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Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador . 

 Introdução 

 

  Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e que as orações e a paz estejam sobre o selo de 

seus profetas e mensageiros, nosso mestre Muhammad bin Abdullah, e sobre sua família e 

companheiros, e quem o segue o guiará no dia do juízo final 

 Depois: 

 Como uma contribuição nossa para espalhar o pensamento moderação iluminado em várias 

línguas do mundo, temos o prazer de apresentar a primeira parte dos sermões modernos na 

língua portuguesa para aumentar o conhecimento de imãs e pregadores que realizam o 

sermão de sexta-feira na língua portuguesa. Também esperamos que  Será um aumento 

científico e cultural luminoso para todos os falantes da língua portuguesa no campo do 

pensamento moderação esclarecido. 

 

Prof. Dr. Moammad mukhtar Gumaa 

Ministro de Al-Awqaf 

Presidente do Conselho Supremo de Assuntos Islâmicos 

Membro da Academia das  Pesquisas Islâmicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O acesso à proteção de Allah ( Todo Poderoso ) : suas causas e seus resultados (efeitos) 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado :  "  Ele é Quem 

criou os céus e a terra, em seis dias; em seguida, estabeleceu-Se no Trono. Ele sabe o que 

penetra na terra e o que dela sai; e o que desce do céu e o que a ele ascende. E Ele é 

convosco, onde quer E Allah, do que fazeis, é Onividente ." Eu  testemunho  que não há 

Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso 

mestre Muhammed, sua família e seus companheiros. 

Após : 

A proteção divina é encontrada em dois tipos: proteção da vigilância e proteção do apoio. 

Quanto ao primeiro, significa que Allah ( Todo Poderoso )  cuida com toda a sua criação, ( 

Todo Poderoso ) dizendo: " E Ele tem as chaves do Invisível; ninguém sabe delas senão Ele. 

E Ele sabe o que há na terra e no mar. E nenhuma folha tomba sem que Ele saiba disso, e 

não há grão algum nas trevas da terra nem algo, úmido nem seco, que não estejam no 

evidente livro." Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: " Não viste que Allah sabe o que há nos 

céus e o que há na terra? Não existe confidência alguma entre três, sem que Ele seja O 

quarto deles; nem entre cinco, sem que Ele seja O sexto deles; nem menos que isso, nem 

mais, sem que Ele seja com eles, onde quer que estejam. Em seguida, informá-los-á, no Dia 

da Ressurreição, do que fizeram. Por certo, Allah, de todas as cousas, é Onisciente" E 

também ( Todo Poderoso ) dizendo: " Não saberá Ele a quem criou? E Ele é O Sutil, O 

Conhecedor." 

A segunda proteção é a do apoio, do sucesso, da preservação e da assistência. Allah o 

consagra a seus mensageiros, profetas, e servos piedosos. O Nobre Alcorão alude a essa 

proteção em vários lugares, incluindo o discurso de que Allah, glorificado seja, se dirige a 

seus dois nobres profetas, nosso mestre Moisés e nosso mestre Arão (que apaz esteja com 

eles) - onde Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: "Vai, tu e teu irmão, com Meus sinais, e de 

nada descureis, em lembraça de Mim• "Ide ambos a Faraó; por certo, ele cometeu 

transgressão• "Então, dizei-lhe dito afável, na esperança de ele meditar ou recear a 

Allah•" Ambos disseram: "Senhor nosso! Por certo, tememos que ele se apresse em 

prejudicar-nos, ou que cometa transgressão•" Ele disse: "Não temais. Por certo, sou 

convosco: ouço e vejo•" É sobre a  proteção que Moisés (que a paz esteja com ele) falou 

quando seu povo pensou que Faraó e seus soldados os haviam encontrado, e que eles não 

tinham como escapar do seu domínio, então o mar estava diante deles, e Faraó e seus 

soldados estavam atrás deles. Então eles gritaram  " Por certo, seremos atingidos." Nosso 

mestre Moisés (que a paz esteja com ele) respondeu com a certeza da confiança na 

companhia de seu Senhor e seu sucesso e vitória: "Ele disse: "Em absoluto não o seremos! 

Por certo, meu Senhor é comigo; Ele me guiará." 

 É a proteção concedida a seu Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) e 

seu companheiro Abu Bakr Al-Seddiq (que Allah esteja satisfeito com ele) durante a 

migração. Onde nosso mestre Abu Bakr (que Deus esteja satisfeito com ele) diz: Eu estava 

com o Profeta (que a paz e as orações  de Allah estejam com ele) na caverna, e olhei para os 

pés dos politeístas. Eu disse ao Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ): 

"Se algum deles olhasse sob seus pés, ele nos veria." Ele ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) disse: "Ó Abu Bakr! O que você acha de duas (pessoas), a terceira das quais 

é Allah?" E Allah ( Todo Poderoso ) dizendo:  "Se não o socorreis, Allah o socorrerá, como, 

com efeito, Allah o socorreu, quando os que renegavam a Fé o fizeram sair, de Makkah, 



sendo ele o segundo de dois ; quando ambos estavam na caverna e quando disse a seu 

companheiro: "Não te entristeças; por certo, Allah é conosco." Então, Allah fez descer Sua 

serenidade sobre ele e amparou-o com um exército de anjos, que não víeis, e fez inferior a 

palavra dos que renegavam a Fé. E a palavra de Allah é a altíssima. E Allah é Todo-

Poderoso, Sábio." 

Quão grande é que o servo esteja sob a proteção de Allah ( glorificado seja)  Ele deve 

desinteressar-se de todos que estão com ele e de todos que estão contra ele. Para que a 

proteção de Allah ( glorificado seja) feita ao homem, ele deve acessá-la através das portas 

que conduzem a ela. A primeira porta é perceber a fé no louvor a Deus. Deus ( Todo 

Poderoso ) dizendo: "e Allah é com os crentes." As exigências da fé são, como afirma o 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele)disse: " É acreditar em Deus, Seus 

anjos, Seus Livros, Seus Mensageiros e o Último Dia e que você acredita em destino, suas 

conseqüências ruins e boas ". A realização da fé exige que ela se manifeste na conduta do 

homem e em suas conversas com o povo. O nosso profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele ) diz: " O muçulmano é aquele de quem as pessoas estão seguras com a 

mão e a língua, e o crente é aquele de quem as pessoas são calmas em questões de bens, 

sangue e honra". 

Incluindo: o servo alcançando a piedade e fé perfeita onde o Todo-Poderoso dizendo: " Por 

certo, Allah é com os que são piedosos e com os que são benfeitores." E também ( Todo 

Poderoso ) dizendo: "e sabei que Allah é com os piedosos."E ( Glorificado Seja  ) dizendo:" 

E, por certo, Allah é com os benfeitores."  A piedade é fazer tudo o que Allah gosta, elogia-o 

e evita tudo o que não gosta. Então ela é tudo de bom.. Em várias lugares  do Alcorão, Allah ( 

Todo Poderoso ) mostrou o sentido de piedade dizendo: " A bondade não está em voltardes 

as faces para o Levante e para o Poente; mas a bondade é a de quem crê em Allah, e no 

Derradeiro Dia, e nos anjos, e no Livro, e nos profetas; e a de quem concede a riqueza, 

embora a ela apegado, aos parentes, e aos órfãos, e aos necessitados, e ao filho do 

caminho e aos mendigos, e aos escravos ; e a de quem cumpre a oração e concede az-

zakah ; e a dos que são fiéis a seu pacto, quando o pactuam; e a dos que são perseverantes 

na adversidade e no infortúnio e em tempo de guerra. Esses são os que são verídicos e 

esses são os piedosos." 

O Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: “Não 

invejem um ao outro, não inflem preços um para o outro, e não se odeiem, não se afastem 

um do outro e não ofereça suas mercadoria quando o comprador concordou em comprar 

com o vendedor, mas ser servos de Allah e irmãos [entre vocês]. O muçulmano é o irmão do 

muçulmano, não é injusto com ele ou o trai, não o mente ou o despreza. Taqwa (piedade) 

está bem aqui [e ele apontou para o peito três vezes].é mal o suficiente para uma pessoa 

desprezar seu irmão muçulmano.Todo muçulmano é inviolável para outro muçulmano: em 

seu sangue ( sua vida ), sua propriedade, e sua honra." 

Quanto à caridade, o Profeta (que Deus o abençoe e lhe conceda a paz) explicou sua 

verdade ao dizer (que Deus o abençoe e lhe conceda a paz): (Adorar a Deus como se você o 

vê, se você não o vê, então ele te vê), Aqui, o servo cumpre o controle total de Deus (o 

Todo-Poderoso), e ele está absolutamente certo de que seu Senhor não o ignora em seu 

segredo e audácia, em seus movimentos e em suas habitações, o Todo-Poderoso disse: {Ele 

não sabia que Deus vê}. 



Bem como as razões para o acesso à proteção de Allah (o Todo-Poderoso) é a Paciência, 

Allah Todo-poderoso diz:{ {E seja paciente: Deus está com aqueles que são pacientes.}, 

}Àqueles que, quando uma desgraça os alcança, dizem: "Por certo, somos de Allah e, por 

certo, a Ele retornaremos." * Sobre esses são as bênçãos e a misericórdia de seu Senhor. E 

esses são os guiado  { E também {pacienta quanto ao julgamento de teu Senhor, pois estás 

diante de Nossos olhos. E glorifica, com louvor, a teu Senhor, quando te levantares. {E ele 

(que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele) disse: "E saiba que há muita coisas boas 

na sua paciência sobre o que você odeia".Paciência:  manter o fôlego longe da tristeza e 

pânico, língua em queixar-se e ferir em pânico, e é alcançado através da luta pessoal, que é 

o melhor presente .O profeta que a paz esteja com ele disse: (…E quem quer que seja 

paciente, Deus fará-lo paciente, e ninguém receberá uma recompensa que é melhor e mais 

ampla que a paciência). 

Entre os fatores para entrar na bondade e na consciência estão: despertar a consciência, de 

modo que a pessoa da consciência percebe que Deus Todo-Poderoso está com ele onde 

quer que estivesse em viagem, ou no presente, na solidão, ele não a esconde secretamente, 

nem sente falta de um segredo ou manifestação, Isto é o que era do Profeta de Deus José 

(que a paz esteja com ele) quando as portas foram fechadas, e as causas da desobediência 

foram preparadas para ele, então ele se prendeu ao seu Senhor que se dá conta a cada 

momento, então ele começou sua língua, ecoando o Todo-Poderoso dizendo: {é meu 

senhor; ele bem-fez minha estada aqui. Por certo, os injustos não serão 

bemaventurados."{ Isto é o que a Mulher Alaziz(Poderosa) mencionou, como o Nobre 

Alcorão colocou em sua língua nas palavras de Deus Todo-Poderoso: (E, com efeito, tentei 

seduzi-lo, e ele resistiu.(, A preferência por sentir a proteção de Allah é grande, quando o 

servo possui o medo de seu Senhor (Todo-Poderoso) no mundo, para que ele fique a salvo 

de seu tormento, que a glória esteja com ele no dia da ressurreição. Senhor da Glória (Todo 

Poderoso) diz: por minha glória Se um servo não teme de mim neste mundo, vou escondê-

lo no dia da ressurreição, e se me temer neste mundo, vou protegê-lo no dia da 

ressurreição. 

a pessoa que ganhou o direito de entrar na proteção de Allah (o Exaltado, o Majestoso) que 

mencionar o Deus Todo-Poderoso ,o Todo-Poderoso diz:( Então, lembrai-vos de Mim, Eu 

Me lembrarei de vós. E agradecei-Me e não Me renegueis.( o profeta que a paz esteja com 

ele diz: ((Deus diz: Eu sou como meu escravo pensa, e eu estou com ele se ele me lembrou, 

se lembrou-me no si mesmo, eu o lembrando em mim e se lembrou me em público, 

lembrando o em um lugar melhor que ele ...). 

Eu digo isso e peço perdão a Deus por você e por mim. 

*** 

Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e presto testemunho de que não há Deus senão 

somente Deus e não há parceiro para ele, e presto testemunho de que nosso mestre e 

profeta louvou Seu servo e Mensageiro, Deus abençoe e conceda paz e bênçãos a ele, sua 

família e companheiros. 

  Irmãos do Islã, 

A proteção de Allah tem grandes efeitos, o servo colhe seus frutos neste mundo e no futuro, 

incluindo: que quem entrar na proteção de Allah (o Todo-Poderoso), Deus o proteja de todo 

mal e se afastará dele de todo mal   , Deus Todo-poderoso diz:{ Daqueles aos quais alguns 



homens disseram: "Por certo, o povo inimigo, com efeito, reuniu hostes contra vós. Então, 

receaios." E isso acrescentou-lhes fé, e disseram: "Basta-nos Allah! E que Excelente 

Patrono!"{, (E quem confia em Allah, Ele lhe bastará. Por certo, Allah atinge o que quer de 

Sua ordem, Allah fez para cada cousa uma medida. (E ) Allah não basta a Seu servo?( E 

quem confia em Deus e confia em sua suficiência na realidade, um inimigo não será capaz de 

fazê-lo, nem será exigida uma decepção dele; ele não perderá um favor; Quando nos 

levantamos quando Deus Todo-Poderoso diz a nosso mestre Moisés, que a paz esteja com 

ele ( e isso para que fosses criado diante de Meus olhos.(( "E escolhi-te para Mim.(. Deus 

disse ao Profeta (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) :E pacienta quanto ao 

julgamento de teu Senhor, pois estás diante de Nossos olhos. E glorifica, com louvor, a teu 

Senhor, quando te levantares) e  (e alvissara aos que crêem que terão, junto de seu 

Senhor, real primazia?" Os renegadores da Fé' dizem: "Por certo, este é um evidente 

mágico!" (percebermos o grandeza da Obediência, virtudes, e belos efeitos. 

Não há dúvida de que o verdadeiro acesso à proteção de Allah Todo-Poderoso e as luzes sob 

ela são as seções mais importantes de tranquilidade, segurança, saúde mental e distância de 

todos os aspectos de tensão, ansiedade, turbulência e depressão, como você se preocupa 

com quem estava levando os motivos certos e percebe que todo o assunto está em suas 

mãos, se ele quiser  Algo para lhe dizer, então seja?  Como a palavra de Deus (Dize: "Ó 

Allah, Soberano da soberania! Tu concedes a soberania a quem queres e tiras a soberania 

a quem queres. E dás o poder a quem queres e envileces a quem queres. O bem está em 

Tua mão. Por certo, Tu, sobre todas as cousas, és Onipotente). (O que Allah franqueia aos 

homens, em misericórdia, ninguém pode retê-lo. E o que Ele retém, ninguém, depois dEle, 

pode enviá-lo. E Ele é O Todo-Poderoso, O Sábio  ). 

O sentir os servos com a proteção de Allah (o Exaltado, o Majestoso) e invocar sua grandeza, 

glória a Ele, alcança para eles e para a sociedade os mais altos níveis de paz psicológica, 

coexistência pacífica e segurança social, porque se os servos sabem o conhecimento da 

certeza de que não estão ausentes da visão de Deus (o Exaltado, o Majestoso), seu 

comportamento é reto e seu comportamento é moral,  Eles aderem ao seu comando, glória 

a Ele, evitam a proibição de Deus Todo-Poderoso e ficam sozinhos, e tomam as razões para 

reconciliar seu mundo com sua religião, para que o indivíduo viva em paz consigo mesmo, 

paz com sua família, paz com sua família, paz com sua família, paz com seus colegas, paz 

com seus amigos, paz com seus amigos e paz com a sociedade.  E paz com todas as pessoas 

E essa mensagem do Islã foi uma misericórdia para os mundos. 

  Oh Deus, entre em nós com sua vitória e apoio, inclua-nos por meio da graça, conceda-nos 

sua graça e conceda-nos sinceridade em todos os nossos assuntos, e preserve nosso Egito e 

o resto dos mundos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Isso é o islã 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: " E quem 

melhor,em religião, que aquele que entrega sua face a Allah enquanto benfeitor, e segue a 

crença de Abraão, monoteísta sincero? E Allah tomou Abraão por amigo." Eu  testemunho  

que não há Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, 

abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e seus companheiros que os seguiram com 

benevolência. Allah se agradará deles, e eles se agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 

O verdadeiro Islã é rendição, obediência, submissão a Allah ( glorificado seja) amor, siga o 

profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) boas maneiras, compaixão, 

humildade, bondade, jovialidade a Deus.misericórdia, compaixão,beleza que se reflete em 

todo o universo, construção e civilização. O Islã é um estilo de vida, cujos seguidores o vivem 

em seus movimentos, estado de descanso e todas as suas ações.  

O Islã é uma religião que exige bondade, reforma e construção do mundo pela religião, não 

destrói-lo em nome da religião, a religião exige misericórdia, segurança, proteção e paz para 

o mundo inteiro, Allah (Todo-Poderoso) dizendo: "E não te enviamos senão como 

misericórdia para os mundos." 

