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ANJO

Allāh quis testar três israelitas:

Leproso

Leproso Careca Cego

Então, Ele lhes enviou um anjo
 que foi até o leproso e disse:

De que você 

gostaria mais?

Boa cor e boa pele,

pois as pessoas têm

uma forte aversão a

mim.



O anjo o tocou, sua doença foi curada e ele
recebeu uma boa cor e uma linda pele. O

anjo perguntou:

Então o leproso recebeu uma camela
prenha.

LeprosoANJO

Leproso

De que tipo de

propriedade

você mais gosta?

Camelos 
(ou vacas).

[O narrador está em dúvida entre o

leproso e o careca, qual deles que

disse camelos e qual deles dque isse

vacas].

Que Allāh

abençoe você

nisso.



ANJO

O anjo então foi até o careca e disse:

De que vocêDe que você  

gostaria mais?gostaria mais?

Careca

Eu gostaria de bom

cabelo e desejo a cura

para esta doença, pois as

pessoas sentem repulsa

de mim.

O anjo o tocou, sua doença foi curada e

foi dado a ele bom cabelo. 



Careca

ANJO

O anjo perguntou para o homem:

De que tipo de

propriedade você

mais gosta?

Que Allāh

abençoe você

nisso.

Vacas

O anjo lhe deu uma vaca prenha

Careca



O anjo tocou seus olhos e Allāh lhe devolveu

sua visão. 

Eu gostaria que

Allāh restaurasse

minha visão para

que eu pudesse

ver as pessoas.

ANJO

De que vocêDe que você  

gostaria mais?gostaria mais?

Cego

O anjo foi para o cego e perguntou:



ANJO Cego

Carneiros

O anjo perguntou a ele:

De que tipo de

propriedade

você mais gosta?

Cego

Que Allāh

abençoe você

nisso.

O anjo lhe deu uma ovelha prenha. 



Depois de um tempo todos as três animais

prenhas deram a luz a jovens e se

multiplicaram e surgiram tantos que um dos

(três) homens tinha um rebanho de camelos

que preenchia um vale, o outro tinha um

rebanho de vacas que preenchia um vale e o

outro tinha um rebanho de carneiros que

preenchia um vale!

Então o anjo, disfarçado na forma e aparência

de um leproso, foi ate o leproso e disse:

Eu sou um homem pobre que perdeu os

meios de sustento enquanto em uma

viagem. Então, ninguém satisfará a

minha necessidade exceto Allāh e depois

você. Em Nome Daquele que lhe deu tal

boa cor, linda pele e muita propriedade,

eu te peço que me dê um camelo para

que eu posso alcançar o meu destino.

Eu tenho muitas
obrigações .

Então eu não
posso dar a você!

ANJO Leproso



ANJO

Eu acho que conheço você.

Você não era o leproso de

quem as pessoas tinham uma

forte aversão? Você não era

um homem pobre e então

Allāh lhe deu toda esta

propriedade?

(Isto é tudo errado)

Eu tenho esta

propriedade através de

herança dos meus

antepassados.

Leproso

O anjo disse:

Se você está contando

uma mentira, então que

Allāh faça você como

você era antes.



ANJO

Então o anjo, disfarçado na forma e

aparência de um careca foi para o homem

careca e disse para ele a mesma coisa que

disse para o primeiro e ele também

respondeu como o primeiro o fez.

Careca

Se você está contando

uma mentira, então que

Allāh faça você como

você era antes.



Sem dúvida, eu era cego

 e Allāh me deu de volta a minha visão,

eu era pobre e Allāh me fez rico, então

pegue qualquer coisa que desejar da

minha propriedade. Por Allāh, eu não

irei te impedir de pegar qualquer coisa

da minha propriedade que você possa

pegar pela causa de Allāh.

Eu sou um homem pobre e um viajante

cujos meios de sustento acabaram

enquanto estou em uma viagem. Eu não

tenho ninguém para me ajudar exceto

Allāh e depois Dele você mesmo. Eu peço

em Nome Daquele que lhe deu de volta a

visão para me dar um carneiro, para que

com essa ajuda eu possa completar a minha

viagem.

O anjo, disfarçado na forma de um cego foi

até o homem cego e disse:

ANJO Cego

Mantenha a sua

propriedade com

você



O anjo, disfarçado na forma de um cego foi

até o homem cego e disse:

Vocês (isto é, os três homens)

foram testados e Allāh está

satisfeito com você e está

com raiva dos seus dois

companheiros.

Cego

ANJO

Leproso Careca



Perguntas:

Quem era o primeiro homem?

Quem era o segundo homem?

O que o leproso e o careca disseram ao anjo

lhes pediu ajuda?

O que o cego disse quando o anjo lhe pediu

ajuda?

O que você acha que podemos aprender

desta história?

Fonte em inglês:

https://sunnah.com/bukhari/60/131

Leproso Careca Cego

A História dos Três Israelitas


