ﺣ ِﻔ ْﻈ ُﺖ ِﻣ ْﻦ رﺳﻮلِ ِ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅَ ” :د ْع َﻣﺎ ﻳَ ِﺮﻳ ُﺒ َﻚ
ﷲ َﺻ َّﲆ ُ
َور ْﳛﺎﻧ َ ِﺘ ِﻪ َر ِﴈ ُ
ﻣﺬيٌ :
ﲱﻴﺢ.
ﻣﺬي واﻟﻨ َّ ِ ُّ
ﺣﺴ ٌﻦ ٌ
ا َﱃ َﻣﺎ َﻻ ﻳَ ِﺮﻳ ُﺒ َﻚ“ .روا ُﻩ ِ ّاﻟﱰ ُّ
ﺴﺎﰄ ،وﻗﺎ َل ِ ّاﻟﱰ ُّ
ﺣﺪﻳﺚ َ
ِٕ
) relatou: “Memorizei, do Menﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ( Al Hassan Ibn Ali Ibn Abi Táleb) que disse: Deixa de lado o que é patenteﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ( sageiro de Deus}mente duvidoso, e apega-te ao que não deixa lugar a dúvida!” {Tirmizi

Hadith 12:

اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﴩ:
رﺳﻮل ِ
ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َل :ﻗﺎ َل ُ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅِ ” :ﻣ ْﻦ ُﺣ ْﺴ ِﻦ ا ْﺳ َﻼ ِم
ﷲ َﺻ َّﲆ ُ
ﻋﻦ ٔاﰊ ﻫﺮﻳﺮ َة َر ِﴈ ُ
ِٕ
اﻟْ َﻤ ْﺮ ِء ﺗَ ْﺮ ُﻛ ُﻪ َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﻨﻴ ِﻪ“ .ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي وﻏﲑﻩ.

)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ( ) narrou que o Mensageiro de Deusﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ( Abu Huraira
disse: “É um sinal das excelências do Islam, em alguém, o fato de ele não
}se imiscuir com o que não lhe diz respeito.” {Tirmizi

Hatidth 13:

اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﴩ:
ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﺧﺎد ِم رﺳﻮلِ ِ
ﻋﻦ ٔاﰊ ﲪﺰ َة ٔا ِﻧﺲ ِﺑﻦ ٍ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻋن
ﷲ َﺻ َّﲆ ُ
ﻣاكل َر ِﴈ ُ
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 رواﻩ.« » َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ َٔا َﺣﺪُ ُ ْﰼ َﺣ َّﱴ ُ ِﳛ َّﺐ ِٔﻻ ِﺧﻴ ِﻪ َﻣا ُ ِﳛ ُّﺐ ِﻟﻨَ ْﻔ ِﺴ ِﻪ:ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻗﺎ َل
ُ اﻟﻨَّ ِ ّﱯ َﺻ َّﲆ
.اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴ ٌﲅ
ُّ
Anas ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪnarrou que o Mensageiros de Deus ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdisse:
“Nenhum de vós chegará a ser um verdadeiro crente, até que deseje para
o seu próximo (irmão) o que deseja para si mesmo.” {Bukhari e Muslim}

Hadith 14:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ
ِ رﺳﻮل
ُ  ﻗﺎ َل:ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َل
 ” َﻻ َ ِﳛ ُّﻞ َد ُم:ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮ ٍد َر ِﴈ
ِ ﻋﻦ
ْ
ِ ﻮل
ُ ﷲ و َٔا ِ ّﱐ ُرﺳ
، اﻟﺜ َّ ِﻴ ّ ِﺐ َّاﻟﺰ ِاﱐ:ﷲ اﻻَّ ِاب ْﺣﺪَ ى ﺛَ َﻼ ٍث
ُ َّا ْﻣ ِﺮئٍ ُﻣ ْﺴ ِ ٍﲅ ﻳ َْﺸﻬَﺪُ َٔان َﻻ ا َ َهل اﻻ
ِٕ ِٕ
ِٕ ِٕ
. رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﲅ.“ َواﻟﺘَّ ِﺎر ِك ِ ِدلﻳ ِﻨ ِﻪ اﻟْ ُﻤ َﻔ ِﺎر ِق ِﻟﻠْ َﺠ َﻤﺎﻋَ ِﺔ،َواﻟﻨَّ ْﻔ ِﺲ ِابﻟﻨَّ ْﻔ ِﺲ
Abdullah Ibn Massud ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪcontou que o amado Mensageiro de
Deus ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdisse: “Verter o sangue de um muçulmano é ilícito a
não ser por uma das três razões seguintes: uma vida por outra vida, uma
pessoa casada que cometa adultério e aquele que renegar a sua religião
e abandonar a sua comunidade.” {Bukhari e Muslim}

Hadith 15:

:اﳊﺪﻳﺚ اﳋﺎﻣﺲ ﻋﴩ
ِ  ٔا َّن رﺳﻮ َل،ُﷲ َﻋ ْﻨﻪ
 » َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ:ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻗﺎ َل
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ ﻋﻦ ٔاﰊ ُﻫﺮﻳﺮ َة َر ِﴈ
، َو َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِاب ِ َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم اﻻٓ ِﺧ ِﺮ ﻓَﻠْ ُﻴ ْﻜ ِﺮ ْم َﺟ َﺎر ُﻩ،ِاب ِ َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم اﻻٓ ِﺧ ِﺮ ﻓَﻠْ َﻴ ُﻘ ْﻞ ﺧ ْ ًَﲑا َٔا ْو ِﻟ َﻴ ْﺼ ُﻤ ْﺖ
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. رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﲅ.«َُو َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِاب ِ َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم اﻻٓ ِﺧ ِﺮ ﻓَﻠْ ُﻴ ْﻜ ِﺮ ْم ﺿَ ْﻴ َﻔﻪ
Sobre autoria de Abu Huraira ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪele narra que o Mensageiro de
Deus ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdisse: “Quem crê verdadeiramente em Deus e no
Último Dia deve ser generoso com seus convidados; quem crê verdadeiramente em Deus e no Último Dia deve cuidar dos seus laços consangüíneos; e quem crê em Deus e no Último Dia deve falar correta e
brandamente, ou ficar calado.” {Bukhari e Muslim}

Hadith 16:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ
 » َﻻ: ﻗﺎ َل. َٔا ْو ِﺻﲏ:ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ
ُ  ٔا َّن َر ُﺟ ًﻼ ﻗﺎ َل ﻟﻠﻨَّ ِ ّﱯ َﺻ َّﲆ،ُﷲ َﻋ ْﻨﻪ
ُ ﻋﻦ ٔاﰊ ُﻫﺮﻳﺮ َة َر ِﴈ
ْ
. رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري.«« َﻻ ﺗَﻐْﻀَ ْﺐ: ﻗﺎ َل،ﺗَﻐْﻀَ ْﺐ« ﻓَ َﺮ َّد َد ِﻣﺮ ًارا
Abu Huraira ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪrelatou que um homem disse ao Mensageiros de
Deus ()ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: “Aconselha-me!” Respondeu-lhe: “Não te enfureças!” O homem insistiu em sua pergunta uma outra vez, mas o Profeta
continuava a repetir: “Não te enfureças!” {Bukhari}

Hadith 17:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﴩ
ِ ِ ﻋﻦ رﺳﻮل،ُﷲ َﻋ ْﻨﻪ
:ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻗﺎ َل
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ ﻋﻦ ٔاﰊ ﻳ َ ْﻌ َﲆ َﺷﺪَّا ِد ِﺑﻦ َٔا ْو ٍس َر ِﴈ
ّ ِ ُ ﷲ َﻛ َﺘ َﺐ اﻻ ْﺣ َﺴ َﺎن ﻋَ َﲆ
 َوا َذا َذ َ ْﲝ ُ ْﱲ ﻓَﺎ َْٔﺣﺴـِ ُﻨﻮا، ﻓَﺎ َذا ﻗَﺘَﻠْ ُ ْﱲ ﻓَﺎ َْٔﺣﺴـِ ُﻨﻮا اﻟْ ِﻘ ْﺘ َ َةل،ﳾ ٍء
َ » ا َّن
َْ ﰻ
ِٕ
ِٕ
ِٕ
ِٕ
.ﻣﺴﲅ
ٌ ِ  رواﻩ.»  َوﻟْ ُﻴ ِﺤ َّﺪ َٔا َﺣﺪُ ُ ْﰼ َﺷ ْﻔ َﺮﺗَ ُﻪ َوﻟْ ُ ِﲑ ْح َذﺑِﻴ َﺤ َﺘ ُﻪ،ِّاذل ْ َﲝ َﺔ
Sobre a autoridade de Chadded Ibn Aus ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪnarrou que o Mensa16

geiro de Deus ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdisse: “Deus ordenou que tudo fosse feito
com perfeição. Se é preciso matar, que se proceda da melhor maneira,
e ao abater, proceda-se do melhor modo, afiando a faca e acalmando o
animal.” {Muslim}

Hadith 18:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ
ِ ﺟﺒﻞ
ِ ﻋﻦ رﺳﻮل،ﷲ َﻋﳯْ ُﲈ
ٍ ﲪﻦ ُﻣﻌﺎ ِذ ِﺑﻦ
ُ رﴈ
ِ ﻋﻦ ٔاﰊ ّ ٍذر ُﺟﻨﺪُ ِب ِﺑﻦ ُﺟﻨَﺎ َد َة و ٔاﰊ ﻋﺒ ِﺪ َّاﻟﺮ
ِ
 َوﺧَﺎ ِﻟ ِﻖ،اﻟﺴ ِﻴ ّﺌَ َﺔ اﻟْ َﺤﺴـَﻨَ َﺔ ﺗَ ْﻤ ُﺤﻬَﺎ
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
َ  » اﺗ َِّﻖ:ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻗﺎ َل
َّ ِ  َو َٔاﺗْ ِﺒﻊ،ﷲ َﺣ ْﻴﺜُ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ َﺖ
. وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ،  رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي.«اﻟﻨَّ َﺎس ِ ُﲞﻠُ ٍﻖ َﺣ َﺴ ٍﻦ
Jundob Ibn Junada e Moaz Ibn Jabal ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪrelatam que o Mensageiro
de Deus ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdisse: “Tem devoção e temor a Deus, onde quer
que estejas. E depois de haveres cometido uma falta, apressa-te em contrabalançá-la com uma boa obra, pois esta a expiará. Ademais, convive
bondosamente com as pessoas.” {Tirmizi}

