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Deus disse no Alcorão:
E dê boas novas (Ó Muhammad) a todos aqueles que crêem e fazem boas obras,
porque deles são os jardins (Paraíso) nos quais correm os rios... (Alcorão, 2:25)
Deus também disse:
« Compitam uns com os outros pelo perdão de seu Senhor e pelo
Paraíso, cuja largura é como a largura dos céus e da terra, que foi
preparada para aqueles que crêem em Deus e Seus mensageiros... »
(Alcorão 57:21)
O Profeta Muhammad nos disse que o mais baixo em posição entre os habitantes do
Paraíso terá dez vezes o equivalente a esse mundo[1] e ele ou ela terá o que ele ou ela
desejar e dez vezes isso.[2] O Profeta Muhammad também disse: « Um espaço no
Paraíso equivalente ao tamanho de um pé seria melhor do que o mundo e tudo
que ele contém. »[3] Ele também disse: « No Paraíso existem coisas que nenhum
olho jamais viu, nenhum ouvido jamais ouviu, e nenhuma mente humana foi
capaz de imaginar. »[4] Ele também disse: « O homem mais miserável no mundo
entre aqueles destinados ao Paraíso será imerso uma vez no Paraíso. Então ele
será perguntado, "Filho de Adão, alguma vez você passou por miséria? Alguma
vez enfrentou qualquer dificuldade?" Então ele dirá, "Não, por Deus, Ó Senhor!
Eu nunca passei por qualquer miséria, e nunca enfrentei qualquer dificuldade." »
[5]
Se você entrar no Paraíso viverá uma vida muito feliz sem doenças, dor, tristeza ou
morte; Deus estará satisfeito com você; e você viverá lá para sempre. Deus disse no
Alcorão:
« Mas aqueles que crêem e fazem boas obras, Nós os admitiremos
nos jardins (Paraíso) nos quais correm os rios, habitando lá para
sempre... » (Alcorão 4:57)

Endnotes:

[1] Narrado em Saheeh Al-Bukhari, 1, e Saheeh Muslim, #186.
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[2] Narrado em Saheeh Al-Bukhari, 2, e Mosnad Ahmad #10832.
[3] Narrado em Saheeh Al-Bukhari, #6568, e Mosnad Ahmad, #13368.
[4] Narrado em Saheeh Muslim, #2825, e Mosnad Ahmad, #8609.
[5] Narrado em Saheeh Muslim, #2807, e Mosnad Ahmad, #12699.
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