O pensador nos pilares do Islã, que veio no hadith de Jibril (que a paz esteja com ele) quando 

ele perguntou o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: Ó 

Muhammad, me fale sobre o Islã, ele  (que a paz esteja com ele) disse: "É testemunhar que 

não há  Deus além de Allah  e que Muhammad é o mensageiro de Deus, para realizar a 

oração , para dar a Zakah ( caridade), jejua o mês do Ramadã e para realizar  (peregrinação) 

Hajj à Casa Sagrada [Meca] se você tiver os meios para fazê-lo. Ele sabe que isso ajuda para a 

construção de uma boa personalidade, quando o homem acredita que Deus não tem 

parceiro e que nosso mestre Muhammad (que a paz esteja com ele) é seu servo e 

mensageiro, procura alcançar esse testemunho, obediência de Deus, o Senhor dos Mundos, 

cumpre suas ordens e evita seus proibidos e mante os seus limites, ele também tem que 

seguir o Profeta (que a paz esteja com ele) e tratar as pessoas como ele as tratou (que a paz 

esteja com ele); De compaixão, misericórdia, humildade e suave. 

A oração, que é o maior pilar do Islã, o servo se beneficia, a oração proíbe a obscenidade e o 

reprovável e o muçulmano viva em paz consigo mesmo e com a sociedade inteira, Allah 

(Todo Poderoso) dizendo: "Recita, Muhammad, o que te foi revelado do Livro e cumpre a 

oração. Por certo, a oração coíbe a obscenidade e o reprovável. E, certamente, a 

lembrança de Allah é maior que isso. E Allah sabe o que engenhais." 

Pagar zakat ( caridade) também tem aspectos doutrinários e humanos.É um ato que ensina o 

ser humano a parar de confiar em objetivos materiais, a entender que o dinheiro é um meio 

e não um propósito. É também uma porta de cooperação, misericórdia e sentimento 

positivo para os outros. A sociedade muçulmana não conhece o egoísmo ou o negativismo. É 



a religião da doação ( bondade), sacrifício, preferência e não egoísmo ou mesquinho. O 

crente deve ser tolerante e generoso. Allah ( Todo Poderoso )disse: louvando o al-Ansar (que 

Allah esteja satisfeito com eles): " E os que habitaram o lar e abraçaram a Fé, antes deles, 

amam os que emigraram para eles, e não encontraram em seus peitos cobiça do que Ihes 

foi concedido. E preferem-nos a si mesmos, mesmo estando em necessidade. E quem se 

guarda de sua própria mesquinhez, esses são os bem aventurados." 

Além do jejum, controla a moral de um muçulmano, continuando a observar Allah ( 

glorificado seja), treiná-lo para ter paciência, resistência, elevação espiritual, afastar-se 

daquilo que irrita Allah ( glorificado seja), O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele) disse: “E o jejum é uma prevenção (proteção), por isso, se um de vocês está 

jejuando, ele não vai a sua esposa para ter relacionamentos íntimos, não gritar e se alguém 

o insultar ou bater em você, diga : "Estou jejuando", e também disse: "Quem não deixa de 

falar falsidades e agir de acordo com elas, Deus não precisa que ele deixa sua comida ou 

bebida". 

A peregrinação é um compromisso comportamental e moral antes e depois ou durante a 

peregrinação. Allah ( Todo Poderoso ) disse: "A peregrinação se faz em meses 

determinados. E quem neles se propõe a peregrinação, então, não haverá união carnal 

nem perversidade nem contenda, na peregrinação. E o que quer que façais de bom, Allah 

o sabe. E abastecei-vos; e, por certo, o melhor abastecimento é a piedade. E temei-Me,ó 

dotados de discernimento!." Abu Huraira relatou que o Mensageiro de Allah (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) disse: “Quem fez a peregrinação e se absteve de 

qualquer relacionamento conjugal, nem disse qualquer obscenidade,  voltará como no dia 

em que sua mãe o nasceu ”(sem pecados).” Assim, todos os pilares do Islã têm sua influência 

que oferece para a sociedade o bom, segurança e paz. 

Quem examina nossa religião correta entende que é a religião das boas maneiras, cuja 

mensagem veio para completá-las. Nesse sentido, o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele ) disse:  "Eu não fui enviado, exceto para ensinar boas maneiras". Pois o 

verdadeiro Islã e seus propósitos existem onde há veracidade, fidelidade, responsabilidade, 

piedade, laços de parentesco, generosidade, ajuda, não causando danos às pessoas, 

ajudando os necessitados e a compaixão pelos animais. 

Não há dúvida que o compreensão da essência do Islã, o bom conhecimento dos segredos 

de sua mensagem tolerante e seus propósitos e objetivos nobres, e aplicar tudo isso à luz 

das novidades e exigências da época, é uma necessidade urgente para enfrentar os desafios 

contemporâneos e reprimir grupos terroristas e extremistas, quebre os círculos de 

petrificação, congelamento, escuridão, incompreensão, estreitamento do horizonte e 

deixando essa estreiteza para um mundo mais amplo, mais fácil, mais maduro, prudente, 

vidente e perspicaz, para que você possa perceber os interesses de países e pessoas, 

espalhados os sublimes valores humanos que alcançam a segurança, paz, estabilidade e 

felicidade de toda a humanidade. 

É um dos deveres e deveres mais importantes que todo muçulmano deve cumprir para 

mostrar a todas as pessoas aspectos de grandeza na religião islâmica, para que o mundo 

inteiro perceba que o Islã é uma religião de paz e a exige onde Allah Todo-poderoso diz:{ Ele 

é Allah. Não existe deus senão Ele, O Rei, O Puro, A Paz,} e a saudação do Islã é a paz, diz 

Allah:{ e não digais àquele que vos dirige a saudação do Islão: "Não é crente"}, e a saudação 

do povo do Paraíso no paraíso é a paz, onde ele diz o direito Todo-Poderoso:{ E os anjos 



entrarão junto deles, por todas as portas, dizendo; "Que a paz seja sobre vós, porque 

pacientastes! Então, que excelente final feliz da Derradeira Morada!"} e foi uma oração do 

Santo Profeta (que a paz esteja com ele) após cada oração: "Ó Deus, você é a paz, e a paz é 

de você, te abençoou, ó glória e honra.".  

O Islã é uma religião que preserva a dignidade humana, proibindo a ausência, fofocas, 

inveja, ódio, desprezo e dano de qualquer forma se fosse ação,  ou na verdade, ou mesmo 

um sinal, ou um aceno de cabeça, onde o Todo-Poderoso diz:{ Ó vós que credes! Que um 

grupo não escarneça de outro grupo - quiçá, este seja melhor que aquele - nem mulheres, 

de mulheres - quiçá, estas sejam melhores que aquelas - e não vos difameis, mutuamente, e 

não vos injurieis, com epítetos depreciativos. Que execrável a designação de "perversidade", 

depois da Fé! E os que se não arrependem, esses são os injustos.}, diz o nosso Profeta (que 

Alá o abençoe  E as bênçãos estejam sobre ele):" (Quem apontou para seu irmão com uma 

arma, os anjos o amaldiçoaram a chamá-lo, ate que se fosse seu irmão de seu pai e sua 

mãe), Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) proibiu bater e 

marcar na cara e quando ele viu (que a paz esteja com ele) um animal tinha sido marcado  

Seu rosto, ele (que a paz esteja com ele) disse: ( O Deus amaldiçoou quem o marcou). 

Quando (que a paz esteja com ele) foi perguntado sobre uma mulher que estava em jejum, 

mas ela estava machucando seus vizinhos, ele (que a paz esteja com ele) disse: `` Ela está no 

fogo ''Ele diz (que a paz esteja com ele): (Quem crê em Deus e no Dia do Juízo Final, não ferir 

o seu próximo, todo aquele que crê em Deus e no Último Dia, tem que ficar generoso em 

seu convidado, e quem crê em Deus e no Dia do Juízo Final tem que falar bem, ou ficar 

silenciosa). 

 

Eu digo isso e peço perdão a Deus por vocês e por mim. 

*** 

Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há Deus senão Alá 

sozinho, e que não há parceiro para ele e testifico que nosso Senhor e Profeta Muhammad, 

Seu servo e Mensageiro, que Allah o abençoe e o abençoe, e sua família e companheiros, e 

aqueles que os seguiram com caridade até o dia da religião. 

 Irmãos do Islã: 

O Profeta (que a paz esteja com ele) consolidou os nobres ensinamentos do Islã, sua moral 

nobre e valores nobres no coração de seus companheiros até que ele se tornou um modo de 

vida vivendo e vivendo com todas as pessoas Este Ja'far ibn Abi Talib (que Allah esteja 

satisfeito com ele) está diante do Negashi - o rei da Abissínia - explicando e mostrando algo 

desses valores e da moral de maneira sofisticada e com palavras confiantes, dizendo:" (O rei, 

que foram algumas pessoas do povo da ignorância, adorando ídolos e comer mortos, e 

chegamos indecências, e cortou os laços de parentesco, e mismanage bairro e comer forte 

nos fraco, e seria um tanta Deus nos enviou um mensageiro de nós, sabemos o percentual, e 

sinceridade e honestidade, e Afaffh,  E ele nos chamou a Deus, para uni-lo e adorá-lo, e tirar 

o que estávamos adorando, e nossos pais, sem ele, e dali, sem ele.  Rana honestamente 

falar, e o desempenho do Secretariado, e de parentesco, e de boa vizinhança, e parar de 

incesto e sangue, e nos proibiu de obscenidade, e falso discurso, e comer a riqueza do órfão, 

e jogou a fortificada, e nos mandou para adorar a Deus sozinho, e não envolvem a coisa, e 

ordenou-nos a orar, e Zakat, o jejum  ...).  



O verdadeiro muçulmano não mente, não trapaceia e não trai,  o verdadeiro muçulmano 

quem não machuca seu povo pela sua língua e mão, e o verdadeiro crente defende as 

pessoas de segurança em seu sangue e sintomas e seu dinheiro e eles mesmos, O verdadeiro 

muçulmano é quem mostra a moral do Islã. Se quiséssemos estabelecer uma verdadeira 

definição de um verdadeiro muçulmano, não encontramos uma definição melhor e nem 

tudo o que era conhecido por nosso Profeta (que a paz esteja com ele) Que é aquele que 

não machuca as pessoas pela sua língua e mão dizendo : (Não digo vos o crente? Segurança 

de pessoas e sua-se dinheiro, um muçulmano a partir das vendas de pessoas de sua língua e 

sua mão, e lutando ele mesmo trabalhou em obediência a Deus, e do abandono dos 

pecados) . 

A mensagem do Islã é a mensagem da humanidade, sabedoria, tolerância, compaixão, 

capacidade e flexibilidade, uma mensagem que reúne, não divide, une nem dispersa e tudo 

o que alcançar esses sublimes significados altos é do coração do Islã, e o que colide com 

eles; mas colide com o Islã, seus objetivos e propósitos. 

Oh Deus, guie-nos para a melhor ética que ele não guia para os melhores, exceto você, e nos 

distraia do mal que não nos distrai do mal, exceto você, e salve o Egito e seu povo e seu 

exército e polícia de todos os que são desagradáveis e desprezíveis, os mais misericordiosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Os frutos( resultados) de fé 

Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado : " Por certo, aos 

que crêem e fazem as boas obras, seu Senhor guia-os, por causa de sua Fé: a seus pés, os 

rios correrão, nos Jardins da Delícia." Eu Testemunho que não há Deus além de Allah e que 

Muhammed é seu servo e seu Mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed s sua 

família e seus companheiros, que os seguiram com benevolência, Allah se agradará deles, e 

eles se agradarão dele, até o dia do julgamento. 

Após: 

Uma das graças de Allah, glorificado seja, que Ele concede a seus servos é recompensar suas 

boas obras com bons frutos. Acreditar em Allah, louvado seja, é uma das maiores obras, cuja 

influência se reflete no indivíduo e na sociedade. O Profeta (que as orações e a paz de Deus 

estejam com ele) revelou-nos a verdade da fé que deve ser cumprida no coração do crente, 

quando nosso mestre Gabriel (que a paz esteja com ele) lhe perguntou sobre fé, ele (que as 

orações e a paz de Deus estejam com ele) disse: " É acreditar em Deus, Seus anjos, Seus 

Livros, Seus Mensageiros e o Último Dia e que você acredita em destino, suas conseqüências 

ruins e boas, ele disse: você tem razão." A Fé não é uma palavra falada com a língua, mas 

uma crença pelo coração, declaração pela língua e desempenho pelos artifícios do corpo. É o 

que é sentido pelo coração e confirmado com boas obras, seguindo as ordens de Allah, 

louvado seja, e evitando o que Ele proíbe. 

Imã Hassan al-Basri (que Allah tenha piedade dele) - Ele é um dos grandes seguidores - 

quando foi perguntado: Você é o crente ?Ele disse: "A fé é dois tipos; se você me pergunta 

sobre fé em Deus, Seus anjos, Seus livros, Seus mensageiros, paraíso, ressurreição, eu é o 

crente. Se você me pergunta sobre as palavras de Allah (o Todo-Poderoso):   " Os verdadeiros 

crentes são, apenas, aqueles cujos corações se atemorizam, quando é mencionado Allah, 

e, quando são recitados, para eles. Seus versículos, acrescentam- lhes fé; e eles confiam 

em seu Senhor• Aqueles que cumprem a oração e despendem do que lhes damos por 

sustento• Esses são, deveras, os crentes  • "  O Allah,  eu não sei se eu sou como eles ou 

não. 

A verdadeira fé é claramente refletida no espírito e na mente, no indivíduo e na sociedade. 

Um de seus frutos consiste nas boas maneiras que o servo adquire, uma vez que fé e 

honestidade (responsabilidade) são iguais. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) dizendo:  " Quem não mantém sua fidelidade não tem fé e quem não 

cumpre suas promessas não tem religião". E também o profeta  de Allah ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: " A fé e timidez estão juntas. Se uma delas é 

removido, a outra é removido". É narrado por Safuan ibn Salim ( que Allah esteja satisfeito 

com ele) que o Profeta foi perguntado se um crente poderia ser um covarde e ele 

respondeu: É possível. Ele foi novamente perguntado se um crente poderia ser um avarento 

e respondeu: é possível. Então ele foi perguntado se um crente poderia ser um mentiroso e 



respondeu: Não! Um crente não pode ser um mentiroso. " Alguns definem fé como 

sinceridade, dizendo: fé verdadeira é: dizer a verdade acreditando que a verdade o 

machucará e não mentir acreditando que mentir pode ser útil para você. É certo que as boas 

maneiras são o resultado da verdadeira fé. O crente fala apenas para dizer um bom ditado 

que contribui para o bem-estar e não espalha corrupção, constrói e não destrói, pois nossa 

religião é de boa moralidade, reforma e construção. 

Dos frutos (resultados) da fé são tranquilidade e paz . Se a fé é estabelecida na alma 

humana, ela será preenchida com tranquilidade, certeza e complacência, o que causará 

felicidade nesta vida e na outra. O verdadeiro crente entende, com certeza, que o que o 

beneficiou nunca o afetaria e que o que o afetou nunca o beneficiaria. Isso o torna grato no 

caso de alegria, paciência e no caso de tristeza; então seu coração se acalma e ele entende 

que tudo o que Allah, glorificado seja, decreta, está bem para ele. Allah ( Todo Poderoso) 

disse: " E quem crê em Allah, Ele lhe guiará o coração." E o Profeta ( que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele) disse : “O caso do crente é admirável! Todo assunto contém um 

bom para ele e isso não acontece com outro que não é crente. Bem, se a facilidade lhe chega 

e ele é grato a Allah, isso é bom para ele. E se ele tiver paciência diante das dificuldades, 

também ficará bom.” 

Desses frutos também, a fé protege o crente de cometer grandes pecados. De acordo com o 

Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele: " O adúltero que comete adultério 

não é crente ao fazê-lo, e quem bebe vinho não é crente enquanto o faz e o ladrão que 

rouba não é um crente ao fazê-lo, e quando um ladrão  rouba, e as pessoas olham para ele, 

então ele não é um crente no momento do roubo, e ainda há uma chance de se arrepender 

" Portanto, o verdadeiro crente é aquele que se afasta de tudo que prejudica os sentimentos 

das pessoas, como ridículo, ironia e dúvida. Allah ( Todo Poderoso) disse:" Ó vós que credes! 

Que um grupo não escarneça de outro grupo - quiçá, este seja melhor que aquele - nem 

mulheres, de mulheres - quiçá, estas sejam melhores que aquelas - e não vos difameis, 

mutuamente, e não vos injurieis, com epítetos depreciativos. Que execrável a designação 

de "perversidade", depois da Fé! E os que se não arrependem, esses são os injustos." E ( 

Todo Poderoso) disse : " Ó vós que credes! Evitai muitas das conjeturas . Por certo, uma 

parte das conjecturas é pecado. E não vos espieis. E não faleis mal, uns dos outros, pelas 

costas. Algum de vós gostaria de comer a carne de seu irmão morto? Pois, odiá-la- íeis! E 

temei a Allah. Por certo. Allah é Remissório, Misericordiador." A fé também é causa de 

sinceridade, Allah ( Todo Poderoso) disse: " Que, tão logo a ouvistes, os crentes e as crentes 

houvessem pensado bem deles como de si mesmos, e houvessem dito: "Esta é uma 

evidente infâmia!" 