Hadith 19:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ
ُ َﻋﻦ َٔا ِﰊ اﻟﻌ َّﺒ ِﺎس ﻋ ْﺒ ِﺪ ﷲ ِﺑﻦ َﻋ ّﺒ ٍﺎس َر ِﴈ
ُ ﷲ َﻋﳯْ ُﲈ ﻗﺎ َل ُﻛ ْﻨ ُﺖ َﺧﻠْ َﻒ اﻟﻨَّ ِ ِ ّﱯ َﺻ َّﲆ
ٍ  ا ِ ّﱐ ُٔاﻋَ ِﻠ ّ ُﻤ َﻚ َ ِﳇ َﻤ، » َاي ﻏُ َﻼ ُم: ﻓَ َﻘﺎ َل،َو َﺳ َّ َﲅ ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ
ﷲ َﲡِﺪْ ُﻩ
َ ِ ْاﺣ َﻔﻆ،ﷲ َ ْﳛ َﻔ ْﻈ َﻚ
َ ِﺎت؛ ْاﺣ َﻔﻆ
ِٕ
 َوا ْﻋ َ ْﲅ َٔا َّن ا ُٔﻻ َّﻣ َﺔ ﻟَ ِﻮ ا ْﺟﺘَ َﻤ َﻌ ْﺖ، ِ  َوا َذا اﺳ ْـ َﺘ َﻌ ْﻨ َﺖ ﻓَﺎﺳ ْـ َﺘ ِﻌ ْﻦ ِاب،ﷲ
َ ِ ا َذا َﺳﺎَٔﻟْ َﺖ ﻓَ ْﺎﺳﺎَٔل،ُ َﲡﺎﻫ ََﻚ
ِٕ
ِٕ
َﴬوك
ُ ِﴚ ٍء ﻗَﺪْ َﻛ َﺘ َﺒ ُﻪ
ُّ ُ َ  َوا ِن ا ْﺟﺘَ َﻤ ُﻌﻮا ﻋَ َﲆ َٔا ْن ﻳ،ﷲ َ َكل
ْ َ ِﴚ ٍء ﻟَ ْﻢ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌﻮكَ ِٕاﻻَّ ﺑ
ْ َ ﻋَ َﲆ َٔا ْن ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌﻮكَ ﺑ
ِٕ
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 رواﻩ.«اﻟﺼ ُﺤ ُﻒ
ُ ِﴚ ٍء ﻗَﺪْ َﻛ َﺘ َﺒ ُﻪ
ُّ  ُرِﻓ َﻌ ِﺖ ا َٔﻻ ْﻗ َﻼ ُم َو َﺟﻔَّ ِﺖ،ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ
ُّ ُ َ ِﴚ ٍء ﻟَ ْﻢ ﻳ
ْ َ ﴬوكَ ِٕاﻻَّ ﺑ
ْ َﺑ
ٌ  وﻗﺎ َل،ﻣﺬي
.ﲱﻴﺢ
ٌ ﺣﺪﻳﺚ َﺣ َﺴ ٌﻦ:
ُّ ِ ّاﻟﱰ
ِ  ﺗَ َﻌ َّﺮ ْف ا َﱃ،ﷲ َﲡِﺪْ ُﻩ َٔا َﻣﺎ َﻣ َﻚ
ﷲ ِﰲ َّاﻟﺮﺧَﺎ ِء ﻳ َ ْﻌ ِﺮﻓْ َﻚ ِﰲ
ِ وﰲ رواﻳ ِﺔ
َ ِ«اﺣ َﻔﻆ:
ّ ِ ﻏﲑ ِ ّاﻟﱰ
ْ ﻣﺬي
ِٕ
ِّ
 َوا ْﻋ َ ْﲅ َٔا َّن، َو َﻣﺎ َٔا َﺻﺎﺑ َ َﻚ ﻟَ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ِﻟ ُﻴﺨ ِْﻄﺌَ َﻚ، َوا ْﻋ َ ْﲅ َٔا َّن َﻣﺎ َٔاﺧ َْﻄﺎٔكَ ﻟَ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ِﻟ ُﻴ ِﺼﻴ َﺒ َﻚ،اﻟﺸ َّﺪ ِة
.«ُﴪا
ِ ْ  َو َٔا َّن َﻣ َﻊ اﻟْ ُﻌ، َو َٔا َّن اﻟْ َﻔ َﺮ َج َﻣ َﻊ ْاﻟ َﻜ ْﺮ ِب،اﻟﺼ ْ ِﱪ
َّ ﴫ َﻣ َﻊ
َ ْ َّاﻟﻨ
ً ْ ﴪﻳ
Ibn Abbas ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪnarrou que um dia se encontrava atrás do Mensageiros de Deus ()ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ, quando este se virou e lhe disse: “Ó jovem, ensinar-te-ei algumas palavras: Recorda a Deus e Ele te guardará.
Recorda a Deus, e O encontrarás sempre junto a ti. Se implorares por
algo, imploras a Deus. E se necessitares de ajuda, recorre a Deus. E tem
certeza de que ainda que se reúna todo o povo para beneficiar-te em algo,
não o farão, a não ser aquilo que Deus houver disposto para ti. E se reunirem-se para prejudicar-te em algo, não o farão, a não ser naquilo que
Deus houver determinado sobre ti. Assim, as penas (das canetas) ficam
retiradas, e as folhas (dos livros do destino) secas.” {Tirmizi}
Em outras narrações: “Recorda a Allah porque encontrara na sua frente,
conheça Allah na prosperidade e Ele te conhecerá na adversidade, saiba
que o que te falhou não era para te atingir, e o que atingiu não era para
te falhou. Saiba que a vitória vem com paciência, o alivio esta com a
angústia e com a dificuldade vem facilidade.”

Hadith 20:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﴩون
ِ رﺳﻮل
ُ ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َل ﻗﺎ َل
ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ ري َر ِﴈ
ّ ِ ْﻧﺼﺎري اﻟْ َﺒﺪ
ّ ِ َﻋ ْﻦ َٔا ِﰊ َﻣ ْﺴ ُﻌﻮ ٍد ﻋُﻘﺒ َﺔ ِﺑﻦ َ ْﲻ ٍﺮو ا ٔﻻ
َ َ  » ا َّن ِﻣ َّﻤﺎ َٔاد َْركَ اﻟﻨَّ ُﺎس ِﻣ ْﻦ:ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ
الك ِم اﻟﻨُّ ُﺒ َّﻮ ِة ا ُٔﻻ َوﱃ ا َذا ﻟَ ْﻢ ﺗَﺴ ْـ َﺘ ِﺢ ﻓَ ْﺎﺻﻨَ ْﻊ َﻣﺎ ِﺷﺌْ َﺖ
ُ
ِٕ
ِٕ
.اﻟﺒﺨﺎري
 رواﻩ.»
ُّ
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) contou que o Mensageiro de Deusﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ( Ucba Ibn Amr Al Ansari
) disse: “Um dos conselhos das profecias é: Se não te intiﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ(}midares de Deus, então faça o que quiseres.” {Bukhari

Hadith 21:

اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺎدي واﻟﻌﴩون:
ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َل ُﻗﻠْ ُﺖَ :اي َر ُﺳﻮ َل ِ
ﻔﻴﺎن ِﺑﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ِ
ﷲ،
ﷲ َر ِﴈ ُ
َﻋﻦ ٔاﰊ ﲻ ٍﺮو َو ِﻗﻴﻞََٔ :اﰊ َ ْﲻﺮ َة ُﺳ َ
ُﻗ ْﻞ ِﱄ ِﰲ اﻻٕﺳﻼ ِم ﻗَ ْﻮ ًﻻ ﻻ َٔا ْﺳﺎَٔ ُل َﻋ ْﻨ ُﻪ َٔا َﺣﺪً ا ﻏَ ْﲑَكَ  .ﻗﺎ َلُ » :ﻗ ْﻞ :ا ٓ َﻣﻨْ ُﺖ ِاب ِ ُ َّﰒ اﺳ ْـ َﺘ ِﻘ ْﻢ«.
وراﻩ ﻣﺴﲅ.
) perguntou ao Mensageiro deﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ( Certa vez Sufian Ibn Abdullah
): “Aconselha-me sobre o Islam, algo que somente tuﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ( Deus
): “Creiaﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ( sabes aconselhar.” Disse o mensageiro de Deus
}em Deus e siga a senda reta.” {Muslim

Hadith 22:

اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﻌﴩون:
ﷲ َﻋﳯْ ُﲈَٔ ،ا َّن َر ُﺟ ًﻼ َﺳﺎَٔ َل َر ُﺳﻮ َل ِ
ﷲ ﺟﺎﺑ ِﺮ ِﺑﻦ ﻋﺒ ِﺪ ِ
ﻋﻦ ٔاﰊ ﻋﺒ ِﺪ ِ
ﷲ
ﻧﺼﺎري َر ِﴈ ُ
ﷲ ا ٔﻻ ِ ّ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ،ﻓَ َﻘﺎ َلَٔ «:ا َر َٔاﻳْ َﺖ إذا َﺻﻠ َّ ْﻴ ُﺖ اﻟْ َﻤ ْﻜ ُﺘ ِ
ﻮابتَ ،و ُ ْﲳ ُﺖ َر َﻣﻀَ َﺎنَ ،و َٔا ْﺣﻠَﻠْ ُﺖ
َﺻ َّﲆ ُ
اﻟْ َﺤﻼ َلَ ،و َﺣ َّﺮ ْﻣ ُﺖ اﻟْ َﺤﺮا َمَ ،وﻟَ ْﻢ َٔا ِز ْد ﻋَ َﲆ ِ َ
ﻣﺴﲅ.
ذكل َﺷﻴْﺌًﺎَٔ ،ا َٔا ْد ُﺧ ُﻞ اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ ﻗﺎ َل » :ﻧ َ َﻌ ْﻢ« .رواﻩ ِ ٌ
وﻣﻌﲎ َﺣ َّﺮ ْﻣ ُﺖ اﳊﺮا َم :ا ْﺟﺘَﻨَﺒْ ُﺘﻪ ،وﻣﻌﲎ َٔا ْﺣﻠَﻠْ ُﺖ اﳊﻼ َل :ﻓَ َﻌﻠْ ُﺘﻪ ُﻣ ْﻌ َﺘ ِﻘﺪً ا ِﺣ َّهل.
) relatou que um homem pergunﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ( Jáber Ibn Abdullah Al Ansari19

tou ao Mensageiro de Deus ()ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: “Que me dizes se eu executar as cinco orações obrigatórias, jejuar o mês de Ramadan , praticar
somente o lícito, afastar-me do que é ilícito, não tendo feito nada além
disto, adentrarei o paraíso?” Disse: “SIM.” {Muslim}

