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Um dia, enquanto nós
estávamos sentados
com o Mensageiro de
Allāh ملسو هيلع هللا ىلص, um homem se
aproximou de nós com
roupas muito brancas
e cabelo muito preto.

Foi relatado de ‘Umar, que Allāh esteja
satisfeito com ele, que ele disse:

Nenhum traço de viagem
foi visto nele e ninguém
dentre nós o conhecia.
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Ele procedeu e  se  sentou diante
do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ,  encostou seus
joelhos nos joelhos dele  e
colocou as palmas das suas
mãos nas coxas dele  e  disse:

“Ó Muhammadملسو هيلع هللا ىلص ,
informe-me
sobre o  Islām.”
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O Mensageiro de Allāh  ملسو هيلع هللا ىلص   então
disse:  

“O Islām é que você testemunhe
que não há nada digno de
adoração exceto Allāh e  que
Muhammadملسو هيلع هللا ىلص  é  Mensageiro de
Allāh,  estabeleça a  oração,  dê o
zakāh,  je jue no Ramadān e  faça a
peregrinação para a Casa (A
Mesquita Sagrada de Makkah) se
você encontrar um meio para
isso .”
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Nós ficamos impressionadosNós ficamos impressionados
que ele pergunta (ao Profetaque ele pergunta (ao Profeta
e então afirma a) e então afirma a (ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص
veracidade dele.veracidade dele.   

Então ele perguntou:Então ele perguntou:  
“Informa-me sobre o Īmān.”“Informa-me sobre o Īmān.”

Ele (o estranho) disse:
“Você falou a verdade.”
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“Īmān é crer em Allāh, nos Seus
Anjos, nos Seus Livros, nos Seus
Mensageiros, no Último Dia e no
Decreto – o bom dele e o mau
dele.”

Mensageiro de
Allāh ملسو هيلع هللا ىلص

respondeu:

Ele (o estranho) disse:
“Você falou a verdade.”
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“Que você adore Allāh
como se estivesse
vendo a Ele, mas mesmo
que você não consiga
vê-Lo, Ele vê você.”

Ele (o estranho) perguntou:
“Informa-me sobre o Iḥsān.”

Ele disse: “Informa-me
sobre a Hora.”

 Ele (o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص)
respondeu:
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“(Dentre os seus
sinais estão:) que a
escrava dará à luz à
sua senhora e que
você verá os
descalços, nus e
pobres pastores de
ovelhas competindo
em fazer construções
altas.”

“O questionado não tem mais
conhecimento sobre isso do
que o questionador.”

Ele perguntou: “Então me informa
sobre os seus sinais.”

O Mensageiro de Allāh
:respondeu ملسو هيلع هللا ىلص

O Mensageiro de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص respondeu:
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O Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  respondeu: 
“Em verdade ele era Jibrīl.
Ele veio até vocês para lhes
ensinar a religião de vocês.”

Ele (o estranho) então saiu.

E depois de um
longo tempo o
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse:

“Ó, ‘Umar. Você sabe quem
era aquele questionador?”

Eu disse: 
“Allāh e Seu Mensageiro
sabem melhor.”

Coletado por Muslim.
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    1. Como o homem sentou?

    2. Qual foi a primeira pergunta que o homem fez para o
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص?

    3. O que é Islām?

    4. O que o homem disse depois que o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondeu a
primeira pergunta?

    5. Por que os Companheiros ficaram surpresos quando o
homem falou para o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص “Você falou a verdade”?

    6. Qual foi a segunda pergunta que o homem fez?

    7. O que é Īmān?

    8. Qual foi a terceira pergunta que o homem fez ao Profeta
?ملسو هيلع هللا ىلص

    9. O que é Ihsān?

    10. Quem era o homem que fez todas essas perguntas?

    11.  Quais as etiquetas do estudante de conhecimento que
pode ser tirado do exemplo deste homem?

Perguntas:
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