Destes frutos também a ajuda e vitória de Allah, glorificado seja. Nesse sentido, a fé sincera 

é um motivo de ajuda e proximidade. Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: "e Allah é com os 

crentes." E isso exige vitória e apoio; Allah ( Todo Poderoso) também disse: " Ó vós que 

credes! Se socorreis a Allah , Ele vos socorrerá e vos tornará firmes os passos." E também ( 

Todo Poderoso) dizendo: " Por certo, Nós socorremos Nossos Mensageiros e os que crêem 

na vida terrena e em um dia, em que as testemunhas se levantarão." E ( Glorificado Seja) 

dizendo: " E foi dever, que Nos impendeu, socorrer os crentes." Allah ( Todo Poderoso) 

dizendo: "Daqueles aos quais alguns homens disseram: "Por certo, o povo inimigo, com 

efeito, reuniu hostes contra vós. Então, receaios." E isso acrescentou-lhes fé, e disseram: 

"Basta-nos Allah! E que Excelente Patrono! Então, tornaram, com graça de Allah e favor, 



não os tocando mal algum; e seguiram o agrado de Allah. E Allah é Possuidor de magnífico 

favor." 

Um dos frutos da fé é que Deus (o Exaltado, o Majestoso) instila o amor do servo nos 

corações da criação, Então você vê o verdadeiro crente, tem bom coração, que é familiar 

com todas as pessoas .A verdade diz: Glória a Ele:{ Por certo, aos que crêem e fazem as 

boas obras, O Misericordioso fá-los-á ter afeição mútua}, Então, o servo que vai ao seu 

Senhor com um coração de um verdadeiro crente, Deus recebe o (Todo Poderoso) com os 

corações dos fiéis, no santuário Hadith:( Se Deus ama o servo, então Gabriel chamando que 

Deus ama aquela pessoa, então amem-lo, então Gabriel também o ama, Gabriel chama ao 

povo do Céu que Deus ama aquela pessoa, amem-o, então ele será amado pelo povo do 

Céu, e então Deus faz lo amado e recebido na terra.), No santuário Hadith - também - que 

Allah (o Todo-Poderoso), afirma:( Meu servo continua se aproximando de mim com as 

Noafel (as obras extra) até eu o amar, Se eu o amei, seria seu orelha que pela consegue 

ouvir, e séria sua visão de que ele iria ver, seria a mão dele que pela ataca, e o pé dele que 

pelo anda, e se ele me pedir vou dar lhe, e se ele queria afastar o diabo dele, darei 

permissão.). 

Incluindo: que a fé a causa de terminar a angústia, elevou a calamidade e revelou a tristeza, 

nosso Profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele) diz:( Não direi a você uma súplica 

quando um de vocês sentiu de angústia deste mundo, e ele a chamou para ser libertado?) 

Foi dito a ele: Sim, ele disse: (a súplica de Zan-Nun) {ão existe deus, senão Tu! Glorificado 

sejas! Por certo, fui dos injustos."}, o Deus Todo-Poderoso disse depois disso:{ Então, 

atendemo-lo, e salvamo-lo da angústia. E, assim, salvamos os crentes. }, E isso é geral para 

os crentes. 

Eu digo isso e peço a Allah perdão por mim e você 

*** 

Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e presto testemunho de que não existe outro deus 

senão somente Deus, que não tem parceiro, e testifico que nosso mestre e profeta 

Muhammad eram Seu servo e Mensageiro, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz e a sua 

família e companheiros como um todo, e quem o segue com caridade até o dia de juízo final. 

Irmãos do Islã: 

 Um dos maiores frutos da fé é que ela alcança a segurança e a segurança da comunidade.O 

verdadeiro crente, se a fé administra seu coração, tornou-se uma fonte de segurança, e 

estabilidade, para que as pessoas o protejam para si mesmos , seus espíritos e sua riqueza, 

como diz o nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele):( O muçulmano 

é aquele que dá paz às pessoas da sua língua e mão, e o crente é aquele que as pessoas faz 

lhe segurar seus dinheiro e sintomas.), Não está entre os costumes dos crentes intimidar os 

seguros ou atacá-los, mesmo que não sejam muçulmanos, ele diz (que a paz e as bênçãos 

estejam com ele):( (Quem mata um tratado não cheirar o cheiro do paraíso, que seu vento é 

encontrado ao longo de quarenta anos). 

O Profeta (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) declarou que a perfeição da fé é 

negada a quem prejudica seu próximo, ou que está cheio e seu vizinho está com fome 

enquanto ele conhece. Ele disse (que a paz e as orações de Deus estejam com ele):( (Não 

acredita em Deus, e não acredita em Deus, e não acredita em Deus. Foi dito: Quem é o 



Mensageiro de Deus? Ele disse: Aquele machucando seu próximo), E ele (que a paz e as 

bênçãos estejam com ele) disse: “Quem não acredita em mim aquele que se tornou um 

cheio e seu vizinho está com fome ao seu lado, enquanto ele sabe”, A verdadeira fé é aquela 

que faz com que seu dono faça boas ações e ajude os outros, e é ele quem refina a moral do 

dono e mostra seu efeito sobre seu comportamento, e seu movimento em todo o universo, 

suas relações com a criação de Deus como um todo, misericórdia para com o homem, 

animais e coisas inanimadas, a fim de buscar o prazer de Deus sozinho,  O Todo-Poderoso 

disse:{ E cedem o alimento - embora a ele apegados - a um necessitado e a um órfão e a 

um cativo, * Dizendo: "Apenas, alimentamovos por amor de Allah. Não desejamos de vós 

nem recompensa nem agradecimento.}. 

Se a fé é perdida, não há segurança *** e não há mundo para aqueles que não reviveram 

nossa religião. 

E quem aceitou a vida sem religião ***então faz a perdição juntamente com a vida. 

 

E por causa dos frutos da fé em Deus (o Exaltado, o Majestoso), o que Deus Todo-Poderoso 

preparou para Seus fiéis servos na Outra Vida é uma grande recompensa e um morador 

abençoado, onde o Todo-Poderoso diz:{ Por certo, aos que crêem e fazem as boas obras, 

seu Senhor guia-os, por causa de sua Fé: a seus pés, os rios correrão, nos Jardins da 

Delícia}, {E alvissara, Muhammad, aos que crêem e fazem as boas obras que terão Jardins, 

abaixo dos quais correm os rios}, {E os que crêem e fazem as boas obras, esses são os 

companheiros do Paraíso. Nele, serão eternos.}, {Quanto aos que crêem e fazem as boas 

obras, por certo, não faremos perder o prê-mio de quem bem-faz, em obras.}, E {Por certo, 

os que crêem e fazem boas obras terão os Jardins de Al-Firdaus , por hospedagem * Neles, 

serão eternos e de onde não buscarão mudança}. 

No hadith de Qudsi, Deus (o Exaltado, o Majestoso) diz: (Eu preparei para meus servos justos 

o que nenhum olho viu, nem os ouvidos que ouvirem, e que não o coração espera dos seres 

humanos, então o Profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele) {Eles nem sabem o que 

está escondido deles de Qurat Ayn, como parte do que estavam fazendo.}. 

Devemos obter fé na crença, nas palavras e nas ações, para que a compaixão, a cooperação, 

a honestidade, a modéstia, a generosidade e a castidade sejam generalizadas, e evitaremos 

mentir, trapacear, trair, caluniar, fofocar, obscenidade, injustiça e entrar em sintomas, e 

preservar a santidade e o dinheiro, os direitos, e pátrias, seu mérito e prestígio. 

Ó Deus, ama-nos a fé e adorne-a em nossos corações, e afasta-nos da descrença e 

imoralidade e desobediência, e nos torne adultos, e salve nosso país e o resto dos mundos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conceito de bom trabalho e mau trabalho 

Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado :    " Quem faz o 

bem o faz em benefício de si mesmo. E quem faz o mal o faz em prejuízo de si mesmo. E 

teu Senhor não é injusto com os servos." Eu Testemunho que não há Deus além de Allah e 

que Muhammed é seu servo e seu mensageiro, que narra de seu Senhor, Todo Poderoso, : 

"Ó meus servos! Certamente, são suas ações que eu escrevo para você e depois eu as 

recompenso. Então quem encontra o bem louve a Allah, e quem encontra outro além disso, 

culpe ninguém senão a si mesmo." Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed s sua família 

e seus companheiros, que os seguiram com benevolência, Allah se agradará deles, e eles se 

agradarão dele, até o dia do julgamento. 

Após: 

Allah (glorificado seja ) honrou o ser humano, o criou na mais bela forma, e Ele fez os anjos 

prostrarem-se  para ele, e zombou para ele de tudo no universo, e o preferiu a muitas de 

Sua criação, onde o Todo-Poderoso diz: " E, com efeito, honramos os filhos de Adão e 

levamo-los por terra e mar e demo-lhes por sustento das cousas benignas, e preferimo- 

los, nitidamente, a muitos dos que criamos." O ser humano carrega uma forte honestidade 

que foi apresentada aos céus, à terra e às montanhas, e é a honestidade do 

comissionamento que exige a busca e o trabalho, e a reconstrução da terra, além do culto 

imposto, onde ( Todo-Poderoso ) diz : " E quando a oração se encerrar, espalhai-vos pela 

terra e buscai algo do favor de Allah; e lembrai-vos de Allah, amiúde, na esperança de 

serdes bem-aventurados." 

Um muçulmano deve saber que qualquer trabalho que ele faz em sua vida está no equilíbrio 

de suas boas ou más ações, (Todo Poderoso ) dizendo: " Então, quem houver feito um peso 

de átomo de bem o verá• E quem houver feito um peso de átomo de mal o verá." E 

também ( Todo Poderoso) dizendo: " Um dia, cada alma encontrará presente o que fez de 

bem e o que fez de mal; ela almejará que haja longínquo termo entre ela e ele . E Allah vos 

adverte dEle. E Allah, para com os servos, é Compassivo." O conceito de trabalho inclui: 

tudo o que uma pessoa faz a partir de palavras ou ações, e é estipulado em boa ação que ele 

seja puro para a Allah, Todo-Poderoso, e que seja perfeito, Todo-Poderoso dizendo: " E não 

Ihes fora ordenado senão adorar a Allah, sendo sinceros com Ele na devoção, sendo 

monoteístas, e cumprir a oração e conceder az-zakah (a ajuda caridosa). E essa é a religião 



reta." Nosso Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: " Allah 

ficará satisfeito com aqueles que tentam fazer seu trabalho de maneira perfeita " 

Não há dúvida de que o conceito de boa ação no Islã é amplo, incluindo o que Deus Todo-

Poderoso impôs aos seus adoradores, incluindo oração, jejum, zakat ( caridade), 

peregrinação, lembrança e similares. Esses são os princípios básicos que um muçulmano 

deve fazer, onde Allah ( Todo Poderoso) diz: " Ó vós que credes! Curvai- vos e prosternai-

vos e adorai a vosso Senhor, e fazei o bem, na esperança de serdes bem-aventurados." E 

também ( Todo Poderoso) dizendo: " E cumpri a oração e concedei az-zakãh a ajuda 

caridosa, e obedecei ao Mensageiro, na esperança de obterdes misericórdia." O 

Mensageiro de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: " Pureza é 

metade da fé e al-Hamdu Liliah (louvado seja Deus) enche a balança, e Subhan Allah (glória 

seja Alá) e al-Hamdu Liliah (louvado seja Deus) preenche aquilo que está entre os céus e a 

terra, e a oração é uma luz, a caridade é a prova (da fé) e a paciência é a iluminação, e o 

Alcorão é uma prova para você ou contra você. Todos os homens saem de manhã cedo e se 

vendem, libertando-se ou se destruindo." 

Entre as boas ações que um muçulmano deve possuir estão: honestidade, bondade e 

espalhar a paz, onde Allah ( Todo Poderoso) disse:   " E dize a Meus servos que digam aos 

idólatras a palavra que for melhor." O Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele, diz: “ O mais perfeito dos crentes na fé são aqueles que são melhores em maneiras e 

atitudes, aqueles que são humildes, que se sentem confortáveis com as pessoas e as pessoas 

se sentem confortáveis com eles." Ele aponta o estatuto do crente dizendo: "o crente é 

como a palmeira que se alimenta bem, produz bons frutos, se cair, não se quebra, não 

corrompe". 

O bom trabalho não se limita a uma parte. Inclui tudo o que realiza os valores humanos e 

contribui para criar uma sociedade pura e coerente, governada pelo carinho e pela 

cooperação e dominada pela tolerância, amor e misericórdia. O Islã considera que a partida 

em busca de trabalho para alimentar e alimentar legalmente a família e os filhos é um bom 

trabalho bem pago como uma saída para o Caminho de Allah, louvado seja. Um homem 

passou pelo Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, os companheiros 

realizados nesse homem perseverança e atividade, eles disseram: seria melhor se a partida 

desse homem estivesse no caminho de Allah. O Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele, ele responde: "Se ele sai para ganhar a vida para as crianças, ele está no 

Caminho de Allah, louvado seja, se ele sai para ganhar a vida para seus pais tão velhos, está 

no caminho de Allah, glorificado seja. Se ele sai em busca de ganhar a vida para se conter, 

ele está no caminho de Allah, glorificado seja, mas se ele sai para ganhar a vida por 

ostentação, ele está no caminho do diabo." 

No Mensageiro de Deus (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele), temos um bom 

exemplo, onde ele costumava trabalhar si mesmo e servir sua família, a Mãe dos Crentes, 

Sra. Aisha (que Deus esteja satisfeito comela) dizendo:   " O Mensageiro de Deus (que as 

orações e a paz de Deus estejam com ele) costumava reformar suas sandálias e costurar 

suas roupas e trabalhar em sua casa, como um de vocês trabalha em sua casa." E ( que a paz 

e as bênçãos de Allah estejam com ele ) diz: " Quando um muçulmano gasta algo em sua 

família buscando recompensa de Allah, isso conta para ele como sadaqa ( caridade). O 

Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele )  disse: "O melhor de 

vocês é o melhor para sua esposa, e eu sou o melhor de vocês para minhas esposas". 



E entre as boas ações também tudo o que beneficia os outros, pequeno ou grande, material 

ou moral. Deus ( Todo Poderoso) diz: " Nada de bem há em muitas de suas confidências, 

exceto nas de quem ordena caridade ou algo conveniente ou reconciliação entre as 

pessoas. E a quem o faz, em busca de agrado de Allah, Nós conceder-Ihe-emos magnífico 

prêmio." e o Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse : " Quem tem 

uma montaria adicional, deve dar isso a quem não tem, e quem tem alguma comida 

adicional, deve dar a quem não tem". O Profeta ( a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele ) instando aspectos de boas obras, diz: "Existem muitas formas de bem: dizer Subhan 

Allah (glória seja Alá), al-Hamdu Liliah (louvado seja Deus), la ilaha il-la al-allah ( não há Deus 

além de Allah), comandando o bem e proibindo o mal, afastando  algo mal do caminho, 

fazer o surdo escutar, guiar o cego, guiar o perdido, ajudar o necessitado, dar uma mão ao 

fraco. Tudo isso é um ato de caridade » . Esses atos fazem parte do bom trabalho." 

Incluindo: construção, reforma e reconstrução, porque a visão do Islã de todo trabalho que 

contribui para a construção de uma sociedade alta é uma visão de reverência e glorificação, 

como foi mencionado no Alcorão Sagrado cerca de trezentos e sessenta versículos que 

falavam sobre trabalho. E Deus (o Exaltado, Majestoso) nos mencionou exemplos daqueles 

que estavam fazendo boas ações, Allah ( Todo Poderoso) diz: " Ele vos fez surgir da terra e 

vos fez povoá-la." Isso confirma que os trabalhadores da agricultura, indústria e comércio 

têm uma grande recompensa pela quantidade de esforço que realizam, além de setores 

essenciais à vida, como a indústria do ferro, diz o Todo-Poderoso:{ E criamos o ferro; nele, 

há veemente força e benefícios para os humanos.}, E construção naval diz O Todo-

poderoso:{ Então, inspiramo-lhe: "Fabrica o barco, diante de Nossos olhos e com Nossa 

inspiração}, e também diz A gloria :{ E Allah vos faz, de vossas casas, lugar de repouso, e 

vos faz, das peles dos rebanhos, casas, que achais leves, em vosso dia de via-gem e em 

vosso dia de acampamento},{ E Allah vos faz sombras do que criou. E vos faz abrigos, das 

montanhas. E vos faz vestes que vos guardam do calor e vestes que vos guardam, em 

vossas guerras. Assim, Allah completa Sua graça, para convosco, para vos islamizardes.}, 

Todo-Poderoso diz na indústria do couro:{ E Allah vos faz, de vossas casas, lugar de 

repouso, e vos faz, das peles dos rebanhos, casas, que achais leves, em vosso dia de via-

gem e em vosso dia de acampamento. E de sua lã e de seu pêlo e de sua crina, tendes 

guarnições e proveito, até certo tempo}. 