Hadith 23:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون
َّ ﷲ
ِ رﺳﻮل
ِ ﻣﺎكل
ُ  ﻗﺎ َل ﻗﺎ َل،ُﷲ َﻋ ْﻨﻪ
ٍ ﻋﻦ ٔاﰊ
ﷲ
ُ ﺻﲆ
ُ ﰡ ا ٔﻻ ْﺷ َﻌ ِﺮ ِ ّي َر ِﴈ
ٍ اﳊﺎرث ِﺑﻦ ﻋﺎ
ِ ُﷲ َواﻟْ َﺤ ْﻤﺪ
ِ  َوﺳ ُـ ْﺒ َﺤ َﺎن، َواﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ﺗَ ْﻤ َٔﻼ اﻟْ ِﻤ َﲒ َان،اﻟﻄـﻬ ُُﻮر َﺷ ْﻄ ُﺮ اﻻﳝ َ ِﺎن
ُّ » :ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َوﺳ َّ َﲅ
ِٕ
 َواﻟْ ُﻘ ْﺮا ٓ ُن،اﻟﺼ ْ ُﱪ ِﺿ َﻴﺎ ٌء
َّ  َو،اﻟﺼ َﻼ ُة ﻧ ٌُﻮر
َّ  َو،اﻟﺴ َﻤﻮ ِات َوا َٔﻻ ْر ِض
َّ  َو،اﻟﺼﺪَ ﻗَ ُﺔ ﺑُ ْﺮﻫ ٌَﺎن
َّ ﺗَ ْﻤ َٔﻼ َﻣﺎ ﺑ َ ْ َﲔ
ُّ ُ ،ُﺣ َّﺠ ٌﺔ َ َكل َٔا ْو ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ
. رواﻩ ﻣﺴﲅ.«ﰻ اﻟﻨَّ ِﺎس ﻳَﻐْﺪُ و؛ ﻓَ َﺒﺎﺋِ ٌﻊ ﻧ َ ْﻔ َﺴ ُﻪ ﻓَ ُﻤ ْﻌ ِﺘ ُﻘﻬَﺎ َٔا ْو ُﻣﻮ ِﺑ ُﻘﻬَﺎ
Abu Málik Al Achari ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪrelatou que o Mensageiros de Deus
( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdisse: “A purificação é a metade da fé, e a frase: ‘Louvado seja Allah enche o prato da balança; e a súplica: ‘Glorificado e
Louvado seja Allah’ faz encher sobejamente o espaço entre os céus e a
terra, a Oração é uma Luz,a caridade constitui uma evidência, a perseverança é a clareza, o Alcorão é a prova a seu favor ou contra você,
toda a gente torna-se comerciante de si mesmo, alguns libertam-se e
outro abisma-se.” {Muslim}

Hadith 24:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﴩون
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻓامي ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ رﺑِّﻪ َّﻋﺰ
ُ  ﻋﻦ اﻟﻨَّ ِ ّﱯ َﺻ َّﲆ،ُﷲ َﻋ ْﻨﻪ
ُ ﺎري َر ِﴈ
ّ ِ ﻋﻦ ٔاﰊ ّ ٍذر اﻟ ِﻐ َﻔ
ُّ  ا ِ ّﱐ َﺣ َّﺮ ْﻣ ُﺖ، » َاي ِﻋ َﺒﺎ ِدي:وﺟ ّﻞ ٔاﻧ َّﻪ ﻗﺎ َل
 ﻓَ َﻼ ﺗ ََﻈﺎﻟَ ُﻤﻮا، َو َﺟ َﻌﻠْ ُﺘ ُﻪ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ُﻣ َﺤ َّﺮ ًﻣﺎ،اﻟﻈ ْ َﲅ ﻋَ َﲆ ﻧ َ ْﻔ ِﴘ
ِٕ
20

 ُﳇُّ ُ ْﲂ َﺟﺎﺋِ ٌﻊ اﻻَّ َﻣ ْﻦ، َاي ِﻋ َﺒﺎ ِدي،  ﻓَﺎﺳ ْـﳤَ ْﺪُ ِوﱐ َٔا ْﻫ ِﺪ ُ ْﰼ,  ُﳇُّ ُ ْﲂ ﺿَ ﺎ ٌّل اﻻَّ َﻣ ْﻦ ﻫَﺪَ ﻳْ ُﺘ ُﻪ، َاي ِﻋ َﺒﺎ ِدي،
ِٕ
ِٕ
 ﻓَﺎﺳ ْـ َﺘ ْﻜ ُﺴ ِﻮﱐ َٔا ْﻛ ُﺴ ُ ْﲂ،ُ ُﳇُّ ُ ْﲂ ﻋَ ٍﺎر اﻻَّ َﻣ ْﻦ َﻛ َﺴ ْﻮﺗُﻪ، َاي ِﻋ َﺒﺎ ِدي،  ﻓَﺎﺳ ْـ َﺘ ْﻄ ِﻌ ُﻤ ِﻮﱐ ُٔا ْﻃ ِﻌ ْﻤ ُ ْﲂ،َُٔا ْﻃ َﻌ ْﻤ ُﺘﻪ
ِٕ
 ﻓَﺎﺳ ْـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ِوﱐ َٔا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَ ُ ْﲂ،ُﻮب َ ِﲨﻴ ًﻌﺎ
َ ﻮن ِابﻟﻠ َّ ْﻴﻞِ َواﻟﳯَّ َ ِﺎر َو َٔاانَ َٔا ْﻏ ِﻔ ُﺮ ُّاذلﻧ
َ  اﻧَّ ُ ْﲂ ُ ْﲣ ِﻄ ُﺌ، َاي ِﻋ َﺒﺎ ِدي،
ِٕ
 ﻟَ ْﻮ، َاي ِﻋ َﺒﺎ ِدي،  َوﻟَ ْﻦ ﺗَ ْﺒﻠُ ُﻐﻮا ﻧ َ ْﻔ ِﻌﻲ ﻓَﺘَ ْﻨ َﻔ ُﻌ ِﻮﱐ،ﴬ ِوﱐ
ِّ َ  اﻧَّ ُ ْﲂ ﻟَ ْﻦ ﺗَ ْﺒﻠُ ُﻐﻮا، َاي ِﻋ َﺒﺎ ِدي،
ُّ ُ َﴐي ﻓَﺘ
ِٕ
َٔا َّن َٔا َّوﻟَ ُ ْﲂ َوا ٓ ِﺧ َﺮُ ْﰼ واﻧ ْ َﺴ ُﲂ َوﺟِ ﻨ َّ ُﲂ َﰷﻧُﻮا ﻋَ َﲆ َٔاﺗْ َﻘﻰ ﻗَﻠْ ِﺐ َر ُﺟ ٍﻞ وا ِﺣ ٍﺪ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َﻣﺎ َزا َد َذ ِ َكل ﰲ ُﻣ ْﻠ ِﲄ
ِٕ ﻟَ ْﻮ ٔا َّن ٔا َّوﻟَ ُﲂ َوا ٓ ِﺧ َﺮُ ْﰼ َواﻧ ْ َﺴ ُ ْﲂ َوﺟِ ﻨ َّ ُ ْﲂ َﰷﻧُﻮا ﻋَ َﲆ َٔاﻓْ َﺠ ِﺮ ﻗَﻠْ ِﺐ َر ُﺟ ٍﻞ َوا ِﺣ ٍﺪ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ، َاي ِﻋ َﺒﺎ ِدي، َﺷﻴْﺌًﺎ
 اي ِﻋ َﺒﺎ ِد ِٕي ﻟَ ْﻮ َٔا َّن َٔا َّوﻟَ ُ ْﲂ َوا ٓ ِﺧ َﺮُ ْﰼ َواﻧ ْ َﺴ ُ ْﲂ َوﺟِ ﻨ َّ ُ ْﲂ ﻗَﺎ ُﻣﻮا ِﰲ َﺻ ِﻌﻴ ٍﺪ،َﻣﺎ ﻧ َ َﻘ َﺺ َذ ِ َكل ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﻠ ِﲄ َﺷﻴْﺌًﺎ
َّ ُ َوا ِﺣ ٍﺪ ﻓَ َﺴﺎَٔﻟُ ِﻮﱐ ﻓَﺎَٔﻋ َْﻄ ْﻴ ُﺖ
ُﰻ َوا ِﺣ ٍﺪ َﻣ ْﺴﺎَٔﻟَ َﺘ ُﻪ َﻣﺎ ﻧ َ َﻘ َﺺ َذ ِ َكل ِﻣ َّﻤﺎ ِٕ ِﻋ ْﻨ ِﺪي اﻻَّ َ َامك ﻳ َ ْﻨ ُﻘ ُﺺ اﻟْ ِﻤ ْﺨ َﻴﻂ
ِٕ ْ ُ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ُ ُ َ ْ ِ
 ﻓَ َﻤ ْﻦ َو َﺟﺪَ ﺧ ْ ًَﲑا,ﱔ َٔاﲻﺎﻟﲂ ُٔا ْﺣﺼﳱَﺎ ﻟﲂ َّﰒ ُٔا َوﻓّﻴﲂ ا َّايﻫَﺎ
 اﻧ َّ َﻤﺎ، َاي ِﻋ َﺒﺎ ِدي،ا َذا ُٔا ْد ِﺧ َﻞ اﻟْ َﺒ ْﺤ َﺮ
َ
ِٕ
ِٕ ِ
ِٕ
ﻣﺴﲅ
ٌ  رواﻩ.«ُ َو َﻣ ْﻦ َو َﺟﺪَ ﻏَ ْ َﲑ َذ ِ َكل ﻓَ َﻼ ﻳَﻠُﻮ َﻣ َّﻦ اﻻَّ ﻧ َ ْﻔ َﺴﻪ،ﷲ
َ ﻓَﻠْ َﻴ ْﺤ َﻤ ِﺪ
ِٕ
Abu Zar Jundob ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪnarrou que o Mensageiros de Deus
( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢtransmitiu palavras sagradas do seu Senhor, que
diziam: “Ó servos Meus, eis que proibi a injustiça a Mim Mesmo, e a
declarei proibida para vós e entre vós. Ó servos Meus,cada um de vós
se encontraria desencaminhado (por assim merecer), exceto aquele que
tenha sido bem dirigido. Assim implorai por Minha diretriz, e Eu vos
dirigirei. Ó servos Meus, cada um de vós se encontrará faminto, exceto
a quem Eu houver alimentado. Assim, implorai para que vos alimente, e
vos alimentarei. Ó servos Meus, cada um de vós se encontrará despido,
exceto a quem Eu houver vestido. Assim, implorai para que vos vista,
e vos vestirei. Ó servos Meus, cometeis faltas, noites e dias seguidos, e
vos perdôo todos os pecados. Assim, implorai o perdão, e vos perdoarei.
Ó servos Meus, jamais lograreis prejudicar-Me, por assim dizer, nem
tampouco beneficiar-Me, por assim dizer. E ainda que o primeiro e o último, de vós, gênios e humanos, tivessem o coração mais devoto, isso em
nada aumentaria o Meu reino. Ó servos Meus, ainda que o primeiro e o
último de vós, humanos e gênios, se reunissem num mesmo lugar, e Me
pedissem, e Eu concedesse a cada um o seu anseio, isso não diminuiria
o que tenho, assim como o mar não aumentaria se lhe introduzíssemos
uma gota d’água. Ó servos Meus, são as vossas obras que computo, e
logo vos compensarei por elas. Aquele que achar boa a recompensa,
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que louve a Deus. Porém, aquele que achar o contrário, que não culpe
a ninguém, mas a si mesmo.” {Muslim}

Hadith 25:

