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5. A mente habilita a pessoa a fazer escolhas
inteligentes sobre o que é bom e prejudicial e deve ser
rejeitado.

"Que é a vida terrena senão jogo e diversão frívola? A morada na
outra vida é preferível para os tementes. Não o
compreendeis?" (6:32). "Enviamos-vos o Livro, que encerra uma
Mensagem para vós; não raciocinais?" (Alcorão 21:10)
6. Pessoas de intelecto são capazes de abrir mão de benefícios imediatos e de curta duração em
favor de alegria mais valiosa e eterna.

"Tudo quanto vos tem sido concedido não é mais do que um gozo da
vida terrena com os seus encantos; por outra, o que está junto a
Deus é preferível e mais persistente. Não raciocinais?" (28:60). Em
outros versículos não há menção direta de sentido, mas pode ser
inferido que pessoas sensíveis serão capazes de escolher esperar
pelo que está mais distante, mas tem mais significado. Por Exemplo,
"Ó crentes! Que sucedeu quando vos foi dito para partirdes para o
combate pela causa de Deus, e vós ficastes apegados a terra? Acaso,
preferíeis a vida terrena à outra? Que ínfimos são os gozos deste
mundo, comparados com os do outro!" (Alcorão 9:38)
7.

Pessoas de intelecto são capazes de aprender lições valiosas a partir dos eventos da vida.

Na surata de al-Ankabut (capítulo 29) versículo 35 nos conta que os vestígios da cidade do
povo de Lot permaneceram para lembrar as pessoas e ensiná-las que rejeitar os ensinamentos de
Deus e cometer atrocidades sempre terá consequências lamentáveis. "E, daquilo, deixamos um
sinal para os sensatos." Isso também é mencionado no versículo 40 da surata al-Furqan
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(capítulo 25): "(Os incrédulos) têm passado, frequentemente, pela cidade, sobre a qual foi
desencadeada a chuva nefasta. Não tem visto, acaso? Sim; porém, não temem a
ressurreição."
8.

A mente nos habilita a aprender a partir das lições da história.

"Antes de ti, não enviamos senão homens que habitavam as cidades,
aos quais revelamos a verdade. Acaso, não percorreram a terra para
observar qual foi o destino dos seus antecessores? A morada da
outra vida é preferível, para os tementes. Não raciocinais?" (Alcorão
12:109).
9.

A mente nos habilita a compreender e apreciar os sinais do Criador, enquanto aqui na terra.

"Na criação dos céus e da terra; na alteração do dia e da noite; nos
navios que singram o mar para o benefício do homem; na água que
Deus envia do céu, com a qual vivifica a terra, depois de haver sido
árida e onde disseminou toda a espécie animal; na mudança dos
ventos; nas nuvens submetidas entre os céus e a terra, (nisso tudo)
há sinais para os sensatos." (2:164). "E submeteu, para vós, a noite
e o dia; o sol, a lua e as estrelas estão submetidos às Suas ordens.
Nisto há sinais para os sensatos." (Alcorão 16:12).
10. Pessoas sensíveis saberão tratar outras com respeito, particularmente ao lidar com os
profetas.
A surata al-Hujurat (capítulo 49) se refere às pessoas que assediam o profeta, que Deus o exalte:
"Em verdade, a maioria daqueles que gritam (o teu nome), do lado de fora dos (teus)
aposentos, é insensata."

As qualidades da mente discutidas são bastante indisputáveis e é aceito pela maioria
que uma pessoa sem essas qualidades serão vistas como irracionais ou desprovidas em
várias maneiras. Assim o Alcorão nos lembra de que certos comportamentos são
inconsistentes com uma mente inteligente e sã.
Devemos nos lembrar de também que existem muitos versículos do Alcorão que não
mencionam a mente especificamente, mas indicam que pessoas razoáveis e atenciosas
serão capazes de seguir o caminho de Deus - fazendo bom uso da dádiva concedida por
Deus: a mente.
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