Boas ações não se limitam ao que é benéfico para as pessoas; ao contrário, estende-se a 

incluir o que é benéfico para os animais e objetos inanimados; portanto, quando o 

Mensageiro de Deus (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) passava por um 

camelo pobre, ele disse:( (Temei a Deus nesses animais silenciados, manta-lo válido, e deixá-

lo válido), E ele (que a paz e as bênçãos estejam com ele) disse: "Enquanto um homem 

caminha de certa maneira e encontra um ramo de espinhos na estrada, ele o levou Então, 

Deus perdoe-o", ele (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele) diz:( (Eu vi um 

homem transforma no paraíso em uma árvore que foi cortada no fundo da estrada e foi 

machucondo  as pessoas). 

Quanto ao mau trabalho, ele inclui todo o trabalho que irrita a Deus (o Exaltado, o 

Majestoso) e leva o ser humano para fora do círculo da reforma para a corrupção, 

começando a se afastar da obediência imposta, cometendo o mal e a imoralidade como 

desobediência aos pais e agredindo dinheiro e sintomas, Incluindo: uma pessoa desiste de 

sua responsabilidade com sua família, seu fracasso em cuidar de seus filhos e sua falta de 



boa educação, diz Todo-Poderoso:{ Ó vós que credes! Guardai- vos, a vós mesmos e a 

vossas famílias, de um Fogo, cujo combustível são os homens e as pedras;}. 

Incluindo: corrupção na terra, espalhando idéias subversivas, falsos boatos e intimidar os 

segurantes, disse Todo-Poderoso:{ E não semeeis a corrupção na terra, depois de 

reformada.}, { A recompensa dos que fazem guerra a Allah e a Seu Mensageiro, e se 

esforçam em semear a corrupção na terra, não é senão serem mortos ou serem crucifica-

dos ou terem cortadas as mãos e os pés, de lados opostos , ou serem banidos da terra. Isso 

lhes é ignomínia, na vida terrena, e, na Derradeira Vida, terão formidável castigo,}, e{ E 

não busques semear a corrupção na terra. Por certo, Allah não ama os corruptores."}. ele 

(que a paz e as bênçãos estejam com ele) diz: (O teu bem é quem os outros desejam a sua 

bondade, e quem não machuca ninguém, e o teu mal é aquele que alguém não espera a sua 

bondade, e machuca os outros.), É também: prejudicar os caminhos, pois este é um grande 

pecado, como ele (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele) diz:( não prejudique 

ninguém, nem a si se prejudique), E ele (que a paz e as bênçãos estejam com ele) diz: “Quem 

prejudica os muçulmanos em seus caminhos, e eu devo amaldiçoá-los. 

Incluindo: o que gera rancor entre as pessoas e o que lhes causa danos morais ou materiais, 

como: calúnia, fofocas, ironia, zombaria, xingamentos, razões, obscenidade em dizer e 

outras coisas que o Islã proíbe e contradiz com bons costumes, bom senso e 

comportamento de classe alta. E o profeta que a paz esteja com ele diz: (os mais odiados 

para O Deus aqueles que andam pelas fofocas, que dividem os amados que buscam a 

maldição inocente). 

Eu digo isso e peço perdão a Deus por você e por mim. 

*** 

Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e presto testemunho de que não há deus senão 

somente Deus, não há parceiro para ele, e presto testemunho de que nosso mestre e 

profeta é Seu servo e Mensageiro, que Deus o abençoe e lhe conceda paz, e a sua família e 

companheiros até o dia de Juízo Final. 

Irmãos do Islã: 

Todo trabalho realizado por um servo tem seus efeitos sobre seu dono neste mundo e no 

futuro, portanto, entre os frutos das boas ações, há a boa vida neste mundo e no futuro, 

onde Ele diz:{ A quem faz o bem, seja varão ou varoa, enquanto crente, certamente, fá-lo-

emos viver vida benigna. E Nós recompensá-los-emos com prêmio melhor que aquilo que 

faziam}, Incluindo: a recompensa continua após a morte, ele disse (que a paz esteja com 

ele): ((Sete recompensas sendo continuas em seu túmulo após a sua morte : Ensinar uma 

ciência, ou fazer um rio, ou cavar poços,ou  plantar um Palma, ou construiu uma mesquita, 

ou herdado um Corão, ou deixe seu filho pedir perdão depois de sua morte ), Incluindo: 

expiando as más ações e mudando-as com boas ações, o Todo-Poderoso disse:{ E aos que 

crêem e fazem as boas obras, em verdade, remir-lhes- emos as más obras e recompensá-

los-emos com prêmio melhor que aquilo que faziam}, Incluindo: exaltação da recompensa, 

a companhia dos profetas, companheiros e mártires, onde ele diz que a glória seja para Ele:{ 

Por certo, os que crêem e fazem boas obras terão os Jardins de Al-Firdaus , por 

hospedagem}, e { E quem obedece a Allah e ao Mensageiro, esses estarão com os que 

Allah agracia: os Profetas e os veracíssimos e os mártires e os íntegros. E que belos 

companheiros esses!}. 



Assim como uma boa ação tem seus frutos, uma má ação tem seus efeitos sobre seu dono 

neste mundo e no outro, incluindo: erro e confusão, o Todo-poderoso diz:{ Será que aquele, 

para quem é aformoseada sua má ação, e a vê como boa, é como aquele a quem Allah 

guia? E, por certo, Allah descaminha a quem quer e guia a quem quer}, Incluindo: A vida 

turbulenta e precária, onde Deus diz :{e quem der de ombros a Minha Mensagem, por 

certo, ele terá uma vida atormentada e ressuscitá-lo-emos cego, no Dia da Ressurreição."}, 

Incluindo: destino ruim no dia da ressurreição, o Todo-Poderoso diz:{ Por certo, os que 

devoram as riquezas dos órfãos, injustamente, apenas devoram fogo, para dentro de seus 

ventres. E queimar-se-ão em Fogo ardente.}, E ele (que a paz e as bênçãos estejam com ele) 

disse: “Aquele que tirar algo da terra sem o seu direito será ficando no dia da ressurreição, 

em sete terras.”. 

Quão felizes estamos em aderir ao melhor bem e em ficar longe de todo mal nocivo, em 

seguir e cooperar com a verdade, o Todo-poderoso diz :{ Pelo tempo! * Por certo, o ser 

humano está em perdição, * Exceto os que crêem e fazem as boas obras e se reco-

mendam, mutuamente, a verdade , e se recomendam, mutuamente, a paciência.} 

Oh Deus, pedimos que você faça boas ações, deixe coisas más e ame os pobres, 

  E nos abençoou com sinceridade e aceitação, e salvou nosso Egito de todo mal e do resto 

dos mundos. 

A lembrança de Allah ( Todo Poderoso) e sua influência na retidão da alma humana 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: " Os que crêem e 

cujos corações se tranqüilizam com a lembrança de Allah." - Ora, é com a lembrança de 

Allah que os corações se tranqüilizam." Eu  testemunho  que não há Deus além de Allah e 

que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, 

sua família e seus companheiros que os seguiram com benevolência. Allah se agradará deles, 

e eles se agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 

Allah ( glorificado seja) ordenou que as pessoas o invocassem muito, prometendo-lhes uma 

grande recompensa. Allah (Todo Poderoso )disse sobre isso : "Ó vós que credes! Invocai a 

Allah abundantemente." Também ( Todo Poderoso ) dizendo: " e aos que se lembram 

amiúde de Allah e às que se lembram amiúde dEle, Allah preparou-lhes perdão e 

magnífico prêmio". Allah ( Todo Poderoso) dizendo : "Os verdadeiros crentes são, apenas, 

aqueles cujos corações se atemorizam, quando é mencionado Allah, e, quando são 

recitados, para eles. Seus versículos, acrescentam- lhes fé; e eles confiam em seu Senhor." 

O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) exortou sua nação a se lembrar 

muito de Allah ( glorificado seja) dizendo: “Não devo informá-lo do melhor e mais puro 

trabalho antes de seu Senhor, aquele que se eleva mais alto em graus, aquele que é melhor 

para você do que gastar ouro e prata e melhor do que encontrar o inimigo, e golpear os 

pescoços deles, e eles atingem seus pescoços? Eles disseram: é claro. Ele disse: "A 

lembrança de Allah, o Altíssimo". Quando um homem veio ao Profeta de Allah (que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele ), ele disse:“Ó Mensageiro de Allah ,na verdade, os atos 

legislados do Islã se tornaram demais para mim, portanto, informe-me sobre algo em que 

devo me ater” .Ele (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: “ Sempre 

mantenha sua língua fica úmida com a lembrança de Allah" 



A lembrança de Allah ( glorificado seja) é uma grande adoração, É fácil de fazer e tem 

inúmeras virtudes. Abu Said Al Judrí relatou que Mu'awíyah Ibn Abi Sufián disse: “O 

Mensageiro de Allah encontrou um círculo formado por seus companheiros e disse:" Por que 

vocês estão sentado aqui? " Eles disseram: "Estamos sentados para lembrar de Allah ( 

glorificado seja) porque Ele nos guiou ao Islã e nos abençoou com ele". Ele disse: "Por Allah, 

vocês estão sentado apenas para esse propósito?" Eles disseram: "Por Allah, estamos 

sentados apenas para esse propósito" . Ele disse: "Eu não lhes pedi que jurassem porque 

estava acusando vocês, mas Gabriel veio até mim e me disse que Allah estava se 

vangloriando de vocês diante dos anjos". 

A lembrança de Allah é a vida dos corações e é o discurso muito querido a Deus, louvá-lo. 

Abu Musa( que Allah está satisfeito com ele) relatou que o Profeta de Allah( que a paz e as 

bênçãos estejam com ele) disse: “O exemplo de quem se lembra de seu senhor e de quem 

não se lembra dele é como o vivo e o morte". Abu Dharr (que Allah esteja satisfeito com ele) 

relatou que o Profeta de Allah, que a paz e as bênçãos estejam com ele, o tenha visitado um 

dia. Abu Dharr disse: Oh, para quem eu daria a minha mãe e pai? por resgate! Qual é o 

discurso mais amado para Allah ( Todo Poderoso )? O Profeta disse que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele: "O que Allah escolheu para seus anjos: Glória a Você , nosso 

Senhor, a ti é louvor, glória a ti, nosso Senhor, a ti é louvor!).  Samra Ibn Yundab relatou que 

o Mensageiro de Allah disse: “As palavras mais amadas de Allah são quatro :‘ Glorificado seja 

Allah; Louvado seja Allah, não há Deus além de Allah e Allah é maior". 

O Mensageiro de Allah também disse: "Os mufarridun avançaram", eles disseram: " Quem 

são os mufarridun Ó mensageiro de Alah? Ele disse: "Aqueles e aquelas que se lembram de 

Allah sem cessar". Portanto, a lembrança de Allah ( glorificado seja) foi a recomendação do 

Profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) para Mu'adh (que Allah esteja 

satisfeito com ele) profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele)disse : 

"Oh Mu'adh, "Por Allah, eu te amo" » Mu'adh respondeu : "Para meu pai eminha mãe. Por 

Allah, eu te amo demais!" O Profeta respondeu: "Eu recomendo Mu'adh:  diga depois de 

cada oração:" Ó Allah, me ajude a lembrar de você, te agradecer e te adorar bem ”. 

A lembrança de Allah ( glorificado seja)  é uma contínua adoração do servo em todas as suas 

situações, que o muçulmano é ordenado a fazer em todos os tempos e em qualquer 

situação. A esse respeito, Allah ( Todo Poderoso )disse: "Por certo, na criação dos céus e da 

terra, e na alternância da noite e do dia, há sinais para os dotados de discernimento•Que 

se lembram de Allah, estando de pé e assentados e deitados ." A vida do muçulmano é 

cheia de lembrança, em sua adoração e em seus atos. Nesse contexto, a oração é uma 

lembrança, Allah ( Todo Poderoso) dizendo: " e cumpre a oração em lembrança de Mim." E 

também ( Todo Poderoso ) dizendo: " cumpre a oração. Por certo, a oração coíbe a 

obscenidade e o reprovável. E, certamente, a lembrança de Allah é maior que isso". Isso 

significa que a oração tem dois grandes propósitos: o primeiro: que a oração evite cometer 

atos imorais e repreensíveis e o segundo é que a lembrança de Allah ( glorificado seja) é a 

mais importante e a maior. 

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) nos legislou muitas invocações 

que os muçulmanos devem manter. Foi narrado por Abu Hurayrah (que Allah esteja 

satisfeito com ele) que ele disse: O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele) quando ele acorda, ele dizendo: " o Allah, por você entramos pela manhã e por Você 

entra a noite,por você vivemos e por você nós morremos, e para você será o retorno".  E 

quando a noite chega, ele dizendo : " Ó Allah, por Você entramos na noite e por você 



entramos pela manhã por você vivemos e por você morremos, e para você será o retorno! ".  

O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: " Quem disse 

quando acorda, ó  Allah, qualquer bênção que tenha chegado a mim ou a qualquer uma de 

suas criaturas pela manhã é apenas de você, você não tem parceiro.Todo louvor e agradecer 

é para você." Que bonito é começar o dia e terminá-lo com a lembrança de Allah ( 

glorificado seja) e continue lembrando de Allah ( glorificado seja) ao longo dele. 

Também há súplicas ditas ao sair de casa e ao entrar, onde nosso Profeta (que a paz esteja 

com ele) diz:( Quem disse que quando sai de casa: em nome de Deus, confiei a Allah, e não 

há poder nem poder exceto Allah. Foi dito-lhe: "vai ser guiado, e basta, e protegido, e foi 

protegido do diabo. "). E a mãe de Salamah (que Allah esteja satisfeito com ela) disse:  que o 

Profeta (que a paz esteja com ele) nunca saiu de minha casa sem suplicar ao céu  dizendo: 

((Ó Allah, eu busco refúgio em você  de desviado ou ser enganado ou de ser removido ou 

causar removido, ou ser injusto ou oprimido,  ou de ser ignorante ou de não ser sabio). E das 

súplicas ditas na entrar da casa dizendo o profeta(que a paz esteja com ele): (Se o homem 

entrou sua casa, tem que dizer: Ó Allah, peço-lhe o bem da entrada e o bem da saída, Em 

nome de Deus entramos, e em nome de Deus, saímos, e em Deus nosso Senhor confiamos e 

depois saudar sua família.) O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

disse: "É impossível para você ganhar todos os dias mil bens?" e uma pessoa o perguntou: 

"Como um de nós pode vencer?" Ele disse: "Ele louva cem louvores, e escrever para ele mil 

boas ações ou perdoar mil pecados para ele".)  . 

Também há súplicas quando se come e bebe, como a designação no início e elogios no final, 

sobre Omar ibn Abi Salamah (que Allah esteja satisfeito com ele), disse: "Quando era um 

menino sentado entre pernas do Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele), e minhas 

mãos estavam na prato então o Mensageiro de Allah me disse: (Ó menino, antes tudo diga o 

nome de Deus, coma na sua mão direita, e coma o que se segue), O Mensageiro de Allah 

(que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele), quando ele come um alimento, disse: 

"Louvado seja Deus, que nos alimentou,  nos bebeu e nos fez musulmanos". 

Como o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) promulgou a mencionar a 

de Allah na entrada do mercado, e ele nos mostrou a recompensa de mencionar O Deus, ele 

disse (que a paz esteja com ele): (Quem disse que ao entrar no mercado: não há deus senão 

Alá sozinho com nenhum parceiro, e O louvor para tu, e ele vive e morre as pessoas, e ele 

vive e não morre, na sua mão toda a bondade, ele é capaz de tudo, Deus escreveu para ele 

mil bem, e varreu mil mal e construiu uma casa para ele no paraíso). 

Como um muçulmano deve lembrar a Deus ao ver o que ele gosta, dizendo: o que Deus 

quiser, não há poder, senão com a ajuda de Allah em,  Allah (Todo-Poderoso) diz:{ "E, 

entrando em teu jardim, houvesses dito: 'Que seja o que Allah quiser! Não há força senão 

com a ajuda de Allah!'} . Da mesma forma, ao ver o povo do flagelo louvar a Deus em seu 

segredo, nosso Profeta (que a paz esteja com ele) diz: (Quem veio a ele com um flagelo, 

disse: Louvado seja Deus, que se recuperou do que o atormentou e me preferiu a muitas das 

criaturas, se recuperou daquele flagelo, como não se nada fosse). 

Como o crente recorre ao seu Senhor mencionar-lo no aflito, Todo-Poderoso disse: { E Zan-

Nun quando se foi, irado, e pensou que não tínhamos possiblidade de repessâo contra ele; 

então, clamou nas trevas: "Não existe deus, senão Tu! Glorificado sejas! Por certo, fui dos 

injustos." * Então, atendemo-lo, e salvamo-lo da angústia. E, assim, salvamos os crentes.}. 



O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) costumava dizer na angústia: 

"Não há Deus senão Allah, o Grande e o Altíssimo, o Deus do Senhor e o Senhor do Céu.".  