:اﳊﺪﻳﺚ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﻌﴩون
ِ ِ َٔا َّن انَ ًﺳﺎ ِﻣ ْﻦ َٔا ْﲱ ِﺎب رﺳﻮل،ُﷲ َﻋ ْﻨﻪ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻗﺎﻟُﻮا
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ ﻋﻦ ٔاﰊ َذ ّ ٍر َر ِﴈ
ِ ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ َاي َر ُﺳﻮ َل
،ﻮن َ َامك ﻧ َُﺼ ِ ّﲇ
ُ ِﻟﻠﻨَّ ِ ِ ّﱯ َﺻ َّﲆ
َ ُّ  َذﻫ ََﺐ َٔا ْﻫ ُﻞ ادلُّ ﺛُ ِﻮر ِاب ُٔﻻ ُﺟ ِﻮر؛ ﻳُ َﺼﻠ،ﷲ
ﷲ ﻟَ ُ ْﲂ َﻣﺎ
ُ  » َٔا َوﻟَﻴ َْﺲ ﻗَﺪْ َﺟ َﻌ َﻞ: ﻗﺎ َل.ﻮن ِﺑ ُﻔﻀُ ﻮلِ َٔاﻣﻮا ِﻟﻬِﻢ
َ  وﻳ َ َﺘ َﺼ َّﺪ ُﻗ،ﻮن َ َامك ﻧ َُﺼﻮ ُم
َ وﻳ َ ُﺼﻮ ُﻣ
ٍ َ ﰻ ﲥَ ْ ِﻠ
ّ ِ ُ  َو،ﰻ َ ْﲢ ِﻤﻴﺪَ ٍة َﺻﺪَ ﻗَ ًﺔ
ّ ِ ُ  َو،ﰻ ﺗَ ْﻜﺒ َِﲑ ٍة َﺻﺪَ ﻗَ ًﺔ
ّ ِ ُ  َو،ﲁ ﺗ َ ْﺴﺒِﻴ َﺤ ٍﺔ َﺻﺪَ ﻗَ ًﺔ
ِّ ُ  ا َّن ِﺑ،ﻮن
ﻴةل
َ ﺗ ََﺼ َّﺪ ُﻗ
ِٕ
ِ  َو ٔا ْﻣ ٌﺮ ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ،َﺻﺪَ ﻗَ ًﺔ
 َاي: ﻗَﺎﻟُﻮا.{ َو ِﰲ ﺑُﻀْ ﻊ ِ َٔا َﺣ ِﺪ ُ ْﰼ َﺻﺪَ ﻗَ ٌﺔ، َوﳖَ ْ ٌـﻲ َﻋ ْﻦ ُﻣﻨْ َﻜ ٍﺮ َﺻﺪَ ﻗَ ٌﺔ،وف َﺻﺪَ ﻗَ ٌﺔ
ِ َر ُﺳﻮ َل
 » َٔا َر ٔاﻳْ ُ ْﱲ ﻟَ ْﻮ َوﺿَ َﻌﻬَﺎ ِﰲ َﺣ َﺮا ٍم َٔا َﰷ َن ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ:ﻮن َ ُهل َٔا ْﺟ ٌﺮ؟ ﻗﺎ َل
ُ  َٔاﻳَﺎْٔ ِﰐ َٔا َﺣﺪُ انَ َﺷﻬ َْﻮﺗَ ُﻪ َوﻳَ ُﻜ،ﷲ
.ٌ رواﻩ ﻣﺴﲅ.«ِو ْز ٌر ﻓَ َﻜ َﺬ ِ َكل ا َذا َوﺿَ َﻌﻬَﺎ ِﰲ اﻟْ َﺤ َﻼلِ َﰷ َن َ ُهل َٔا ْﺟﺮ
ِٕ
Abu Zar ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪnarrou que alguns homens se dirigiram ao Mensageiros de Deus ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢe lhe disseram: “Ó Mensageiro de Deus,
os ricos levam todas as recompensas; eles rezam tal como rezamos; e,
quanto a caridade, eles dão o que lhes sobra de seus bens.” Disse o Mensageiro de Deus ()ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: “Acaso não vos deixou Deus nada que
possais oferecer como caridade? Pois sabei que o pronunciardes ‘Glorificado seja Deus!’ é uma caridade; e a proclamação de ‘Deus é o Supremo!’
é uma caridade; e a pronúncia de ‘Louvado seja Deus!’ é também uma
caridade; e a proclamação de ‘Não há outra divindade além de Deus!’ é
uma caridade. A pessoa exigir o cumprimento do que é lícito é uma caridade, e opor-se ao que é ilícito é uma caridade; inclusive a relação sexual
do indivíduo é uma caridade também.” Disseram-lhe: “Ó Mensageiro de
Deus, o fato de que um satisfaça o seu desejo, isso também é merecedor de
recompensa?” Respondeu o Profeta ()ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: “Porventura, se o tivesse satisfeito de modo ilícito, não teria cometido uma falta? Desse mesmo
modo, será recompensado quando o satisfizer de modo legítimo.” {Muslim}
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Hadith 26:

اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﴩون:
رﺳﻮل ِ
ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َل ﻗﺎ َل ُ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅُّ ُ » :
ﰻ ُﺳ َﻼ َﻣﻰ
ﷲ َﺻ َّﲆ ُ
َﻋ ْﻦ َٔاﰊ ُﻫﺮﻳﺮة َر ِﴈ ُ
ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َﺻﺪَ ﻗَ ٌﺔ ُ َّ
ﰻ ﻳ َ ْﻮ ٍم ﺗ َْﻄﻠُ ُﻊ ِﻓﻴ ِﻪ اﻟﺸَّ ْﻤ ُﺲ؛ ﺗَ ْﻌ ِﺪ ُل ﺑ َ ْ َﲔ اﺛْﻨَ ْ ِﲔ َﺻﺪَ ﻗَ ٌﺔَ ،وﺗُ ِﻌ ُﲔ َّاﻟﺮ ُﺟ َﻞ
ِﰲ دَاﺑ َّ ِﺘ ِﻪ ﻓَﺘَ ْﺤ ِﻤ ُ ُهل ﻋَﻠَﳱْ َﺎَٔ ،ا ْو ﺗَ ْﺮﻓَ ُﻊ َ ُهل ﻋَﻠَﳱْ َﺎ َﻣﺘَﺎﻋَ ُﻪ َﺻﺪَ ﻗَ ٌﺔ َ ,و ْاﻟ َ ِﳫ َﻤ ُﺔ ا َّﻟﻄ ِ ّﻴ َﺒ ُﺔ َﺻﺪَ ﻗَ ٌﺔَ ،و ِﺑ ُ ِّ
ﲁ ﺧ ُْﻄ َﻮ ٍة
اﻟﺼ َﻼ ِة َﺻﺪَ ﻗَ ٌﺔَ ،وﺗُ ِﻤﻴﻂُ ا َٔﻻ َذى َﻋ ِﻦ َّ
اﻟﻄ ِﺮ ِﻳﻖ َﺻﺪَ ﻗَ ٌﺔ« .رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﲅ.
ﺗَ ْﻤﺸـِﳱَﺎ ا َﱃ َّ
ِٕ
)ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ( ) contou que o Mensageiros de Deusﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ( Abu Huraira
disse: “Em todos os dias da vida, as falanges (articulações) do ser humano devem proceder a uma caridade. Por isso, o estabelecer-se a justiça
entre duas pessoas é uma caridade. Ajudarmos um homem a subir em
sua montaria ou carregarmos o seu equipamento nela é também uma
caridade; a boa palavra é uma caridade, e cada passo que dermos no
sentido da oração é uma caridade; mais ainda, o retirar-se o empecilho
}do caminho é também uma caridade.” {Bukhari e Muslim

Hadith 27:

اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﴩون:
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻗﺎ َل» :اﻟْ ِ ُّﱪ
ﻌﺎن َر ِﴈ ُ
ﷲ َﻋ ْﻨﻪَُ ،ﻋ ِﻦ اﻟﻨَّ ِ ِ ّﱯ َﺻ َّﲆ ُ
ﻋﻦ اﻟﻨَّ َّﻮ ِاس ِﺑﻦ ِ ْﲰ َ
ُﺣ ْﺴ ُﻦ اﻟْ ُﺨﻠُ ِﻖ َ ,واﻻ ْ ُﰒ َﻣﺎ َﺣﺎكَ ِﰲ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ َﻚ َو َﻛ ِﺮﻫ َْﺖ ٔا ْن ﻳ َ َّﻄ ِﻠ َﻊ ﻋﻠ ْﻴ ِﻪ اﻟﻨَّ ُﺎس«
ِٕ
ﺗﻴﺖ رﺳﻮ َل ِ
ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َلٔ »:ا ُ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ
وﻋﻦ واﺑ َِﺼ َﺔ ِﺑﻦ َﻣ ْﻌ َﺒ ٍﺪ َر ِﴈ ُ
ﷲ َﺻ َّﲆ ُ
ﻓَﻘﺎ َل » :ﺟِ ﺌ َْﺖ ﺗ َ ْﺴﺎَٔ ُل َﻋ ِﻦ اﻟْ ِ ِّﱪ « ُ .ﻗﻠْ ُﺖ :ﻧ َ َﻌ ْﻢ
ﻗﺎ َل » :اﺳ ْـ َﺘ ْﻔ ِﺖ ﻗَﻠْ َﺒ َﻚ؛ اﻟْ ِ ُّﱪ َﻣﺎ ْاﻃ َﻤﺎٔﻧ َّْﺖ اﻟَ ْﻴ ِﻪ اﻟﻨَّ ْﻔ ُﺲ َو ْاﻃ َﻤﺎٔ َّن اﻟَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻘﻠْ ُﺐَ ،واﻻ ْ ُﰒ َﻣﺎ
ِٕ
ِٕ
ِٕ
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ٌ  َﺣ.« َاﻟﺼﺪْ ِر َوا ْن َٔاﻓْﺘَﺎكَ اﻟﻨَّ ُﺎس َو َٔاﻓْﺘَ ْﻮك
ﺪﻳﺚ َﺣ َﺴ ٌﻦ ُر ِّوﻳﻨَﺎ ُﻩ
َّ َﺣ َﺎك ِﰲ اﻟﻨَّ ْﻔ ِﺲ َوﺗَ َﺮ َّد َد ِﰲ
ِٕ
.ﰲ ُﻣﺴ ْـﻨَﺪَ ِي اﻻٕﻣﺎ َﻣ ْ ِﲔ ٔاﲪﺪَ ِﺑﻦ َﺣﻨْ َﺒ ٍﻞ وادلَّ ِار ِﻣ ّ ِﻲ ٕابﺳـﻨﺎ ٍد َﺣ َﺴ ٍﻦ
Al Nauas Ibn Saman ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪcontou que o Profeta ()ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
disse: “A verdade esta no bom caráter, e a malícia é aquilo que se passa
no interior, e que detestas que seja descoberto pelos demais.” {Muslim}
E com a autoridade de Wabisa bin Mabad ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪdisse: Vim para
o Mensageiro de Allah ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢe ele disse: “Você veio para
perguntar sobre a virtude”. Eu disse: «Sim». “Ele disse: Consulte o
seu coração. A virtude é aquilo sobre o que a alma e o coração sentem
tranqüilidade, e o pecado é aquele que vacila na alma e peito hesita de
fazer, embora as pessoas dêem a sua legal parecer [a seu favor].” {Bom
hadith relatado nos Musnads dos dois imams, Ahmad bin Hanbal e AlDarimi, com uma boa cadeia de narração.}

Hadith 28:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﴩون
ِ ﻮل
ُ  َو َﻋ َﻈﻨﺎ َر ُﺳ:ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َل
ِ ﻴﺢ اﻟ ِﻌ ْﺮ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ ابض ِﺑﻦ َﺳﺎرﻳ َﺔ َر ِﴈ
ٍ َﻋ ْﻦ َٔاﰊ َ ِﳒ
ِ  اي رﺳﻮ َل: ﻓَ ُﻘﻠْﻨﺎ, ﻮن
 َاكٔﳖَّ ﺎ،ﷲ
ُ َو َﺳ َّ َﲅ َﻣ ْﻮ ِﻋ َﻈ ًﺔ َوﺟِ ﻠَ ْﺖ ِﻣﳯْ ﺎ اﻟ ُﻘ
ُ  َو َذ َرﻓَ ْﺖ ِﻣﳯْ ﺎ اﻟ ُﻌ ُﻴ،ﻠﻮب
ْ ُ وﺻ
ِ  » ُٔا: ﻗﺎ َل.َﻣ ْﻮ ِﻋ َﻈ ُﺔ ُﻣﻮ ِ ّدعٍ ﻓَﺎَٔ ْو ِﺻﻨﺎ
ِ ﻴﲂ ِﺑ َﺘ ْﻘ َﻮى
َّ اﻟﺴ ْﻤﻊ ِ َو
 َوا ْن،اﻟﻄﺎﻋَ ِﺔ
َّ  َو،ﷲ َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ
 ﻓَ َﻌﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﺑ ُِﺴﻨ َّ ِﱵ َوﺳ ُـِٕﻨَّ ِﺔ, ﻓَﺎﻧ َّ ُﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ِﻌ ْﺶ ِﻣ ْﻨ ُ ْﲂ ﻓَ َﺴ َ َﲑى ا ْﺧ ِﺘ َﻼﻓًﺎ َﻛ ِﺜ ًﲑا،ﴚ
ٌّ ِ َﺗَﺎَٔ َّﻣ َﺮ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َﻋ ْﺒ ٌﺪ َﺣﺒ
ِٕ
 َوا َّاي ُ ْﰼ َو ُﻣ ْﺤﺪَ َاث ِت، َو َﻋﻀُّ ﻮا ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ِابﻟﻨَّ َﻮاﺟِ ِﺬ,  ﺗَ َﻤ َّﺴ ُﻜﻮا ﲠِ َﺎ, اﻟْ ُﺨﻠَ َﻔﺎ ِء َّاﻟﺮ ِاﺷ ِﺪ َﻳﻦ اﻟْ َﻤﻬْ ِﺪﻳ ّ َِﲔ
ِٕ ّ ِ  رواﻩ ٔاﺑﻮ داو َد.«ﰻ ِﺑﺪْ ﻋَ ٍﺔ ﺿَ َﻼ َ ٌةل
َّ ُ  َو, ﰻ ُﻣ ْﺤﺪَ ﺛَ ٍﺔ ِﺑﺪْ ﻋَ ٌﺔ
َّ ُ ا ُٔﻻ ُﻣ ِﻮر؛ ﻓَﺎ َّن
: وﻗﺎ َل، واﻟﱰ ِﻣ ِﺬ ُّي
ُ
ُ
ِٕ ٌ
.ﲱﻴﺢ
ٌ ﺣﺪﻳﺚ َﺣ َﺴ ٌﻦ
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Abi Najih Al-Erbadh Bin Sariah ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪe disse: O mensageiro de
Allah nos deu um sermão que deixou nossos corações com medo e nossos olhos cheio de lagrimas. Perguntamos: “Ó Mensageiro de Allah! é
como se este Sermão fosse de despedida, então nos aconselha”. Ele disse:
“Aconselho-vos a temer a Allah e dar a obediência absoluta, mesmo que
sejam governados por um escravo abissínio, na verdade quem entre vós
vive mais tempo verá grandes discrepâncias, por isso recomendo assegurar minha Sunnah e a Sunnah do Khalifahs piedosos, se agarram a
eles teimosamente, cuidado com os assuntos recém-inventado, para cada
assunto inventado é uma inovação e toda inovação é um desgarrado, e
cada desgarrado estará no fogo do Inferno”. {Relatado por Abu Dawud e
Al-Tirmithi, que disse que era um Hadith muito bom e verdadeiro.}

Hadith 29:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﴩون
ِ  اي َر ُﺳﻮ َل:  ُﻗﻠْ ُﺖ:  ﻗﺎ َل، ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ
 َٔا ﺧ ِ ْْﱪ ِﱐ ِﺑ َﻌ َﻤ ٍﻞ، ﷲ
ُ ﻋﻦ ﻣﻌﺎ ِذ ِﺑﻦ َﺟ َﺒ ٍﻞ َر ِﴈ
 َوا ﻧ َّ ُﻪ ﻟَﻴَ ِﺴﲑٌ ﻋَ َﲆ،  » ﻟَ َﻘﺪْ َﺳﺎَٔﻟْ َﺖ َﻋ ْﻦ َﻋ ِﻈ ٍﲓ:  ﻗﺎ َل. ﻳُﺪْ ِﺧﻠُﲏ ا ﳉَﻨَّ َﺔ وﻳُﺒﺎ ِﻋﺪُ ﱐ َﻋ ِﻦ اﻟﻨَّ ِﺎر
ِٕ
 َوﺗ ُْﺆ ِﰐ, اﻟﺼ َﻼ َة
ِ ْ ُ ﷲ َﻻ ﺗ
ُ َﴪ ُﻩ
َ ُﷲ ﺗَ َﻌ َﺎﱃ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ؛ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪ
َّ  َوﺗُ ِﻘ ُﲓ،ﴩكُ ِﺑ ِﻪ َﺷﻴْﺌًﺎ
َ َّ َﻣ ْﻦ ﻳ
َ ُّ  » َٔا َﻻ َٔا د:  َّﰒ ﻗَﺎ َل.«  َو َ ُﲢ ُّﺞ ا ﻟْ َﺒﻴ َْﺖ،  َوﺗ َُﺼﻮ ُم َر َﻣﻀَ َﺎن،ََّاﻟﺰ َﰷ ة
ُكل ﻋَ َﲆ َٔا ﺑْ َﻮ ِاب ا ﻟْﺨ ْ َِﲑ ؟
 َو َﺻ َﻼ ُة َّاﻟﺮ ُﺟﻞِ ِﰲ، اﻟﺼﺪَ ﻗَ ُﺔ ﺗ ُْﻄ ِﻔ ُﺊ ا ﻟْﺨ َِﻄﻴﺌَ َﺔ َ َامك ﻳُ ْﻄ ِﻔ ُﺊ ا ﻟْ َﻤﺎ ُء اﻟﻨَّ َﺎر
َّ  َو، اﻟﺼ ْﻮ ُم ُﺟﻨ َّ ٌﺔ
َّ
. ( ﻮن
َ ُ ) ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠ:َ( َﺣﱴ ﺑَﻠَﻎ..ِ  ) ﺗَ َﺘ َﺠ َﺎﰱ ُﺟﻨُﻮﲠُ ُ ْﻢ َﻋ ِﻦ ا ﻟْ َﻤﻀَ ﺎﺟِ ﻊ:  ُ َّﰒ ﺗَ َﻼ.« َِﺟ ْﻮ ِف اﻟﻠ َّ ْﻴﻞ
 ﺑَﲆ َاي رﺳﻮ َل:  » َٔا َﻻ ُٔا ﺧ ِْﱪُكَ ِﺑ َﺮ ْٔا ِس ا َٔﻻ ْﻣ ِﺮ َو َ ُﲻﻮ ِد ِﻩ َو ِذ ْر َو ِة ﺳـَﻨَﺎ ِﻣ ِﻪ ؟ ُﻗﻠْ ُﺖ: ُ َّﰒ ﻗﺎ َل
ِ
:  َّﰒ ﻗﺎ َل.ُ َو ِذ ْر َو ُة ﺳـَﻨَﺎ ِﻣ ِﻪ ا ﻟْﺠِ ﻬَﺎ د،ُاﻟﺼ َﻼ ة
َّ  َو َ ُﲻﻮ ُد ُﻩ،  َر ْٔا ُس ا َٔﻻ ْﻣ ِﺮ اﻻ ْﺳ َﻼ ُم: ﷲ ! ﻗﺎ َل
ِٕ
ِ  ﺑﲆ اي رﺳﻮ َل: ﻗﻠﺖ
ُ َٔا َﻻ ُٔا ﺧ ِْﱪُكَ ِﺑ ِﻤ َﻼ ِك َذ ِ َكل ُ ِﳇّ ِﻪ ؟
 ُﻛ َّﻒ:  ﻓَﺎَٔﺧ ََﺬ ِﺑ ِﻠ َﺴﺎ ِﻧ ِﻪ وﻗﺎ َل. ﷲ
ِ  اي ﻧ ِ ََّﱯ: ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ﻫ ََﺬ ا! ُﻗﻠْ ُﺖ
،  ﺛ ِ ََﳫ ْﺘ َﻚ ُٔا ُّﻣ َﻚ: ون ِﺑ َﻤﺎ ﻧ َ َﺘ َﳫَّ ُﻢ ﺑﻪ؟ ﻓﻘﺎ َل
َ  وا انَّ ﻟَ ُﻤ َﺆا ﺧ َُﺬ، ﷲ
ِٕ
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ُ ﻋَ َﲆ َﻣﻨَﺎ ِﺧ ِﺮ ِﱒ ا ﻻَّ َﺣ َﺼﺎ ﺋِﺪ: َوﻫ َْﻞ ﻳَ ُﻜ ُّﺐ اﻟﻨَّ َﺎس ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر ﻋَ َﲆ ُو ُﺟﻮ ِﻫﻬ ِْﻢ ٔا و ﻗﺎ َل
ِٕ
ٌ
. ﺣﺴﻦ َﲱ ٌﻴﺢ
ﺣﺪﻳﺚ
:  وﻗﺎ َل, ﻣﺬي
ٌ
ُّ  رواﻩ ِ ّاﻟﱰ.« َٔا ﻟْ ِﺴﻨَﳤِ ِ ْﻢ
Moaz ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪcontou que perguntou ao Profeta ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢque
lhe dissesse qual a ação que o ajudaria a entrar no paraíso e o manteria
afastado do inferno. O Profeta ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢrespondeu: “Estás inquirindo sobre uma questão de grande importância; porém, isso é fácil
para quem Deus lhe facilita. Adora a Deus, e não Lhe associes nada nem
ninguém; pratica a oração (salat), paga o zacat (tributo social), observa
o jejum de Ramadám, e faze a peregrinação à Casa de Deus.” Depois
o Mensageiro de Deus ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢacrescentou: “Acaso não desejas que te indique as portas da excelência e da virtude? O jejum é um
escudo (contra as tentações), a esmola (em nome de Deus) mitiga os pecados como a água apaga o fogo. Similarmente, a oração da meia noite
(também apaga os pecados).” E em seguida, recitou: “Cujos corpos não
relutam em se afastar dos leitos para invocarem a seu Senhor com temor
e esperança, e fazem caridade daquilo com que lhes agraciamos. Nenhuma alma sabe que deleite para os olhos lhes estarão reservados, em
recompensa de quanto fizeram.” (32:16-17). Então o Profeta Muhammad
( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢacrescentou: “Acaso não desejais que te fale acerca das
raízes (fundações) da religião, e dos seus pilares, e do seu ápice?” Disse
Moaz: “Claro que sim, ó Mensageiro de Deus!” O Mensageiro de Allah
( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdisse: “A cabeça da fé é o Islam; seu suporte é a oração
(salat); e o seu ápice é o Jihad (a luta e o esforço pela causa de Deus).”
Ato contínuo, voltou a perguntar: “Acaso não desejas que te diga quem é
o controlador de tudo isto?” Respondeu: “Certamente que sim, ó Mensageiro de Deus!” Neste momento, estirou a língua, e disse: “Mantém-na
sob controle!” Perguntou novamente Moaz ()ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ: “Ó Mensageiro
de Deus, seremos chamados a prestar contas pelo que dizemos?” O Profeta ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢrespondeu: “Oxalá tua mãe te tivesse perdido! As
pessoas serão arrastadas ao inferno, tão- somente em virtude do resultado das suas línguas (isto é, do que falam).” {Tirmizi}
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Hadith 30:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﻼﺛﻮن
ﻋﻦ ٔاﰊ ﺛﻌﻠﺒﺔ اﳋﺸـﲏ ﺟﺮﺛﻮم ﺑﻦ انﴍ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﲅ
وﺣﺮم ٔاﺷـﻴﺎء
ّ ، وﺣﺪ ﺣﺪود ًا ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺪوﻫﺎ، » إن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮض ﻓﺮاﺋﺾ ﻓﻼﺗﻀﻴﻌﻮﻫﺎ:ﻗﺎل
 ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ.« وﺳﻜﺖ ﻋﻦ ٔاﺷـﻴﺎء رﲪ ًﺔ ﻟﲂ ﻏﲑ ﻧﺴـﻴﺎن ﻓﻼ ﺗﺒﺤﺜﻮا ﻋﳯﺎ،ﻓﻼ ﺗﻨﳤﻜﻮﻫﺎ
رواﻩ ادلارﻗﻄﲏ وﻏﲑﻩ
Abi Tha’labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪrelatou que
o Mensageiro de Allah ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdisse: “Em verdade, Allah Todo-Poderoso, prescreveu as obras obrigatórias, por isso não negligencieis,
E estabeleceu certos limites, por isso não vão além deles, E proibiu certas coisas, então não aproximei delas, e não se manifestou sobre determinadas coisas, como um ato de misericórdia para vós, não por esquecimento, por isso não vão perguntar para estas coisas.” {Al Dára Kutni}