Esta é uma série de súplicas promulgada para nós pelo Mensageiro de Allah (que a paz 

esteja com ele) e quem perseverou estas súplicas foi guiado e salvado da negligência e  

protejado do diabo, Allah glorificado seja diz:{ Allah fez descer a mais bela narrativa: um 

Livro de partes semelhantes , reiterativo . De ouvi-lo, as peles dos que receiam a seu 

Senhor arrepiam-se; em seguida, suas peles e seus corações tornam-se dúcteis à menção 

de Allah. Essa é a orientação de Allah, com que guia a quem quer. E aquele, a quem Allah 

descaminha, não terá guia algum.} e tsmbém diz:{ E invoca teu Senhor, em ti mesmo, 

humilde e temerosamente, e sem altear a voz, ao amanhecer e ao entardecer, e não sejas 

dos desatentos.} e diz:{ E a quem fica desatento à lembrança do Misericordioso, 

destinamo-lhe um demônio, e este lhe será um acompanhante}.  

Eu digo isso e peço perdão a Deus por vocês e por mim. 

* * * 

 Louvado seja Allah, o Senhor dos Mundos, e presto testemunho de que não há deus senão 

Allah sozinho e sem parceiro, e presto testemunho de que nosso Profeta Muhammad é Seu 

servos e Mensageiro. 

 Irmãos do Islã: 

A lembrança de Allah (o Todo-Poderoso) entre os companheiros do Mensageiro de Allah 

(que a paz esteja com ele) era um modo de vida aplicado praticamente, então a sociedade 

deles era cheia de observando Deus e longe da invasão, incluindo o que era de Abu Bakr 

(que Allah esteja satisfeito com ele) quando o Profeta  Umar ibn al-Khattab (que Allah esteja 

satisfeito com ele) assumiu O judiciário, em seguida, permaneceu o Profeta Omar (que Allah 

esteja satisfeito com ele) por um ano inteiro não se aplica a ninguém e, em seguida, pediu 

ao amigo Abu Bakr (que Allah esteja satisfeito com ele) para isentá-lo do judiciário, ele disse: 

As dificuldades do judiciário exigem isenção, Omar?,  'Umar (que Allah esteja satisfeito com 

ele) disse: Não, ó Khalifa do Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele); Mas eu não 

preciso de mim quando o povo dos crentes, cada um deles conhecia o seu direito, não o 

pediu mais, e o dever não falhou em sua atuação, cada um deles ama para o irmão, o que 

ele ama por si mesmo, Se um deles estiver ausente, inspecione-o, se ele estiver doente, eles 

o devolvem, e se ele não tiver ajuda, e se precisar de ajuda, se um deles tem desastre da lhe 

consolo, O religião deles é o conselho e a ética deles é a virtude e proibir o mal, então o que 

eles quebram?  O que eles estão levando?.  

Se um escravo muçulmano alcança a lembrança de Allah em seu coração e a repete com a 

língua, e aplica lo na sua pratica ;Ele se endireitou, recebeu o prazer de Allah Todo-Poderoso 

e abençoou a Deus (Todo-Poderoso) em sua vida, e remover sua trestiza e foi dominado por 

tranquilidade e misericórdia.  

Oh Deus, ajude-nos a lembrar de você, e obrigado, e boa adoração, e salve o nosso país, 

Egito, e faça Egito uma segurança segura, prosperidade generosa e o resto dos mundos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atenção do Nobre Alcorão de valores morais 

Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado : " Por certo, 

este Alcorão guia ao caminho mais reto e alvissara aos crentes, que fazem as boas obras, 

que terão grande prêmio," Eu Testemunho que não há Deus além de Allah e que 

Muhammed é seu servo e seu Mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed s sua 

família e seus companheiros, que os seguiram com benevolência, Allah se agradará deles, e 

eles se agradarão dele, até o dia do julgamento. 

Após: 

Os aspectos da grandeza no Alcorão Sagrado são inúmeros e incalculáveis. O Alcorão 

Sagrado é sobre a corda forte de Allah, a lembrança sábia, a luz clara e a senda reta. A 

falsidade (vaidade) não vem, nem de frente nem de trás. Os cientistas não estão satisfeitos 

com isso, nunca deve ser usado para vários estudos e leituras. Suas maravilhas não 

terminam. Quem se expressa dessa maneira é sincero, todo mundo que trabalha em virtude 

do qual é recompensado, todo mundo que julga de acordo com seus motivos é justo e todos 

que o chamam serão guiados pela senda reta., Allah ( Todo Poderoso) dizendo: " fizemos 

descer sobre ti o Livro como elucidação de todas as cousas, e orientação e misericórdia e 

alvíssaras para os moslimes. " E também ( Todo Poderoso) dizendo : " De nada 

descuramos, no Livro". 

Um dos aspectos da grandeza no Alcorão Sagrado é sua atenção à construção moral na vida 

de indivíduos e nações por meio de um sistema de valores, princípios e regras que governam 

o comportamento humano. Que estabelece uma sociedade interconectada caracterizada 

por almas puras e corações puros, cujos proprietários se tratam com honestidade, 

sinceridade, misericórdia e justiça. Cada um deles acredita bem a tradição da diferença entre 

os seres humanos, na convivência pacífica, no respeito pelo outro e a melhora da vida 

através da religião, onde Allah ( Todo Poderoso) dizendo: " Ó homens! Por certo, Nós vos 



criamos de um varão e de uma varoa, e vos fizemos como nações e tribos, para que vos 

conheçais uns aos outros. Por certo, o mais honrado de vós, perante Allah é o mais 

piedoso. Por certo, Allah é Onisciente, Conhecedor. " E também ( Todo Poderoso) dizendo: 

" E, se teu Senhor quisesse, haveria feito dos homens uma só comunidade. Mas eles não 

cessam de ser discrepantes• Exceto os de quem teu Senhor tem misericórdia" Allah ( 

Glorificado Seja) dizendo: " Ele vos fez surgir da terra e vos fez povoá-la;" 

O mentor dos versículos do sábio Alcorão percebe com certeza que os valores morais 

preconizados pelo Sagrado Alcorão não são um luxo que possa ser dispensado ou usado em 

um ambiente sem outro, mas é um conjunto de valores fixos que não mudam com a 

mudança do tempo e não diferem de acordo com o local. Como esses valores morais eram 

um método de vida aplicado pelo Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele), 

insistiu com ele e pediu isso, quando a mãe dos crentes Aisha (que Allah está satisfeito com 

ela ) foi perguntada por Saad bin Hisham sobre as morais do Mensageiro de Deus (que a paz 

e as bênçãos de Allah estejam com ele ), no dito de Allah Todo-Poderoso:   " E, por certo, és 

de magnífica moralidade." Ele disse: perguntei a Aisha (que Allah esteja satisfeito com ela): 

Ó Mãe dos Crentes, conte-me sobre as morais do Mensageiro de Deus (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele), e ela disse: " Você lê o Alcorão?" Eu disse: Sim, então ela 

disse: " As morais do Mensageiro de Deus (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

eram o Alcorão. Onde a Sra. Aisha (que Allah esteja satisfeito com ela) enfatizou que todo o 

Alcorão, com suas crenças, leis, adorações e transações, é basicamente um forte apelo para 

construir um ser humano como um edifício moral integrado. E que o Mensageiro (que a paz 

e as bênçãos de Allah estejam com ele) era o modelo perfeito para este edifício em todos os 

assuntos de sua vida. 

Entre os valores mais importantes: respeitar o ser humano, preservar sua dignidade e não 

insultá-lo. Este é o ordem de Deus Todo-Poderoso em Seu Nobre Livro para o crente se 

afasta de tudo que prejudica os sentimentos das pessoas, como ridículo, ironia e dúvida. 

Allah ( Todo Poderoso) disse: " Ó vós que credes! Que um grupo não escarneça de outro 

grupo - quiçá, este seja melhor que aquele - nem mulheres, de mulheres - quiçá, estas 

sejam melhores que aquelas - e não vos difameis, mutuamente, e não vos injurieis, com 

epítetos depreciativos. Que execrável a designação de "perversidade", depois da Fé! E os 

que se não arrependem, esses são os injustos." E ( Todo Poderoso) disse : " Ó vós que 

credes! Evitai muitas das conjeturas . Por certo, uma parte das conjecturas é pecado. E não 

vos espieis. E não faleis mal, uns dos outros, pelas costas. Algum de vós gostaria de comer 

a carne de seu irmão morto? Pois, odiá-la- íeis! E temei a Allah. Por certo. Allah é 

Remissório, Misericordiador." O Nobre Alcorão ordena a pureza e integridade do coração 

de todos os vícios, ódios e dúvida. O Todo-Poderoso disse: " Que, tão logo a ouvistes, os 

crentes e as crentes houvessem pensado bem deles como de si mesmos, e houvessem 

dito: "Esta é uma evidente infâmia!" 

Da mesma forma, entre os valores que o Sagrado Alcorão deveria estabelecer: o valor da 

cooperação, solidariedade e compaixão, como o Sagrado Alcorão instruiu todas as suas 

comunidades a cooperar na bondade e piedade, Allah ( Todo Poderoso ) disse: "  E ajudai-

vos, mutuamente, na bondade e na piedade. E não vos ajudeis no pecado e na agressão." 

A cooperação entre os membros da sociedade é um fator para a força do Estado e a 

conquista da segurança social para seus filhos. Toda pessoa tem requisitos que deseja 

alcançar e se esforça para cumpri-los. Se o espírito de solidariedade cresce na sociedade, ele 



se tranquiliza e se acalma em relação a esses requisitos, e também procura elevar o valor da 

solidariedade na sociedade da melhor maneira possível. 

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) se importava com o valor da 

cooperação em muitos hadiths, onde o profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) dizendo : " ele faz uma semelhança da relação dos muçulmanos com o 

outro  e esta relação  é cheia de amor, compaixão e misericórdia  e esta relação é  como 

um só corpo, quando qualquer membro dele doer, todo o corpo dói, por causa da insônia 

e da febre". O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: " 

Um muçulmano é irmão de um muçulmano: ele não o prejudica ou o abandona. Se alguém 

se importa com a necessidade de seu irmão, Allah cuidará dessa necessidade; se alguém 

remover a ansiedade de um muçulmano, Allah removerá dele, uma das ansiedades do dia da 

ressurreição; e se alguém encobrir a culpa de um muçulmano, Allah encobrirá sua falta no 

dia da ressurreição ". 

Esses valores incluem o valor do raciocínio, o uso da razão. Allah, louvado seja, ordena que 

seus servos reflitam sobre o reino dos céus e da terra e louvou aqueles que contemplam. 

Allah ( Todo Poderoso) dizendo  a este respeito: " Por certo, na criação dos céus e da terra, 

e na alternância da noite e do dia, há sinais para os dotados de discernimento• Que se 

lembram de Allah, estando de pé e assentados e deitados , e refletem na criação dos céus 

e da terra e dizem: "Senhor nosso! Não criaste tudo isto em vão. Glorificado sejas! Então, 

guarda-nos do castigo do Fogo•" E ( Todo Poderoso) dizendo: " E não olharam para o reino 

dos céus e da terra." Allah, Todo Poderoso, abra as portas da meditação dizendo: " Allah é 

Quem elevou os céus, sem colunas que vejais;" E também ( Glorificado Seja ) dizendo: " 

Dize: "Vistes? Se Allah fizesse o dia perpétuo sobre vós, até o Dia da Ressurreição, que 

outro deus que Allah vos faria chegar uma noite, em que repousásseis? Então, não o 

enxergais?" Allah também nos ordenou que pensássemos na alma: O Todo-Poderoso disse:{ 

{Eles não pensaram em si mesmos},e {E, na terra, há sinais para os que estão convictos da 

Fé, * E há-os em vós mesmos. Então, não os enxergais?}, O Alcorão Sagrado nos abre a 

porta para pensarmos em tudo que beneficia o ser humano, e esse pensamento é um culto 

que os Companheiros e os Seguidores (jurisprudência de Deus se agrada deles) ensinaram, e 

estão conscientes de seu propósito. Abu Dardaa (que Deus esteja satisfeito com ele) diz: a 

pensar uma hora é melhor do que ficar de pé por uma noite rezando. Wahb Ibn Monbeh 

(que Deus esteja satisfeito com ele) diz: "Pela força do homem meditando, ele acaba 

entendendo, para saber e, portanto, trabalhar". 

Incluindo: o valor do diálogo e o respeito pelo outro, como muitos dos versículos do Alcorão 

guiam a nação, mas guiam toda a humanidade à importância do diálogo na vida das pessoas, 

pois o diálogo é o método que Deus (Deus Todo-Poderoso) escolheu como uma abordagem 

para os profetas e mensageiros na comunicação de sua mensagem às pessoas; ou seja, o Islã 

acredita na liberdade de crença. Onde Deus Todo-Poderoso diz:{ Não há compulsão na 

religião! Com efeito, distingue-se a retidão da depravação. Então, quem renega At-Taghut 

e crê em Allah, com efeito, aterse-á à firme alça irrompível. E Allah é Oniouvinte, 

Onisciente.Allah é O Protetor dos que crêem: fá-los sair das trevas para}, Este é o Profeta 

de Deus, Noé (que a paz esteja com ele), dirigindo-se ao seu povo em uma posição de suas 

longas posições de advocacia, dizendo:{ Disse: "O meu povo! Vistes? Se estou fundado 

sobre evidência de meu Senhor, e Ele me concede misericórdia de Sua parte, e ela se vos 

obscurece , teremos de vo- la impor,enquanto a estais odiando?}. 



Este é o Profeta de Deus, Abraão (que a paz esteja com ele) faz o argumento contra o rei 

tirano em um diálogo racional descrito pelo Alcorão Sagrado no ditado Todo-Poderoso:{ Não 

viste aquele que, porque Allah lhe concedera a soberania, argumentou com Abraão, sobre 

seu Senhor? Quando Abraão disse: "Meu Senhor é Aquele Que dá a vida e dá a morte", o 

outro disse: "Eu, também, dou a vida e dou a morte." Abraão disse: "E, por certo, Allah faz 

vir o sol do Levante; faze-o, pois, vir do Poente." Então, ficou atônito quem renegou a Fé. E 

Allah não guia o povo injusto.}, No mesmo método, o Profeta de Deus, Moisés (que a paz 

esteja com ele), caminhou em seu diálogo com o Faraó, e nisso ele diz a verdade, que a 

glória seja para Ele:{ Faraó disse: "E o que é O Senhor dos mundos?" * Moisés disse: "O 

Senhor dos céus e da terra e do que há entre ambos, se estais convictos disso." * Faraó 

disse aos que estavam a seu redor: "Não ouvis o que ele diz?" * Moisés disse: "Vosso 

Senhor é O Senhor de vossos pais antepassados!" * Faraó disse: "Por certo, vosso 

mensageiro, que vos foi enviado, é louco !" * Moisés disse: "O Senhor do Levante e do 

Poente e do que há entre ambos, se razoais. * " Faraó disse: "Em verdade, se tomas deus 

outro que não seja eu, far-te-ei dos prisioneiros."}. 

Ao estabelecer o Alcorão Sagrado do valor do diálogo, é um convite ao progresso humano e 

ao respeito pelo outro, independentemente de sua cor, religião ou gênero. Ele rejeita a visão 

monística, racista e transcendente, pois o Alcorão Sagrado preservou a dignidade humana 

para sua humanidade em prol de sua humanidade, não em prol de qualquer outra coisa, e 

reconheceu a unidade de sua origem.  não importa o quão diferentes raças, diz o Todo-

Poderoso direito :{ E, com efeito, honramos os filhos de  Adão e levamo-los por terra e mar 

e demo-lhes por sustento das cousas benignas, e preferimo- los, nitidamente, a muitos dos 

que criamos .} E {Ó homens! Temei a vosso Senhor, Que vos criou de uma só pessoa e 

desta criou sua mulher e de ambos espalhou pela terra numerosos homens e mulheres. E 

temei a Allah, em nome de Quem vos solicitais mutuamente, e respeitai os laços 

consanguíneos. Por certo, Allah, de vós, é Observante.}. 

Eu digo isso e peço a Allah perdão por mim e você 

 * * * 

Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há nenhum deus além 

de Allah sozinho com nenhum parceiro, e eu testemunho que nosso Senhor e nosso Profeta 

Muhammad é Seu servo e Mensageiro, Que Deus o abençoe e lhe conceda paz, e sobre toda 

a sua família e companheiros, e aqueles que os seguiram com caridade até o Dia do 

Julgamento. 

 Irmãos do Islã: 

Entre os valores morais defendidos pelo Alcorão: autocontrole e controle da raiva, sabe-se 

que uma pessoa nesta vida não escapa de ser exposta a determinadas situações ou eventos 

que podem provocar e provocar sua raiva; e a alma humana é agitada e influenciada pelo 

que você ouve e vê.  Exige restrição, raiva e o caminho do perdão e do perdão, como diz o 

Todo-Poderoso diz:{ Que despendem, na prosperidade e na adversidade, e que contêm o 

rancor, e indultam as outras pessoas e Allah ama os benfeitores -} e {E que os dotados 

dentre vós, do favor e da prosperidade, não prestem juramento de nada conceder aos 

parentes e aos necessitados e aos emigrantes no caminho de Allah. E que eles os indultem 

e os tolerem. Não amaríeis que Allah vos perdoasse? E Allah é Perdoador, 

Misericordiador}, {E o bom e o mau não se igualam. Revida o mal com o que é melhor: 



então, eis aquele entre o qual e ti há inimizade, como íntimo aliado} e {E a recompensa de 

má ação é má ação igual a ela. E quem a indulta e se emenda, seu prêmio impenderá a 

Allah. Por certo, Ele não ama os injustos.}. 