Hadith 31:

:اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻮن
ﺟﺎء َر ُﺟ ٌﻞ إﱃ اﻟﻨَّ ِ ّﱯ َﺻ َّﲆ
ﻋﻦ ٔاﰊ اﻟﻌ َّﺒ ِﺎس َﺳﻬْﻞِ ِﺑﻦ َﺳ ْﻌ ٍﺪ
ُ اﻟﺴﺎﻋﺪي َر ِﴈ
ِّ
َ :ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َل
ِ  اي رﺳﻮ َل: ﻓَﻘﺎ َل،ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ
.ﷲ و َٔاﺣﺒَّ ِ َﲏ اﻟﻨَّ ُﺎس
ُ
ُ  ُدﻟ َّ ِﲏ ﻋَ َﲆ َ َﲻ ٍﻞ ا َذا َ ِﲻﻠْ ُﺘ ُﻪ َٔا َﺣﺒَّ ِ َﲏ،ﷲ
ِٕ
ِ
ﻓ
ِ
ٌ
ﺣﺪﻳﺚ َﺣ َﺴ ٌﻦ
.« َو ْاز َﻫﺪْ ﳰَﺎ ﻋ ْﻨﺪَ اﻟﻨَّ ِﺎس ُ ِﳛ َّﺒ َﻚ اﻟﻨَّ ُﺎس،ﷲ
ُ  » ْاز َﻫﺪْ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ُ ِﳛ َّﺒ َﻚ:ﻓَ َﻘﺎ َل
.وﻏﲑ ُﻩ ﺑﺎٔﺳﺎﻧﻴﺪَ َﺣﺴـﻨ ٍﺔ
ُ اﺑﻦ ﻣﺎ َﺟﻪ
ُ روا ُﻩ
Abi Al Abbas Sahel Assaidi ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪdisse: “Aproximou-se do Mensageiro de Deus ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢum homem e lhe disse: Ó Mensageiro de
Deus, orienta-me um ato que se o fizer, Deus e as pessoas se comprazerão
comigo.” O Mensageiro de Deus ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢlhe respondeu: “Não dê
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muita importância aos assuntos mundanos e Deus se comprazerá em ti,
não dê muita importância aos bens das pessoas e elas se comprazerão
contigo.” {Ibn Mája}

Hadith 32:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﻼﺛﻮن
ِ  ٔا َّن رﺳﻮ َل, ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ ري َر ِﴈ
ٍ َِﻋ ْﻦ َٔا ِﰊ ﺳﻌﻴ ٍﺪ ﺳﻌ ِﺪ ِﺑﻦ ﺳـ
ّ ِ ْﻨﺎن اﳋُﺪ
ٌ
.«ﴐار
،وﻏﲑﻫُﲈ ُﻣﺴ ْـﻨَﺪً ا
ُ ﺣﺴ ٌﻦ روا ُﻩ ا ُﺑﻦ ﻣﺎ َﺟﻪ وادلَّ َار ُﻗ ْﻄ ِ ُّﲏ
َ ِ ﴐ َر َو َﻻ
َ َ  » َﻻ:ﻗﺎ َل
َ ﺣﺪﻳﺚ
ّ اﻟﻨﱯ
ٌ وروا ُﻩ
ﷲ ﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ
ُ ﺻﲆ
ّ ِ  َﻋ ِﻦ,  َﻋ ْﻦ ٔاﺑﻴ ِﻪ, َﻋ ْﻦ َ ْﲻ ِﺮو ِﺑﻦ َ ْﳛ َﲕ,ﻣﺎكل ﰲ اﻟْ ُﻤ َﻮ َّﻃ ِﺎٔ ُﻣ ْﺮ َﺳ ًﻼ
َّ
. َو َ ُهل ُﻃ ُﺮ ٌق ﻳُ َﻘ ِّﻮي ﺑﻌﻀُ ﻬﺎ ﺑﻌﻀً ﺎ، ﻓﺎَٔ ْﺳ َﻘﻂَ ٔااب ﺳﻌﻴ ٍﺪ،وﺳﲅ
Abu Said Al Khudri ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪcontou que o Mensageiro de Allah
( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdisse: “Não vos magoais nem magoais aos outros.”
{Ibn Mája e Al Dára Kutni}

Hadith 33:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﻮن
 »ﻟﻮ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻨﺎس:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴈ ﷲ ﻋﳯﲈ ٔان رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﻗﺎل
.« ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﲆ اﳌﺪﻋﻲ واﻟﳰﲔ ﻋﲆ ﻣﻦ ٔاﻧﻜﺮ، ﻻدﻋﻰ رﺟﺎل ٔاﻣﻮال ﻗﻮم ودﻣﺎءﱒ،ﺑﺪﻋﻮاﱒ
 وﺑﻌﻀﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ،ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواﻩ اﻟﺒﳱﻘﻲ وﻏﲑﻩ ﻫﻜﺬا
Ibn ‘Abbas ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪrelatou que o Mensageiro de Allah ()ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
disse: “Se as pessoas fossem dadas de acordo com as suas reivindicações,
alguns reivindicariam a riqueza e o sangue dos outros. Mas o ônus da
prova recai sobre o requerente enquanto que o juramento é sobre aquele
que nega a acusação (o réu).” {Muslim}
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Hadith 34:

اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن:
ﻌﺖ رﺳﻮ َل ِ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ُ
ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َلِ َ :ﲰ ُ
ﻳﻘﻮل:
ﷲ َﺻ َّﲆ ُ
ُﺪري َر ِﴈ ُ
َﻋ ْﻦ َٔاﰊ ﺳﻌﻴ ٍﺪ اﳋ ِ ّ
» َﻣ ْﻦ َر َٔاى ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ُﻣﻨْ َﻜ ًﺮا ﻓَﻠْ ُﻴﻐ ِ ّ َْﲑ ُﻩ ِﺑ َﻴ ِﺪ ِﻩ  ,ﻓَﺎ ْن ﻟَ ْﻢ ﻳَﺴ ْـ َﺘ ِﻄ ْﻊ ﻓَ ِﺒ ِﻠ َﺴﺎ ِﻧ ِﻪ ،ﻓَﺎ ْن ﻟَ ْﻢ ﻳَﺴ ْـ َﺘ ِﻄ ْﻊ ﻓَ ِﺒ َﻘﻠْ ِﺒ ِﻪ َ ,و َذ ِ َكل
ِٕ
ِٕ
َٔاﺿْ َﻌ ُﻒ ْ ٕاﻻﳝ َ ِﺎن«َ .ر َوا ُﻩ ُﻣ ْﺴ ِ ٌﲅ
) relatou que ouvira o Mensageiro de Allahﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ( Abu Said Al Khudri
) dizer: “Quem dentre vós presenciar uma ação ilícita,ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ(
que se oponha a ela com suas mãos; se não puder, que o faça com suas
palavras; se também não puder, que o faça com o coração, sendo que
}esta é a mostra mais débil da fé.” {Muslim

Hadith 35:

اﳊﺪﻳﺚ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺜﻼﺛﻮن:
رﺳﻮل ِ
ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َل ﻗﺎ َل ُ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅَ » :ﻻ َ َﲢ َﺎﺳﺪُ واَ ،و َﻻ
ﷲ َﺻ َّﲆ ُ
َﻋ ْﻦ َٔاﰊ ُﻫﺮﻳﺮ َة َر ِﴈ ُ
ﺗَﻨَﺎ َﺟﺸُ ﻮاَ ،و َﻻ ﺗَ َﺒﺎﻏَﻀُ ﻮاَ ،و َﻻ ﺗَﺪَ اﺑَ ُﺮوا َو َﻻ ﻳ َ ِﺒ ْﻊ ﺑ َ ْﻌﻀُ ُﲂ ﻋَ َﲆ ﺑ َ ْﻴﻊ ِ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾَ ،و ُﻛﻮﻧُﻮا ِﻋ َﺒﺎ َد ِ
ﷲ اﺧ َْﻮاانً ،
ِٕ
اﳌ ُ ْﺴ ِ ُﲅ َٔاﺧُﻮ اﳌ ُ ْﺴ ِ ِﲅ َﻻ ﻳ َ ْﻈ ِﻠ ُﻤﻪَُ ،و َﻻ َ ْﳜ ُﺬ ُهلَُ ،و َﻻ َ ْﳛ ِﻘ ُﺮ ُﻩ .اﻟﺘَّ َﻘﻮى َﻫﻬُﻨَﺎ َوﻳ ُِﺸ ُﲑ ا َﱃ َﺻﺪْ ِرﻩ ﺛَ َﻼ َث
ِٕ
اﻟﴩ ٔا ْن َ ْﳛ ِﻘ َﺮ َٔاﺧَﺎ ُﻩ اﳌ ُ ْﺴ ِ َﲅُّ ُ ،
ﰻ اﳌ ُ ْﺴ ِ ِﲅ ﻋَ َﲆ اﳌ ُ ْﺴ ِ ِﲅ َﺣ َﺮا ٌم َد ُﻣ ُﻪ َو َﻣ ُ ُﺎهل
َﻣ َّﺮ ٍات ِ َﲝ ْﺴ ِﺐ ا ْﻣ ِﺮئٍ ِﻣ َﻦ َّ ّ ِ
و ِﻋ ْﺮﺿُ ُﻪ »َ .ر َوا ُﻩ ُﻣ ْﺴ ِ ٌﲅ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ( ) contou que o Mensageiro de Allahﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ( Abu Huraira
) disse: “Não tenhas inveja, nem manipuleis os preços das coisas.ﻭﺳﻠﻢ
Não vos odieis, nem vos deis as costas. Não vos rivalizeis, prejudican29

do uns as vendas dos outros. Ó servos de Allah, sede como irmãos! O
muçulmano é irmão muçulmano; não é injusto para com ele, não o menospreza, nem o abandona a sua sorte. A religiosidade se encontra aqui
mesmo – demonstrou, batendo no peito três vezes - ; demasiada maldade
demonstraria uma pessoa que menosprezasse o seu irmão muçulmano!
Tudo o que possui um muçulmano é inviolável: seu sangue, seus bens,
sua honra.” {Muslim}

Hadith 36:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس واﻟﺜﻼﺛﻮن
 » َﻣ ْﻦ ﻧَﻔَّ َﺲ َﻋ ْﻦ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٍﻦ:ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻗﺎ َل
ُ َﻋﻦ ٔاﰊ ُﻫﺮﻳﺮ َة َر ِﴈ
ُ ﻋﻦ اﻟﻨَّ ِ ِ ّﱯ َﺻ َّﲆ
ِ ،ُﷲ َﻋ ْﻨﻪ
َﴪ
ٍ ِ َﴪ ﻋَ َﲆ ُﻣ ْﻌ
ُ ُﻛ ْﺮﺑ َ ًﺔ ِﻣ ْﻦ ُﻛ َﺮ ِب ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ﻧَﻔَّ َﺲ
َ َّ  َو َﻣ ْﻦ ﻳ،ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ُﻛ ْﺮﺑ َ ًﺔ ِﻣ ْﻦ ُﻛ َﺮ ِب ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
َ َّ ﴪ ﻳ
ﷲ ِﰲ َﻋ ْﻮ ِن
ُ  َو َﻣ ْﻦ َﺳ َ َﱰ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ًﻤﺎ َﺳ َ َﱰ ُﻩ،ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْاﻻٓ ِﺧ َﺮ ِة
ُ
ُ  َو،ﷲ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َواﻻٓ ِﺧ َﺮ ِة
َ َ  َو َﻣ ْﻦ َﺳ،اﻟْ َﻌ ْﺒ ِﺪ َﻣﺎ َﰷ َن اﻟْ َﻌ ْﺒﺪُ ِﰲ َﻋ ْﻮ ِن َٔا ِﺧﻴ ِﻪ
ﷲ َ ُهل ِﺑ ِﻪ َﻃ ِﺮﻳﻘًﺎ
ُ كل َﻃ ِﺮﻳﻘًﺎ ﻳَﻠْ َﺘ ِﻤ ُﺲ ِﻓﻴ ِﻪ ِﻋﻠْ ًﻤﺎ َﺳﻬَّ َﻞ
َّﷲ َوﻳ َ َﺘﺪَ َار ُﺳﻮﻧ َ ُﻪ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ اﻻ
ِ ﺎب
ِ ﻮت
ِ  َو َﻣﺎ ا ْﺟﺘَ َﻤ َﻊ ﻗَﻮ ٌم ِﰲ ﺑَﻴ ٍْﺖ ِﻣ ْﻦ ﺑُ ُﻴ،ا َﱃ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ
َ ﻮن ِﻛ َﺘ
َ ُﷲ ﻳ َ ْﺘﻠ
ِٕ
ِٕ
َ
َ
ْﳱ
ْ
 َو َﻣ ْﻦ،ﷲ ِﻓﳰ َ ْﻦ ِﻋ ْﻨﺪَ ﻩ
ﻢ
ﻠ
ﻋ
ﺖ
ﻟ
ﺰ
ﻧ
ِ
ُ  َو َذ َﻛ َﺮ ُ ُﱒ,  َو َﺣﻔَّﳤْ ُ ُﻢ اﻟْ َﻤ َﻼﺋِ َﻜ ُﺔ، َوﻏَ ِﺸﻴَﳤْ ُ ُﻢ َّاﻟﺮ ْ َﲪ ُﺔ،اﻟﺴ ِﻜﻴﻨَ ُﺔ
َ
َ
َ
َّ ُ
.ِﻣﺴﲅ ﲠﺬا اﻟﻠﻔﻆ
ِ ْ ﺑ َ َّﻄﺎَٔ ِﺑ ِﻪ َ َﲻ ُ ُهل ﻟَ ْﻢ ﻳ
ٌ ِ  رواﻩ.«ُﴪ ْع ِﺑ ِﻪ ﻧَﺴـَ ُﺒﻪ
Abu Huraira ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪrelatou que o Mensageiro de Allah ()ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
disse: “A quem quer que alivie uma aflição terrena de um fiel, Allah lhe
aliviará uma das aflições no dia do julgamento, e aquele que atravessa
alguma distância a procura do conhecimento religioso (saber) Allah
facilita o seu caminho ao paraíso. Sempre que, e quando, um grupo de
gente se reúne em uma das Casas de Allah, recitam o Livro de Allah,
e o estudam, descerão sobre eles o sossego e a tranqüilidade, e fica30

rão recobertos de misericórdia, e rodeados de anjos; além disso, Allah
os mencionará para aqueles que se encontrarem na Sua presença.”
{Muslim}

Hadith 37:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن
ِ ِ َﻋ ْﻦ َر ُﺳﻮل،ﷲ َﻋﳯْ ُﲈ
ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ِﻓامي ﻳَ ْﺮوﻳ ِﻪ َﻋ ْﻦ ِرﺑ ّ ِﻪ
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ اﺑﻦ ﻋ َّﺒ ٍﺎس َر ِﴈ
ِ ﻋﻦ
ِ َاﻟﺴ ِﻴ ّﺌ
ِ َﷲ َﻛ َﺘ َﺐ اﻟْ َﺤﺴـَﻨ
 ُ َّﰒ ﺑ َ َّ َﲔ َذ ِ َكل؛ ﻓَ َﻤ ْﻦ َ َّﱒ ِ َﲝﺴـَﻨ ٍﺔ ﻓَ َ ْﲅ،ﺎت
َ  »ا َّن:ﺗَ َﺒ َﺎركَ وﺗَﻌﺎﱃ ﻗﺎ َل
َّ ﺎت َو
ِٕ
ٍ ََﴩ َﺣﺴـَﻨ
ﺎت
ُ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠْﻬَﺎ َﻛ َﺘﳢَ َﺎ
ُ  َوا ْن َ َّﱒ ﲠِ َﺎ ﻓَ َﻌ ِﻤﻠَﻬَﺎ َﻛ َﺘﳢَ َﺎ،ﷲ ِﻋ ْﻨﺪَ ُﻩ َﺣﺴـَﻨَ ًﺔ َﰷ ِﻣ َ ًةل
َ ْ ﷲ ِﻋ ْﻨﺪَ ُﻩ ﻋ
ِٕ
ﷲ ِﻋ ْﻨﺪَ ُﻩ َﺣﺴـَﻨَ ًﺔ
ُ  َوا ْن َ َّﱒ ﺑ َِﺴ ِﻴ ّﺌَ ٍﺔ ﻓَ َ ْﲅ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠْﻬﺎ َﻛ َﺘﳢَ َﺎ،ا َﱃ ﺳـَ ْﺒ ِﻌ ِﻤﺎﺋ َ ِﺔ ِﺿ ْﻌ ٍﻒ ا َﱃ َٔاﺿْ َﻌ ٍﺎف َﻛ ِﺜ َﲑ ٍة
ِٕ
ِٕ
ِٕ
اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴ ٌﲅ ﰲ ﲱﻴﺤﳱﲈ ﲠﺬ ِﻩ
 روا ُﻩ.» ﷲ َﺳ ِﻴ ّﺌَ ًﺔ َوا ِﺣﺪَ ًة
ُ  َوا ْن َ َّﱒ ﲠِ َﺎ ﻓَ َﻌ ِﻤﻠَﻬَﺎ َﻛ َﺘﳢَ َﺎ،َﰷ ِﻣ َ ًةل
ُّ
ِٕ ِ
. اﳊﺮوف
Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdel Muttaleb ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪnarrou: “O Mensageiro de Allah ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢtransmitiu de seu Senhor (louvado
e exaltado seja), dizendo: Allah tem descrito tanto as boas como as
más obras, e as tem detalhado: Quem teve a intenção de realizar uma
boa obra, e não chegou a cumpri-la, Eu a anotarei como se a tivesse
realizado integralmente. E se teve a intenção e realizá-la e a realizou, Allah lhe anotará o mérito de dez boas obras, que poderão ser
multiplicadas em até setecentas vezes, ou muito mais. E se a pessoa
teve a intenção de realizar uma má obra, sem chegar a fazê-la, Allah
anotará como se tivesse realizado uma boa obra; porém se a cometer,
Allah anotará como se cometesse apenas uma má obra.” {Bukhari e
Muslim}