Entre os valores: a reforma dos mesmos, então quais são os versículos mais nobres do 

Alcorão que ordenam reformas entre o povo, e os reformadores pregam grande 

recompensa, Todo Poderoso disse:{ Nada de bem há em muitas de suas confidências, 

exceto nas de quem ordena caridade ou algo conveniente ou reconciliação entre as 

pessoas. E a quem o faz, em busca de agrado de Allah, Nós concederIhe-emos magnífico 

prêmio.}, {E quem teme, por parte do testador, parcialidade ou pecado, e faz reconciliação 

entre eles sobre ele não haverá pecado. Por certo, Allah é Perdoador, Misericordiador.} E 

{E perguntam-te pelos órfãos. Dize: "Emendarlhes as condições de vida é o melhor. E, se 

vos misturais a eles, são vossos irmãos." E Allah sabe distinguir o corruptor do emendador. 

E, se Allah quisesse, embaraçar-vos-ia. Por certo, Allah é TodoPoderoso, Sábio},Al-Haqq 

alertou que a glória seja dada àqueles que se envolvem com corrupção entre as pessoas com 

muita força, por isso Glória a Ele diz{E, dentre os homens, há aquele cujo dito, acerca da 

vida terrena, te admira, Muhammad, e que toma a Allah por testemunha do que há em 

seu coração, enquanto é o mais veemente inimigo. * E, quando volta as costas, esforça-se, 

na terra, em semear nela corrupção e em aniquilar os campos lavrados e os rebanhos. E 

Allah não ama a corrupção. * E, quando se lhe diz: "Temei a Allah", a soberba o induz ao 

pecado. Então, basta-lhe a Geena . E que execrável leito!}. 

Nós precisamos aderir aos valores morais exigidos pelo Livro de Deus (o Exaltado, o 

Majestoso) e aplicados por nosso nobre Mensageiro (que Deus o abençoe e lhe conceda a 

paz), até alcançarmos o que nossos ancestrais alcançaram da civilização, e progresso. 

Ó Deus, guia-nos para o melhor dos costumes. Não nos guia para o melhor, exceto você, e 

nos distrai dos seus maus. Não nos distrai dos seus ruins, exceto você, e protege nosso país, 

nosso povo, nosso exército e nossa polícia, e nos concede segurança e proteção e o resto 

dos mundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores humanos na sura dos Aposentos ( Al-Hujurat) 

Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado: " Dize: "Por 

certo, meu Senhor guiou-me a uma senda reta: a uma religião justa, a crença de Abraão, 

monoteísta sincero, e que não era dos idólatras." Eu Testemunho que não há Deus além de 

Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro, dizendo: " Fui enviado para 

aperfeiçoar as boas morais". Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed s sua família e 

seus companheiros, que os seguiram com benevolência, Allah se agradará deles, e eles se 

agradarão dele, até o dia do julgamento. 

Após: 

O Nobre Alcorão estava cheio de muitos versículos nobres que estabelecem  morais nobres 

e valores sublimes. De fato, havia muitas suras completas que foram reveladas para 

estabelecer uma sociedade civil humana, como a sura de Al-Hujurat que estabeleceu um 

conjunto de valores morais, incluindo: clareza e validação de todos os assuntos, 

especialmente se esse assunto estiver relacionado aos assuntos das pessoas, onde ( O Todo-

Poderoso) dizendo: " Ó vós que credes! Se vos chega um perverso com um informe, 

certificai -vos disso para não lesar por ignorância, certas pessoas: então, tornar-vos-íeis 

arrependidos do que havíeis feito." O Islã constrói tudo com certeza, nosso mestre Salomão 

(que a paz esteja com ele) quando o Hoopoe chegou a ele com a notícia daqueles que 

adoram o sol sem Deus, e ele o descreveu com a notícia da certeza. E foi revelado, como o 

Alcorão declarou, por ele. O Todo-Poderoso disse: " Salomão disse: "Olharemos se disseste 

a verdade ou se és dos mentirosos." O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam 



com ele ) disse: " É o suficiente para fazer um homem mentiroso apenas expandindo tudo o 

que ouve por aí. " Al-Nawawi (que Deus tenha piedade dele) disse: Geralmente ele ouve a 

verdade e a falsidade; portanto, se ele falava com tudo o que tinha ouvido, mentia para 

dizer o que não era. Quando um homem entrou em nosso mestre Omar bin Abdul Aziz (que 

Deus tenha piedade dele), e ele mencionou algo a ele sobre um homem, ele lhe disse: Se 

você deseja, olhemos para o seu assunto, se você é um mentiroso, então você está de as 

pessoas deste versículo: " Se vos chega um perverso com um informe, certificai -vos disso." 

Se você é sincero, você está de as pessoas deste versículo: " Incessante difamador, grande 

semeador de maledicência." E se você quiser, nós o perdoamos, e ele disse: Perdão, ó 

comandante dos crentes, eu não volto para ele. Se cada um de nós quisesse verificar e ser 

claro antes de emitir julgamentos ou antes de transmitir e publicar tudo o que o alcançasse, 

o rumor teria perdido seu impacto e os propagadores de rumores se absteriam de espalhá-lo 

entre as pessoas. 

Incluindo: ficar longe de caluniar, o Todo-Poderoso diz: " E não faleis mal, uns dos outros, 

pelas costas. Algum de vós gostaria de comer a carne de seu irmão morto? Pois, odiá-la- 

íeis! E temei a Allah.  Por certo.  Allah é Remissório, Misericordiador." Foi narrado por Abu 

Huraira que o Messenger de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

dizendo: " Você sabe o que é calúnia? Eles (os Companheiros) disseram: Allah e Seu 

Mensageiro sabem melhor. Em seguida, ele ( o profeta) disse:  calúnia implica que você fale 

sobre seu irmão de uma maneira que ele não gosta. Foi-lhe dito: Qual é a sua opinião sobre 

isso que, se eu realmente encontrar em meu irmão, de que mencionei? Ele disse: Se é 

realmente encontrado (nele) o que você afirma, você de fato o caluniou, e se isso não está 

nele, é uma calúnia. O motivo da calúnia é que o homem se preocupa com os defeitos dos 

outros e esquece os seus, o profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele ) diz : " Um de vocês vê bem o menor erro em seu irmão e finge esquecer seus próprios 

erros". 

É necessário que ser humano defenda a honra de seu irmão, onde nosso Profeta (que a paz 

e as bênçãos de Allah estejam com ele) diz: " Quem quer que proteja a honra de seu irmão, 

Allah protege seu rosto do fogo no dia da ressurreição. " 

Também é citado o fato de abster-se das más referências ofensivas: Allah, Todo Poderoso, 

diz " e não vos difameis, mutuamente." E também ( Todo Poderoso) diz: " Ai de todo 

difamador, caluniador." São aqueles que difamam os outros, os declaram culpados e os 

chamam com apelidos que são odiosos para eles. A desgraça será o destino desses 

caluniadores. Foi narrado por Abu Masoud (que Deus esteja satisfeito com ele), disse: " 

Quando fomos ordenados a dar esmolas, começamos a trabalhar como carregadores (para 

ganhar algo que poderíamos dar em caridade) .Abu `Aqil veio com metade de um Sa` 

(medida especial para grãos de alimentos) e outra pessoa trouxe mais do que ele Então os 

hipócritas disseram: "Allah não precisa da esmola disso (ou seja, Abu` Aqil); e essa outra 

pessoa não deu esmola, mas por se exibir ". Então Allah revelou: " Os que caluniam os 

dodoes voluntários, dentre os crentes, no tocante às ajudas caridosas, e caluniam os que 

nada encontram para oferecer senão seus parcos recursos, e desses escarnecem; Allah 

deles escarnecerá, e terão doloroso castigo."  

Incluindo: não zombar das pessoas, pois o verdadeiro crente não tira sarro, O Todo-

poderoso diz: { Ó vós que credes! Que um grupo não escarneça de outro grupo - quiçá, este 

seja melhor que aquele - nem mulheres, de mulheres - quiçá, estas sejam melhores que 

aquelas - e não vos di-fameis, mutuamente, e não vos injurieis, com epítetos depreciati-



vos.}, Nossa religião nos proibiu de tudo o que prejudica os outros.Um dos atributos de um 

muçulmano é que não é prejudicial a ninguém, e somente traz o bem para as pessoas vem e 

beneficia a humanidade. 

E ele (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) proibiu tudo o que magoava os 

sentimentos com palavras, ações ou sinais, Então ele (que as orações e a paz de Deus 

estejam com ele) transmitiu à pessoa o que eleva sua importância e mérito aos olhos das 

pessoas, Foi narrado que a mãe de Moisés, ela disse: Abd Allah Ibn Masoud foi mencionado 

por Ali, e ele mencionou sua virtude, depois disse: Certa vez, ele havia subindo uma árvore e 

queria colher para seus companheiros, de modo que seus companheiros riram da precisão 

de sua perna, de modo que o Mensageiro de Deus (que a paz e as bênçãos de Deus estejam 

com ele) disse: (Do que você está rindo? É mais pesado na balança no dia da ressurreição do 

que qualquer um). 

Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e orações e paz estejam sobre o Selo dos Profetas e 

Mensageiros, nosso mestre Muhammad, sua família, companheiros e seguidores. 

 Irmãos do Islã: 

Um dos maiores valores que Surah Al-Hujurat defende é a manutenção do princípio de 

fraternidade e reforma entre o povo, onde a verdadeiro diz: Glória a Ele: { Os crentes não 

são que irmãos. Então, reconciliai vossos dois irmãos que peleja-rem. E temei a Allah, na 

esperança de obterdes misericórdia.}, A reforma é um dos maiores valores exigidos na Holy 

Surah, defendida por nossa verdadeira religião, que estabelece uma sociedade humana 

coerente e tolerante e trabalha para estabelecer o valor da coexistência em uma atmosfera 

de intimidade e proximidade, longe do conflito, que é um tratamento para todos os cidadãos 

de conflito e discórdia.  

No contexto da família, o Alcorão Sagrado convida-nos se houver uma disputa entre os dois 

cônjuges, e não fomos capazes de abordá-lo para enviar aqueles cuja bondade é marcada 

pela família para reforma entre eles. O Todo-Poderoso diz: { E, se temeis discórdia entre 

am-bos, enviai-lhes um árbitro da família dele e um árbitro da família dela: se ambos 

desejam reconciliação, Allah estabelecerá a concórdia entre eles. Por certo, Allah é 

Onisciente, Conhecedor.}. 

Este espírito de reforma e se estende até a comunidade para se reconciliar, onde ele diz que 

o Todo-Poderoso direito:{ Nada de bem há em muitas de suas confidências, exceto nas de 

quem or-dena caridade ou algo conveniente ou reconciliação entre as pes-soas. E a quem 

o faz, em busca de agrado de Allah, Nós conceder-Ihe-emos magnífico prêmio.}. 

O Profeta (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) explicou o resultado pela 

reforma e o efeito da corrupção entre as duas pessoas em seu ditado (que Deus o abençoe e 

lhe conceda a paz): (Não devo lhe contar o melhor grau de oração e caridade?) ,Eles 

disseram: Sim, ó Mensageiro de Deus disse:   ( A reforma entre duas cabeças, e a corrupção 

entre duas partes é barbear (a terminação), não digo barbear o cabelo mas a religião sim.) 

O verdadeiro crente faz da reforma um modo de vida. Onde a encontramos, encontramos a 

bondade. Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele) diz: (Em verdade, existem 

pessoas que considaros chaves da bondade e considerados bloqueios do mal, e algumas 

pessoas são chaves e são bloqueios da bondade. Tão abençoado é aquele que fez de Deus as 



chaves do bem em suas mãos, e ai dos que fizeram de Deus as chaves do mal em suas 

mãos.). 

Oh Deus, guia-nos para os melhores costumes, ele não guia para os melhores costumes, 

exceto você, e nos distrai dos maus, 

 Ele não nos distrai, exceto você, e protege nosso Egito e o resto dos mundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nobre sunnah profética  e sua posição na legislação 

Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado : " E o que o 

Mensageiro vos conceder, tomai-o; e o de que vos coibir, abstende-vos dele. E temei a 

Allah. Por certo, Allah é Veemente na punição." Eu Testemunho que não há Deus além de 

Allah e que Muhammed é seu servo e seu Mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre 

Muhammed s sua família e seus companheiros, que os seguiram com benevolência, Allah se 

agradará deles, e eles se agradarão dele, até o dia do julgamento. 

Após: 

Deus ( O Todo Poderoso ) enviou seus mensageiros e profetas (que a paz esteja com eles) 

para guiar os seres humanos e saí-los das trevas para a luz, e do caminho da perdição para o 

caminho da salvação, onde Allah (Todo Poderoso) dizendo: " Com efeito, enviamos Nossos 

Mensageiros com as evidências, e por eles, fizemos descer o Livro e a balança para que os 

homens observem a eqüidade." Então o Todo-Poderoso selou as mensagens com nosso 

mestre Muhammad (que a paz e as bênçãos estejam com ele), e Allah( Todo-Poderoso) 



disse: " enviamo-te por testemunha e alvissareiro e admoestador• E convocador de Allah, 

com Sua permissão, e luzeiro luminoso." Com uma mensagem final, válida para todo tempo 

e lugar, e o Alcorão Sagrado foi enviado a ele um livro milagroso, a vaidade  não vem de suas 

mãos ou de trás dele, depois revelou a ele a sunnah honorável detalhado para o livro e 

explicou a ele, Allah ( Todo Poderoso) dizendo: " E não fala, por paixão; Sua fala não é 

senão revelação a ele revelada." E também ( Todo Poderoso) dizendo: " E fizemos descer, 

para ti, a Mensagem, a fim de tomares evidente, para os homens, o que foi descido para 

eles, e a fim de refletirem." O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) 

dizendo: "De fato, recebi o Alcorão e outra revelação que é a mesma." 

E o mentor do livro de Allah ( Todo Poderoso ) descobre que Allah Todo-Poderoso combinou 

suas ordens (o Todo-Poderoso), com as ordens de seu Profeta (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) em mais de um lugar, Allah ( Glorificado Seja) dizendo: " Ó vós que 

credes! Atendei a Allah e a Seu Mensageiro, quando este vos convocar ao que vos dá a 

verdadeira vida." E Allah combinou Sua satisfação (Todo-Poderoso) com a satisfação de seu 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) em seu dito ( Glorificado Seja) : " 

e Allah – como também Seu Mensageiro - é mais Digno de que eles O agradem, se são 

crentes." 

E Allah (o exaltado, majestoso) combinou Sua obediência com a obediência do mensageiro 

de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ), onde Allah ( Todo Poderoso) 

dizendo: " Quem obedece ao Mensageiro, com efeito, obedece a Allah." E o Todo-

Poderoso fez dessa obediência uma causa de misericórdia, Allah ( glorificado seja) dizendo :" 

E obedecei a Allah e ao Mensageiro, na esperança de obterdes misericórdia. " E também ( 

glorificado seja) dizendo: " E obedecei ao Mensageiro, na esperança de obterdes 

misericórdia." Essa obediência é alcançada seguindo sua Sunnah (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele ), onde (Todo-Poderoso) dizendo: " Dize: "Se amais a Allah, segui-me, 

Allah vos amará e vos perdoará os delitos." E Allah é Perdoador, Misericordiador." 

Os estudiosos e os eruditos da nação concordaram que a honrada Sunnah é a segunda fonte 

de legislação após o Livro de Deus (Glorificado Seja), onde Allah ( Todo Poderoso) dizendo: " 

E Allah fez descer, sobre ti, o Livro e a Sabedoria e ensinou-te o que não sabias. E o favor 

de Allah para contigo é imenso." E também ( Todo Poderoso) dizendo: " E lembrai-vos do 

que se recita, em vossas casas, dos versículos de Allah e da Sabedoria . Por certo, Allah é 

Sutil, Conhecedor." E a honrada Sunnah inclui: suas palavras (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele ), suas ações e seu relatório. Allah ( Todo Poderoso) dizendo: " Com 

efeito, há, para vós, no Mensageiro de Allah, belo paradigma, para quem espera em Allah, 

e no Derradeiro Dia, e se lembra amiúde de Allah." E em todas as suas condições (que a paz 

e as bênçãos de Allah estejam com ele). É narrado por Abdullah ibn Amr (que Allah esteja 

satisfeito com os dois), ele disse: Eu costumava escrever tudo o que ouvi do Mensageiro de 

Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele). Pretendia memorizá-lo. Os Quraysh 

me proibiram disso e disseram: Você escreve tudo o que ouve dele enquanto o Mensageiro 

de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) é um ser humano: ele fala com 

raiva e prazer? Então eu parei de escrever e mencionei isso ao Mensageiro de Allah (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele). Ele sinalizou com o dedo para a boca e disse:" 

Escreva! Juro por quem tem a minha alma, mas a verdade sai da minha boca.  