31

Hadith 38:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن
ِ رﺳﻮل
ُ  ﻗﺎ َل:ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َل
ﷲ
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ َﻋ ْﻦ ٔاﰊ ُﻫﺮﻳﺮ َة َر ِﴈ
َ  »ا َّن:ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ
ِٕ ٍ
ِﴚء َٔا َﺣ َّﺐ
ْ َ  َﻣ ْﻦ ﻋَﺎدَى ِﱄ َو ِﻟ ًّﻴﺎ ﻓَ َﻘﺪْ ا ٓ َذﻧْ ُﺘ ُﻪ ِابﻟْ َﺤ ْﺮ ِب َو َﻣﺎ ﺗَ َﻘ َّﺮ َب ِٕا َ َّﱄ َﻋ ْﺒ ِﺪي ﺑ:ﺗَ َﻌ َﺎﱃ ﻗَﺎ َل
 ﻓَﺎ َذا ا َْٔﺣ َﺒ ْﺒ ُﺘ ُﻪ،ُ َو َﻻ ﻳَ َﺰ ُال َﻋ ْﺒ ِﺪي ﻳ َ َﺘ َﻘ َّﺮ ُب ا َ َّﱄ ِابﻟﻨَّ َﻮا ِﻓﻞِ َﺣ َّﱴ ُٔا ِﺣﺒَّﻪ،ا َ َّﱄ ِﻣ َّﻤﺎ اﻓْ َ َﱰﺿْ ُﺘ ُﻪ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ
ِٕ ِ ِ َّ
ِٕ
ِٕ
 َو ِر ْﺟ َ ُهل اﻟ َّ ِﱵ، َوﻳَﺪَ ُﻩ اﻟ َّ ِﱵ ﻳ َ ْﺒ ِﻄ ُﺶ ﲠِ َﺎ،ﴫ ِﺑ ِﻪ
ُ ﴫ ُﻩ اذلي ﻳُ ْﺒ
َ َ َ  َوﺑ،ُﻛ ْﻨ ُﺖ َ ْﲰ َﻌ ُﻪ َّ ِاذلي ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻊ ِﺑ ِﻪ
.اﻟﺒﺨﺎري
 رواﻩ.«ُ َوﻟَ ِ ِﱧ اﺳ ْـ َﺘ َﻌﺎ َذ ِﱐ َٔﻻ ِﻋ َﻴﺬﻧَّﻪ،ُ َوﻟَ ِ ْﱧ َﺳﺎَٔﻟَ ِﲏ َُٔﻻﻋ ِْﻄ َﻴﻨَّﻪ،ﻳ َ ْﻤ ِﴚ ﲠِ َﺎ
ُّ
Abu Huraira ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪnarrou que o Mensageiro de Allah ()ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
disse: “Allah, louvado seja, disse: A quem maltratar um dos Meus protegidos declararei guerra. E o servo Meu não encontrará, para Me comprazer, nada que Me seja tão grato como o cumprimento do que Lhe hei
prescrito. E o servo Meu continuará buscando a Minha complacência
mediante obras super rogatórias, até que Eu o ame. Quando o amar,
serei como o seu ouvido com o qual ouve, como suas vistas com as quais
vê, como suas mãos com as quais lida, como suas pernas com as quais
anda. E se Me pedir algo, lho concederei; e se buscar o Meu refúgio, tê-lo.” {Bukhari}

Hadith 39:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن
ِ  َٔا َّن رﺳﻮ َل,ﷲ َﻋﳯْ ُﲈ
ﷲ َ َﲡ َﺎو َز
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ اﺑﻦ ﻋ َّﺒ ٍﺎس َر ِﴈ
َ « ا َّٕن:ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻗﺎ َل
ِ َﻋ ِﻦ
ٌ
ﺣﺴ ٌﻦ رواﻩ ا ُﺑﻦ ﻣﺎ َﺟﻪ
.« َو َﻣﺎ اﺳ ْـ ُﺘ ْﻜ ِﺮ ُﻫﻮا ﻋَﻠَ ْﻴﻪ، َواﻟ ِﻨ ّﺴ ْـ َﻴ َﺎن،َٔ اﻟْﺨ ََﻄﺎ:ِﱄ َﻋ ْﻦ ُٔا َّﻣ ِﱵ
َ ﺣﺪﻳﺚ
.وﻏﲑﻫﲈ
ُ اﻟﺒﳱﻘﻲ
ُّ و
32

Abdullah Ibn Abbas ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪcontou que o Mensageiro de Allah
( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdisse: “Allah o Altíssimo, perdoou a minha nação:
‘Quando errar sem ter conhecimento, por esquecimento; e quando pela
força.” {Ibn Mája}

Hadith 40:

:اﳊﺪﻳﺚ ا ٔﻻرﺑﻌﻮن
ِ رﺳﻮل
ُ ) َٔاﺧ ََﺬ:ﷲ َﻋﳯْ ُﲈ ﻗﺎ َل
« ُﻛ ْﻦ:ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ِﺑ َﻤ ْﻨ ِﻜ َ َّﱯ ﻓﻘﺎ َل
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ ﲻﺮ َر ِﴈ
ِ ﻋﻦ
َ اﺑﻦ
.«ِﻴﻞ
ٍ ﻳﺐ َٔا ْو ﻋَﺎ ِﺑ ُﺮ َﺳﺒ
ٌ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َ َٔاكﻧ ََّﻚ ﻏَ ِﺮ
ُ ﷲ َﻋﳯْ ُﲈ
 وٕاذا َٔا ْﺻ َﺒ ْﺤ َﺖ ﻓَﻼ،ﺒﺎح
ُ اﺑﻦ ُ َﲻﺮ َر ِﴈ
َّ « إذا ٔاﻣﺴﻴ ْـ َﺖ ﻓﻼ ﺗَﻨْﺘَ ِﻈ ِﺮ:ﻳﻘﻮل
ُ وﰷن
َ
َ اﻟﺼ
ِ
َّ  وﺧ ُْﺬ ِﻣﻦ،اﳌﺴﺎء
اﻟﺒﺨﺎري
 رواﻩ.« و ِﻣ ْﻦ ﺣﻴﺎ ِﺗ َﻚ ِﻟ َﻤ ْﻮ ِﺗ َﻚ، ﲱ ِﺘ َﻚ ِﻟ َﻤ َﺮ ِﺿ َﻚ
ُّ
َ ﺗَﻨْﺘَ ِﻈ ِﺮ
Ibn Umar ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪcontou que o Mensageiro de Allah ()ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
o agarrou pelo ombro, certa ocasião, e lhe disse: “Sê nesta vida, como se
fosses um estranho, e age como se estivesse de passagem!”
E o próprio Ibn Umar ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪcostumava dizer a respeito: “Se conseguires viver até à tarde, não tenhas muita esperança de chegar até à
amanhã, não tenhas muita esperança de chegar até à tarde. Aproveita a
tua saúde para a doença, e a tua vida, para a morte.” {Bukhari}

Hadith 41:

:اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺎدي وا ٔﻻرﺑﻌﻮن
ِ َﻋ ْﻦ َٔاﰊ ُﻣ َﺤ ّﻤ ٍﺪ َﻋ ْﺒ ِﺪ
ِ رﺳﻮل
ُ ﷲ َﻋﳯْ ُﲈ ﻗﺎ َل ﻗﺎ َل
ِ ﷲ ِﺑﻦ َ ْﲻ ِﺮو ِﺑﻦ
ﷲ
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ اﻟﻌﺎص َر ِﴈ
ٌ
،ﲱﻴﺢ
.“ﻮن َﻫﻮا ُﻩ ﺗَ َﺒ ًﻌﺎ ِﻟ َﻤﺎ ﺟِ ﺌ ُْﺖ ﺑِﻪ
ٌ ﺣﺴ ٌﻦ
َ  ” َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ َٔا َﺣﺪُ ُ ْﰼ َﺣ َّﱴ ﻳَ ُﻜ:ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ
َ ﺣﺪﻳﺚ
.ﲱﻴﺢ
ِ ُر ِّوﻳﻨَﺎ ُﻩ ﰲ
ٍ ﻛﺘﺎب اﻟْ ُﺤ َّﺠ ِﺔ ٕابﺳـﻨﺎ ٍد
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Abdullah Ibn Omar Ibn Al Ás ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪnarrou que o Mensageiro de
Allah ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdisse: “Nenhum de vós chegará a ser um verdadeiro crente, até que seja dependente da minha mensagem.” {Bukhari e
Muslim}

Hadith 42:

:اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ وا ٔﻻرﺑﻌﻮن
ِ  َ ِﲰ ْﻌ ُﺖ َر ُﺳﻮ َل:ﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗﺎ َل
ُ َ ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻳ
ﷲ
ُ  ”ﻗَﺎ َل:ﻘﻮل
ُ ﷲ َﺻ َّﲆ
ُ َﻋ ْﻦ َٔاﻧ َ ٍﺲ َر ِﴈ
 َاي ا ْﺑ َﻦ، اﻧ ََّﻚ َﻣﺎ َد َﻋ ْﻮﺗ َِﲏ َو َر َﺟ ْﻮﺗ َِﲏ ﻏَ َﻔ ْﺮ ُت َ َكل ﻋَ َﲆ َﻣﺎ َﰷ َن ِﻣﻨْ َﻚ َو َﻻ ُٔا َاب ِﱄ,  َاي ا ْﺑ َﻦ ا ٓ َد َم:ﺗَ َﻌ َﺎﱃ
ِٕ
 ﻟَ ْﻮ ﺑَﻠَﻐ َْﺖ ُذﻧُﻮﺑُ َﻚ َﻋﻨَ َﺎن, ا ٓ َد َم
 اﻧ ََّﻚ ﻟَ ْﻮ َٔاﺗَ ْﻴﺘ َ ِﲏ,  َاي ا ْﺑ َﻦ ا ٓ َد َم،اﻟﺴ َﻤﺎ ِء ُ َّﰒ اﺳ ْـ َﺘ ْﻐ َﻔ ْﺮﺗ َِﲏ ﻏَ َﻔ ْﺮ ُت َ َكل
َّ
ِٕ
, ﺬي
ْ ّ ِ  روا ُﻩ.“ًﴩكُ ِﰊ َﺷﻴْﺌًﺎ ََٔﻻﺗَﻴْ ُﺘ َﻚ ِﺑ ُﻘ َﺮاﲠِ َﺎ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮة
ِ ْ ُ ِﺑ ُﻘ َﺮ ِاب ا َٔﻻ ْر ِض ﺧ ََﻄ َﺎاي ُ َّﰒ ﻟَ ِﻘﻴ َﺘ ِﲏ َﻻ ﺗ
ُّ اﻟﱰ ِﻣ
ٌ :وﻗﺎ َل
.ﺣﺪﻳﺚ َﺣ َﺴ ٌﻦ ﲱﻴﺢ
Anas ( )ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪcontou que o Mensageiro de Allah ( )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdizia:
“Allah, louvado seja, disse: Ó filho de Adão, sempre que Me suplicares e
Me implorares, Eu perdoarei o que tiveres feito, sem que nada Me importe! Ó filho de Adão, ainda que tuas faltas alcancem os limites do céu, se Me
pedires perdão, perdoar-te-Ei! Ó filho de Adão, ainda que vieres a Mim,
depois de cometeres tantas faltas, que dariam para encher a terra, e se te
encontrares coNosco sem teres associado nada nem ninguém a Nós, Eu te
concederei um perdão que cobrirá toda a terra!” {Tirmizi}
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