O Alcorão Sagrado é a primeira origem da legislação, e a Sunnah purificada é a segunda 

origem que explica, interpreta e detalha o que foi afirmado no Livro de Deus (o Exaltado, o 

Majestoso). O Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, foi o mais 



conhecedor da justiça e do decreto de Allah ,louvado seja, onde ( Todo Poderoso) dizendo: " 

E não é admissível a crente algum nem a crente alguma - quando Allah e Seu Mensageiro 

decretam uma decisão -, que a escolha seja deles, por sua própria decisão." E também ( 

glorificado seja) dizendo:  " Então, por teu Senhor! Não crerão; até que te tomem por 

árbitro das dissensões entre eles, em seguida, não encontrem, em si mesmos, 

constrangimento no que julgaste, e até que se submetam, completamente. " Allah ( Todo 

Poderoso) dizendo : " E, quando algum assunto de segurança ou medo lhes chega, 

divulgam-no. E, se eles o levassem ao Mensageiro e às autoridades entre eles, os que o 

desvendam, por meio desses sabê-lo-iam." E Allah Todo-Poderoso nos alertou contra a 

violação dos ordens de Seu Mensageiro (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele), O 

Todo-Poderoso disse: " Então, que os que discrepam de sua ordem se precatem de que não 

os alcance provação ou não os alcance doloroso castigo." 

A honrada Sunnah profética explicou muito do que foi afirmado no Nobre Alcorão. O 

comando para a oração e cumprir a caridade veio no Alcorão na totalidade, Allah ( Todo 

Poderoso) disse : " E cumpri a oração e concedei az-zakāh." Como, então, fazer pilares do 

islã como oração, caridade e peregrinação sem os detalhes feitos pela Sunna purificada? O 

Profeta que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, ele expôs todo esse ditado: " Ore 

como você me viu rezar". Isso explica o modo. O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) disse: "Quando você estiver orando, diga Takbir e depois recite do Sagrado 

Alcorão (do que você sabe de coração) e, em seguida, curve-se até se sentir à vontade. 

Depois, levante a cabeça depois de se curvar, depois prostre-se até se sentir à vontade 

durante a prostração; depois, sente-se com calma até se sentir à vontade (não se apresse) e 

faça o mesmo em todas as suas orações." O Sunna detalhou todos os ramos da caridade, 

bem como a peregrinação. O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, diz: 

"aprenda comigo seus rituais". E quando um homem veio ao nosso mestre Imran ibn Husayn 

(que Deus esteja satisfeito com ele) e lhe disse: Que hadiths você falou e deixou do Alcorão?  

Ele disse-lhe: O que você acha se você vir e seus companheiros o Alcorão, onde você sabe 

que a oração do meio-dia, bem como prometido, e prometeu momentos de oração, bem 

como, e quando o tempo também, e Maghrib oração também?  E ficar sabendo e jogando 

pedras também ... 

Assim como toda a Sunnah do Profeta se detalhou do Alcorão Sagrado, também pode 

restringir o absoluto, incluindo restringir a vontade ao terceiro e que não há vontade de um 

herdeiro, sob a autoridade de Sa`d ibn Abi Waqqas (que Deus esteja satisfeito com ele) 

disse: O Profeta (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) estava voltando para mim 

enquanto eu estava doente em Meca, então eu disse: tenho dinheiro e recomendo todo o 

meu dinheiro? Ele disse: (Não), eu disse: Então a metade? Ele disse: (não), eu disse: um 

terço? Ele disse: (Um terço, e um terço muito, para deixar seus herdeiros serem ricos melhor 

do que deixá-los pobres para lidar com as pessoas ...) A Sunnah do Profeta também indicou 

que a vontade não é para um herdeiro, como ele (que a paz e as bênçãos estejam com ele) 

diz: (Não há vontade para um herdeiro), e a Sunnah purificada mencionou a proibição de 

combinar uma mulher com sua tia, e também proibindo a combinação de uma mulher com 

sua tia, diz (que a paz esteja com ele): (  A mulher não se casa com a tia, nem com a tia.). 

Eu digo isso e peço perdão a Deus por você e por mim. 

Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e presto testemunho de que não há deus senão 

somente Deus, não há parceiro para ele, e presto testemunho de que nosso mestre e 



profeta louvou Seu servo e Mensageiro, que Deus o abençoe e conceda a ele paz, e sobre 

sua família e companheiros, até o dia de juízo final. 

 Irmãos do Islã: 

Ao enfatizarmos a posição da Sunnah, sua autoridade e seu status na legislação, nós - ao 

mesmo tempo - diferenciamos claramente as Sunnahs dos atos de adoração e o que está 

incluído no trabalho dos costumes que diferem de acordo com o tempo, local e hábitos das 

pessoas, como as relacionadas a roupas e meios de viagem.  E outras coisas que remontam 

às normas das pessoas, nas todas as épocas, seus costumes são diferentes dos anteriores e 

não é razoável dizer que levamos as pessoas a um certo hábito de viajar, vestir-se ou comer 

sob o pretexto de seguir o exemplo do Profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele). Os 

costumes se referem aos costumes e ao que é apropriado para os tempos e o ambiente, a 

menos que viole a lei Sharia fixa, Quando o imã Al-Shafi'i (que Deus tenha piedade dele) 

considerou a cobertura da cabeça uma necessidade de cavalheirismo, isso foi devido às 

circunstâncias de seu ambiente e sua idade, e hoje não há vergonha nisso, porque o 

costume e o gosto não negam isso. 

Afirmamos que os inimigos da Sunnah são de dois tipos: o primeiro: os traficantes de 

religião, os que a distorcem, que torcem os pescoços dos textos para fins especiais, e 

derramam sangue e sabotagem em nome da religião, e consideram que fazem o bem, e a 

religião deles é inocente, e esses são os desobedientes a quem o Profeta (que a paz e as 

bênçãos estejam sobre ele)  No seu ditado: (os chatos serão perecido) disse três vezes, e sob 

a autoridade de Umar ibn al-Khattab (que Deus esteja satisfeito com ele), que o Mensageiro 

de Deus (que Deus o abençoe e lhe conceda a paz) disse: (Temo o que temo pela minha 

nação, todos hipócritas com conhecimento de língua). 

A segunda: Aqueles que não se ocupavam da luz do conhecimento e de suas ferramentas, e 

ele (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) explicou seu perigo e disse (que as 

orações e a paz de Deus estejam com ele): (Deus não recebe a ciência dos assuntos que 

estão sendo agarrados pela força, No entanto, os estudiosos são presos pelos estudiosos, 

mesmo que não haja mais ciência, e as pessoas assumem cabeças ignorantes, se foram 

perguntados, então eles proferiram sem conhecimento, e se perderam e foram enganados.), 

A honorável Sunnah é inocente de qualquer extremismo que a abandone de sua graça, e da 

moderação e método do Islã, e outro extremismo que a negue inteiramente, onde ele diz 

(que a paz e as bênçãos estejam com ele:    )  (Um homem encostado no sofá está prestes a 

falar comigo, então ele diz: O Livro de Deus está entre mim e vós, então o que encontramos 

nele é Halal então fazemos lo, portanto, e o'que é proibido nela Haram, nós não fazemos lo, 

então oque Mensageiro de Deus (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) proíbe 

fezer como o Deus proibiu( 

Exagero e alienação é um extremismo distante do centrismo e da abordagem do Islã, e uma 

grande injustiça à Sunnah do Profeta, que é totalmente consistente com os propósitos gerais 

do Alcorão Sagrado. Com uma compreensão de seus propósitos, defendemos os propósitos 

gerais de nossa verdadeira religião, que é sem dúvida toda a justiça, misericórdia de todos, 

graça, toda facilitação, toda a humanidade e estudiosos, antigos e modernos, de que tudo o 

que alcança esses objetivos principais é do âmago do Islã e o que colide com ele, Ele entra 

em conflito com o Islã, seus objetivos e propósitos. 



Daí o papel dos estudiosos que se especializam em avaliar a aberração do povo do erro e do 

desvio, onde nosso Profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele) diz:( (Ele carrega esse 

conhecimento de todos os seus sucessores, que negam o plágio dos invalidados, a 

interpretação dos ignorantes e a distorção). 

Que Deus nos ajude a entender seu nobre livro e a Sunnah de seu Profeta (que Deus o 

abençoe e lhe conceda paz) 

 E aprendemos o que funciona para nós, e nos beneficia com o que aprendemos, e salvamos 

nosso país e o resto dos mundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vida do Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) é um exemplo prático 

do verdadeiro Islã 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: "Com efeito, há, 

para vós, no Mensageiro de Allah, belo paradigma, para quem espera em Allah, e no 

Derradeiro Dia, e se lembra amiúde de Allah." Eu  testemunho  que não há Deus além de 

Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre 

Muhammed, sua família e seus companheiros que os seguiram com benevolência. Allah se 

agradará deles, e eles se agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 

Allah ( glorificado seja) enviou seu Mensageiro Mohamed ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) como um guia, albriciador, para convidar [a acreditar em Allah com Seu 



consentimento, e tocha luminosa, com uma mensagem final, universal, válida e reformadora 

em todos os tempos e lugares. Isso exigia que o Mensageiro de Allah ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) fosse um exemplo prático do Islã correto, com seus ditos, 

feitos e todas as suas situações.Isso não é nada estranho, para o profeta  (que a paz esteja 

com ele) porque ele estava comprometido com a abordagem do Alcorão em suas relações 

com seu Senhor e com todas as pessoas em suas diferentes etnias, cores e crenças. 

Portanto, quando foi perguntado à Mãe dos Crentes "Aísha" que Allah está satisfeito com 

ela, sobre o caráter do Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, ela 

respondeu: " O caráter do Profeta de Allah era o Alcorão. ” 

Quem contempla a história do Profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

observa que ele foi um bom exemplo em todas as suas situações, ditos e atos, além de sua 

sinceridade e fidelidade. Nesse sentido, o Profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele) ele foi sincero e honesto ao longo de sua vida até ser chamado de "o sincero e 

honesto". 

Quando Heráclio, o rei bizantino ligou para Abu Sufian Ibn Harb - antes de abraçar o Islã - 

para perguntar sobre o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele) Eles tiveram uma longa conversa, na qual Heráclio perguntou a Abu Sufian: "Você o 

acusou de mentiroso antes que ele dissesse o que disse?" Ele respondeu: "Não". Heráclio 

perguntou: "Ele quebrou os convênios?". Ele respondeu: "Não, mas acabamos de concordar 

com uma trégua e não sabemos agora o que ele fará". Abu Sufian comentou: "Esta foi a 

única palavra que eu pude digitar algo (que eu poderia usar contra o Mensageiro de Allah". 

O caráter de fidelidade parecia muito claro no Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) na noite em que emigrou para Medina, quando ordenou que Ali Ibn Abi 

Taleb( que Allah está satisfeito com ele) dormisse em sua cama e esperasse até que ele 

devolveu os depósitos a seus proprietários, mesmo que eles fossem seus inimigos que o 

expulsaram, danificaram a ele e seus companheiros, que Allah está satisfeito com eles e se 

apropriou de tudo o que possuíam. Para o muçulmano não é permitido trair nem mesmo 

seus inimigos. Allah ( Todo Poderoso) disse: "E, se temes traição de um povo, deita fora teu 

pacto com eles, do mesmo modo que eles o fazem. Por certo, Allah não ama os traidores." 

O profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: "Dá o depósito àquele 

que o depositou com você, e não trai quem te traiu. 

A fidelidade do Profeta, a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele: O Profeta, a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele, foi o mais fiel do povo, que nunca se tornou 

irreconhecível para ninguém, nem esqueceu o favor que alguém lhe havia feito e, além 

disso, recompensou todos os que lhe haviam feito um favor. Nesse contexto, antes de sua 

morte, o Profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: “Nós 

recompensamos todos aqueles que nos fizeram um favor, exceto Abu Bakr, que Allah o 

recompensará no Dia final ”. 

Um dos aspectos da fidelidade do Profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

é a atitude dele com a Mãe dos Crentes, a Sra. "Khadiga" que Allah esteja satisfeito com ela, 

quando ele era amante , apreciativo e fiel a ela em sua vida e após sua morte. O Profeta( 

que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) expressando sua posição, disse: “Allah não 

me concedeu nada melhor que ela, porque ela acreditava em mim quando todos não me 

acreditavam e todos me rejeitavam, e disponibilizavam todas as suas propriedade para mim 

nos momentos mais críticos. Allah me agradeceu através de Khadiga filhos que outras 



mulheres não me deram.” Por outro lado, a Mãe dos Crentes "Aísha" que Allah esteja 

satisfeito com ela, disse: "Eu não tinha ciúmes de uma das esposas do Profeta, que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele, mas de Khadija, embora eu nunca a tenha visto, no 

entanto, o Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) a mencionou muitas 

vezes e quando ele sacrificava um camelo, ele o dividia em partes e o enviava aos amigos de 

Khadiga. " 

Destes aspectos, também sua fidelidade aos não-muçulmanos. No dia da batalha de Badr, 

disse o Profeta, a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele: “Se Al-Motaam Ibn Adí 

estivesse vivo e me falasse sobre esses prisioneiros, gostaria de libertá-los. ”Deve-se 

mencionar que Al-Motaam Ibn Adí havia feito um favor ao Profeta, que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele,  o profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

entrou em sua proteção em Meca após seu retorno da viagem de Attaif. 

Também o Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, foi fiel aos seus 

inimigos, mesmo em tempos de guerra. Hudhayfah ibn Al-Yamân relatou: " Nada me 

impediu de estar presente na Batalha de Badr, exceto este incidente. Eu saí com meu pai 

(para participar da Batalha), mas fomos capturados pelos descrentes de Quraish. Eles nos 

perguntaram: vocês querem ir com Muhammad? 'Respondemos:' Não queremos ir com ele, 

só queremos voltar para Medina. Então eles tiraram de nós um pacto em nome de Deus que 

voltaríamos a Medina e não lutaríamos ao lado dele. (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele ). Chegamos ao Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele ) e contamos o incidente a ele. Ele disse: "Devolva os dois (para Medina), 

cumpriremos o pacto feita com eles e procuraremos a ajuda de Allah contra eles." 

O Profeta também foi um modelo único e um bom exemplo no trato com as esposas dele. 

Ele viveu com suas esposas uma vida feliz, na qual todos se refletem os aspectos do amor, 

misericórdia, modéstia e bondade. O Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele, nunca foi arrogante com suas esposas, mas estava gentilmente lidando com elas, Allah, ( 

Todo Poderoso ) dizendo  No Nobre Alcorão: " E convivei com elas, convenientemente." E 

também ( Todo Poderoso ) dizendo: "E, dentre Seus sinais, está que Ele criou, para vós, 

mulheres, de vós mesmos, para vos tranuilizardes junto delas, e fez, entre vós, afeição e 

misericórdia. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete." 

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) era um marido compassivo, 

gentil com suas mulheres, e em uma cena humana maravilhosa para um marido afetuoso 

com sua esposa, o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) apaga o efeito 

de chorar com sua mãe onorosa de Safiya (que Allah esteja satisfeito com ela), Diz Malik bin 

Anas (que Allah esteja satisfeito com ele):. (Safia era com o Mensageiro de Deus (que a paz 

esteja com ele) numa viagem, e ela andava lentamente na marcha, o Mensageiro de Deus 

(que a paz esteja com ele) a recebeu, Ela estava chorando e diz: me obriga subir em um 

camelo lento  E o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

passou as mãos nos olhos dela e a silenciou. 

Como (que a paz esteja com ele) era um modelo e um bom exemplo em suas relações com 

seus filhos e netos, o que é maior (que a paz esteja com ele), pai e avô misericordioso, 

carrega para seus filhos e netos todos os significados de amor, bondade e misericórdia, diz a 

mãe da fiel Sra. Aisha (que Allah esteja satisfeito com ela):  Eu nunca vi ninguém respeito 

bastante e misericordioso como o Mensageiro de Deus (que a paz esteja com ele) com 

Fátima a menina do Mensageiro de Deus (que a paz esteja com ele) disse: Quando ela 



entrou, o Profeta (que a paz esteja com ele), ele se aproximou dela, beijou-a e a sentou 

perto dele ...). 

Foi narrado que Abu Hurayrah (que Allah esteja satisfeito com ele) disse: O Mensageiro de 

Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) encontrou al-Hasan ibn 'Ali (que a 

paz esteja com ele) e ele tem Aqra bin Habis Al-Tamimi estava sentado, Al-Aqra disse: 

“Tenho dez filhos que ninguém aceitou deles, e o Mensageiro de Allah (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse-lhe:“ (Quem não tem piedade não será tido 

piedade)," Ele prostrou (que a paz esteja com ele) um dia e prolongou a prostração, quando 

passou a oração, as pessoas disseram: Ó Mensageiro de Allah, você prostrou em tua oração 

um prostrado que não costumava prostrar, foi ordenado a fazer? Ou foi revelado a você? Ele 

disse (que a paz esteja com ele): (Tudo o que não era; mas meu filho mantou em cima de 

mim, então eu odiava apressá-lo ate terminar). 

No entanto, enfatizamos que este não era apenas para seus filhos e netos; era um método 

aplicado por (que a paz esteja com ele) com todos, sem distinguir entre um deles, ele era 

bom para todos, Foi narrado que Usamah ibn Zayd (que Allah esteja satisfeito com eles), do 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele), disse que ele estava levando ele 

e al-Hasan, e diz:" (Ó Deus, eu os amo, então ame os)", Este Anas ibn Malik (que Allah esteja 

satisfeito com ele), diz: "Eu servi o Mensageiro de Deus (que a paz esteja com ele) por dez 

anos, nunca ficou nervoso comigo e nunca ele disse sobre algo que eu fiz, por que você fez 

isso?  Nada que eu deixei, por que você deixou?  " 

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) também seguiu seu exemplo de 

bom tratamento para seus companheiros. Ele compartilhou suas alegrias e tristezas, 

inspecionou seus ausentes, retornou seus pacientes, se preocupou com seus assuntos e 

levou em consideração seus sentimentos em todos os assuntos de suas vidas, Com relação a 

Samak ibn Harb (que Allah esteja satisfeito com ele), ele disse: Eu disse a Jabir ibn Samra 

(que Allah esteja satisfeito com ele): Você estava sentado com o Mensageiro de Allah (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele)?  Ele disse: sim, muito, Ele (que a paz esteja com 

ele)  não ressuscitou de sua oração, que ele fez pela manhã até o sol nascer e quando o sol 

aparece, ele se levanta, e eles estavam conversando sobre a questão de Aljahlia e riam e olo 

profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele) sorria.  

Eu digo isso e peço perdão a Deus por vocês e por mim. 

* * * 

Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há Deus senão Alá 

sozinho, e não há parceiro para ele, e eu testemunho que nosso Senhor e Profeta 

Muhammad são Seu servo e Mensageiro, Deus o abençoe e abençoe, e sua família e 

companheiros. 

 Irmãos do Islã: 

Como o Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) era um modelo aplicado do 

verdadeiro Islã em sua humanidade e moral, o mesmo era (que a paz esteja com ele) um 

modelo com moderação e o contemplador das provisões da Sharia chamado pelo 

Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) vê o método da moderação é clara em todas 

as suas áreas, A mãe dos crentes Aisha (que Allah esteja satisfeito com ela) diz: (O 

Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) não escolheu entre 



duas coisas, a menos que ele escolhesse o mais facil,  se não era um pecador, se era um 

pecado, fica mais longe dele.), O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

disse: "A religião é um prazer, e ninguém será elogiado, exceto pela predominância da 

religião, e eles retribuirão, se aproximarão, pregarão e buscarão ajuda". 

A fim de manter essa moderação, o Profeta (que a paz esteja com ele) avisou de todas as 

manifestações da radicalizção, especialmente radicalizmo na religiosidade, Ele negou que 

qualquer um de seus companheiros (que Allah esteja satisfeito com eles) no culto exagerou 

sua graduação por moderação, O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

disse: "Ó povo, cuidados do radicalizmo na religião, foram destruidos aqueles que estavam 

diante de vocês que fazem radicalizmo na religião". 

O que precisamos lamentar o Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) e seguir sua 

orientação, e rastrear seu impacto na divulgação clara da mensagem de luz e orientação, 

conforme revelado por Deus Todo-Poderoso a todas as criaturas, suavidade, compaixão, e 

formação de corações, a mensagem do Islã é apenas, toda misericórdia,  Tolerância, 

benefício, humanidade. 

Oh Deus, concede-nos o seu amor, e o amor do seu mensageiro (que a paz esteja com ele), e 

todo o trabalho nos aproxima do seu amor, e torna o Egito seguro, paz e o resto dos 

mundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  testemunho do Profeta (que a paz esteja com ele) para seus companheiros O

 mostra a graça deles e as lições aprendidas de isso 

Louvor a Allah, o Senhor dos Mundos, que diz no seu Livro Sagrado: "(E os 

precursores primeiros, dentre os emigrantes, e os socorredores  e  os  que  os  

seguiram  com  benevolência,  Allah  Se agradará  deles,  e  eles  se  agradarão  dEle,  

e  Ele  lhes  preparou  Jardins,  abaixo  dos  quais  correm  os  rios;  nesses,  serão  

eternos,  para todo  o  sempre.  Esse  é  o  maior  triunfo.) Eu testemunho que não há 

Dues além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro.  Ó Allah, 

abençoe nosso mestre Muhammed e sua família e seus  compenheiros, que os 

seguiram com benevolência, ate o dia do julgament. 



.Depois: 

Allah (o Todo-Poderoso) também escolhe para suas mensagens a quem ele quer de 

Seus servos - de acordo com o que os criou sobre a pureza de coração, clareza 

mental, a generosidade , e grandes ética -, (Deus Todo-Poderoso) escolhe para Seus 

profetas quem são bons para companhia-los, e para defender sua mensagem, e 

executar esta mensagem fielmente, sinceramente e sacrificar-se após eles. ”O Todo 

Poderoso diz: (Allah escolhe Mensageiros dentre os anjos e as pessoas. Por certo,  

Allah é Oniouvinte,  Onividente). Os companheiros do Profeta (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam sobre ele) tinham os melhores corações ,  e os mais 

profundos e menos onerosos desta nação.Não admira que eles sejam pessoas 

escolhidas por Allah para acompanhar Seu Profeta (que a paz e bênçãos de Allah 

estejam sobre ele),  estabelecer sua religião e o informar tudo o mundo. 

A conversa sobre os companheiros do Mensageiro de Allah (que a paz esteja com 

ele) é uma conversa sobre a elite dos humanos depois dos profetas e mensageiros. 

Foi narrado a partir de Ibn Abbas (que Allah esteja satisfeito com ele) que as pessoas 

da escolha nas palavras de Allah (Todo Poderoso): (Dize:  "Louvor  a  Allah,  e que a 

paz seja sobre Seus servos, que Ele escolheu ) Eles são os companheiros do 

Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele). Foi narrado que Ibn Mas'ood (que 

Allah esteja satisfeito com ele) disse: "Deus olhou para os corações dos servos, e 

encontrou o coração de Muhammad (que a paz esteja com ele) é o melhor coração 

dos servos, escolheu-o para si e enviou-lhe a sua mensagem, Então ele olhou para os 

corações dos servos após o coração de Muhammad, e encontrou que os corações de 

seus companheiros são os melhores dos corações dos servos, Assim, para que Deus 

os torne ministros de seu profeta, defendem sua religião, O que os muçulmanos 

viram estar bem, é bom com Allah. E o que eles viram estar mal é ruim com Allah. 

"(Musnad Ahmad) 

 

Não há dúvida de que o homem que entende bem do Livro de Allah (Allah) 

reconhece o alto status e grande virtude dos companheiros do Profeta (que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele), Eles são que Deus esteja satisfeito com eles, E 

os testemunhou com a verdade da fé. Quando o Todo-Poderoso diz: (Com  efeito,  

Allah  agradou-  Se  dos  crentes, quando,  debaixo  da  árvore,  com  aperto  de  mão,  

comprometeramse  a  segundar-te;  então,  Ele  soube  o  que  havia  em  seus  

corações  e fez  descer  a  serenidade  sobre  eles;  e  retribuiu-  lhes  uma  vitória  

próxima.) As pessoas de interpretação disseram: " soube  o  que  havia  em  seus 

corações", isso significa, paciência, honestidade, lealdade, audição e obediência, e 

boa percepção da verdade que Deus os guiou. 

Allah mencionou os companheiros do Mensageiro de Allah (que a paz esteja com 

ele) em muitos lugares de seu livro sagrado , Incluindo: o Todo-Poderoso disse: 

(Daqueles  que  atenderam  a  Allah  e  ao Mensageiro,  após  o  sofrimento  que  os  

alcançara      há  para  os  que, dentre  eles,  bem  fizeram  e  foram  piedosos  



magnífico  prêmio  Daqueles  aos  quais  alguns  homens      disseram:  "Por  certo,  o 

povo    inimigo, com efeito, reuniu  hostes  contra vós. Então, receaios." E isso 

acrescentou-lhes fé, e disseram: "Basta-nos Allah! E que Excelente  Patrono!". Então,  

tornaram,  com  graça  de  Allah  e favor,  não  os  tocando  mal  algum;  e  seguiram  

o  agrado  de Allah.  E Allah  é  Possuidor  de  magnífico  favor.). E o Todo-Poderoso 

disse sobre os imigrantes e apoiadores: (Os  espólios  são,  também,  dos  pobres 

emigrantes, que foram expulsos de seus lares e  privados  de suas riquezas,  ao  

buscarem  favor  de  Allah  e  agrado,  e  ao  socorrerem  a Allah  e  a  Seu  

Mensageiro.  Esses  são  os  verídicos. E os que  habitaram  o  lar      e  abraçaram  a  

Fé,  antes  deles,  amam  os que  emigraram  para  eles,  e  não  encontraram  em  

seus  peitos  cobiça do  que  Ihes      foi  concedido.  E  preferem-nos  a  si  mesmos,  

mesmo estando  em  necessidade.  E  quem  se  guarda  de  sua  própria  

mesquinhez,  esses  são  os  bem  aventurados). 

Como era os versos do Alcorão Sagrado para perpetuar a menção dos companheiros 

do Profeta (que a paz esteja com ele) com o maior elogio , e a maior e melhor 

apreciação . Os corretos hadiths proféticos testificam a Seus status quando o 

Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele), E explicando 

os seus sacrifícios, e mostrando a sinceridade da determinação, os que  crêem  nele  

e  o  amparam  e  o  socorrem  e  seguem  a  luz    ,  que  foi descida  com ele. Eles o 

amavam mais do que seu amor por si mesmos, suas famílias, e todas as pessoas,O 

Profeta  (que a paz esteja com ele) deu-lhes o alto nível, torná-los virtuosos, Onde 

ele testemunhou a favor deles em muitas situações veneráveis, (que a paz esteja 

com ele) disse:¨ As pessoas mais boas são do meu século, em seguida, aqueles que 

os seguem, em seguida, aqueles que os seguem¨ (Acordado). E (que a paz esteja com 

ele) diz : "As estrelas são seguras para o céu, e se as estrelas forem, o céu vai 

encontrar o que é prometido, e eu estou seguro para meus companheiros, Se eu for, 

meus amigos encontrarão o que são prometidos, E meus companheiros estão 

seguros para a minha nação Se meus companheiros forem, minha nação vai 

encontrar o que é prometida¨ (Saheeh Muslim). O Profeta (paz e bênçãos de Allah 

estejam com ele) disse: " vocês permanecerão bons enquanto que alguns de vocês 

me viram e me acompanharam, Eu juro por Deus que vocês permanecerão bons 

enquanto que alguns de vocês viram quem me viram e acompanharam quem me 

acompanharam, Eu juro por Deus que vocês permanecerão bons enquanto que 

alguns de vocês viram quem  viram quem me viram ,e acompanharam quem 

acompanharam quem me acompanharam¨(Masnaf Ibn Abi Shaybah). E ninguém é 

melhor depois de quem vieram nessa conversa somente com a honra de seus 

companheiros ao Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele). 

O Profeta (que a paz esteja com ele) tem sido apontada alguns dos companheiros  e 

os elogiou a mostrar seus antecessores e seu progresso nas virtudes, especialmente 

os antigos primeiros deles, Ele (que a paz esteja com ele)disse : ¨Abu Bakr é o mais 

misericordioso na minha nação, Omar é o mais forte na questão de Deus, Osman é o 

mais honesto tímido, Ali bin Abi Talib é o mais julgamento, E Moaaz é o mais bem 



informado na nação em Permitido e proibido, Ubay ibn Ka'b é o mais lido do Livro de 

Deus, Zaid ibn Thabit é o mais poderoso na nação¨. 

O dia em que subiu ao Profeta (que a paz esteja com ele) Mount Oouhod, junto com 

Abu Bakr, Umar e Uthman (que Allah esteja satisfeito com eles), E a montanha 

tremeu de alegria ao profeta (Que a paz esteja com ele) e seus companheiros, O 

Profeta (que a paz esteja com ele) disse-lhe : (Não trema Ohoud, você tem um 

profeta, um amigo e dois  mártires), (Saheeh al-Bukhaari). 

  E (que a paz esteja com ele) explicou o status de Abu Bakr e Omar (que Allah esteja 

satisfeito com eles) quando ele disse: (as pessoas das classes mais altas são vistos  de  

baixo, como vê o horizonte do planeta no horizonte  do céu, E Abu Bakr e Omar são 

delas e Abençoados. (Sunan Ibn Majah). 

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) estava ansioso para 

mostrar o status de seus amigos, E mostrar suas honradas e status Para incentivá-los, 

Para se levantar a vontade e para ser bons modelos para outros membros da nação, 

(Que a paz esteja com ele) diz sobre Abu Bakr (que Allah esteja satisfeito com ele) : 

(Não me machuque no meu amigo, O Deus Todo Poderoso me enviou com a 

orientação e verdadeiro religião, vocês disseram: mentiu, e Abu Bakr disse: 

Acreditou, Se Deus (o Todo Poderoso) não o chamou  como companheiro, Eu o 

levaria como um amigo, Mas somos irmãos em Deus ..) (Bukhari e outros, e a 

linguagem de Tabarani). 

o profeta Muhammad que (A paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse 

sobre Omar ( Que Allah esteja satisfeito com ele) : (Deus Todo-Poderoso faz o direito 

na língua de Omar e no seu coração), e diz também O Profeta ( Que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) sobre Osman(  Que Allah esteja satisfeito com 

ele): ( não fico tímido de um homem que os anjos mesmos ficam tímidos de ele?!!) 

(Verdade muçulmana). Disse O profeta ( Que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele) sobre Alli ( Que Allah esteja satisfeito com ele): ( (Você é de mim e eu sou 

de você) (Acordado).  

Quem seguie todos os Hadeth do profeta (Que A paz e as bênçãos de Deus estejam 

com ele) sobre seue companheiros e sua opinião neles, percebendo que(a paz esteja 

com ele) atingiu os exemplos mais legais na satisfação e o amor amável, e o melhor 

tratamento para seus companheiros, pela maneira que nunca a história viu. Ele (paz 

esteja com ele) era sentir suas dores, dá-lhes de seu conta própria, pergunta e busca 

sobre seus ausente, visitando seus paciente, testemunha seus funerais, responde 

seu chamado e consultá-los nos assuntos, cai sua suite para eles, gasta suas dívidas e 

oreciou-los e seus filhos. Sobre Aisha( Que Allah esteja satisfeito com ela) disse: o 

profeta (que a paz esteja com ele) (entrou ao Osman Bn Mazoon ( que Allah esteja 

satisfeito com ele) quando foi morto o abraçou e o beijou e chorou até que vi suas 

lágrimas caindo sobre suas bochechas) (classificados por Abdel Razaq). O profeta (a 

paz esteja com ele) no mesmo dia após o fim de uma batalha que estava entre eles 

e os descrentes ( E ele disse a eles: perdem um de vocês? Eles disseram: Sim, 



Fulano, fulano e fulano então ele disse: (perdem um de vocês? )Eles disseram: sim, 

Fulano, fulano e fulano então ele disse: perdem um de vocês?! Eles disseram: não, 

então disse o profeta: (Mas eu perdi Glebiba, procurem sobre ele) então foi 

procurado nos mortos até encontrarm-no ao lado de sete dos mortos que ele tinha 

matado-los e depois eles mataram-no , O profeta (Que A paz esteja com ele) foi 

para ele e o olhava e disse ( matou sete e depois eles mataram-no, este é de mim e 

eu sou de ele, este é de mim e eu sou de ele), depois a profeta( que a paz esteja 

com ele) o carregou pelos braços do Profeta, não tinha nada tem apenas os braços 

do Profeta (que a paz esteja com ele) e o profeta o colocou no seu túmulo. 

(Verdade muçulmana). Diz a profeta que ( a paz esteja com ele): Eu responsável pelo 

cada crente mais de que ele si, quem deixou dinheiro passará aos seus pais, quem 

deixou dívida ou crianças voltará para mim (Eles são minha responsabilidade). 

(verdade muçulmana). 

Eu digo isso e peço o perdão de Allah para mim e para vocês 

Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, eu vi que Deus fez apenas Deus sozinho 

não tem parceiros, eu vi que nossa Mestre e nosso Profeta Muhammed seu escravo 

e seu mensageiro e que a paz e as bênçãos estejam com o selo dos Profetas e 

Mensageiros e sobre seus familiares, companheiros e os que os seguirem até o Dia 

do Juízo Final. 

Irmãos do Islã:   

o Profeta (paz esteja com ele) recomendeu toda a nação pelos seus companheiros 

todos, avisado de tratá-los de maneira ruim ou desperdiçado o direito deles, 

explique que quem ama os companheiros significa que ama o profeta (A paz esteja 

com ele) e quem não os ama significa que não ama o profeta (que a paz esteja com 

ele). Disse o profeta Muhammad (que a paz esteja com ele): ( Deus Deus está no 

meus companheiros, quem ama-los, eu o amo pelo meu amor, quem não ama-los, 

eu não o ama, quem fez o mal para eles isso significa que faz o mal para mim, quem 

me faz mal para mim significa faz mal para Deus (Todo-poderoso) e quem faz o mal 

para Deus,  Deus levá-lo para inferno). (Ahmed e o Ritzhar) 

Disse o profeta Muhammad que (A paz esteja com ele): (Não repreendam meus 

companheiros, se alguém gastasse o tamanho de monte de Uhd ouro não serei 

suficiente para encher um dos  mãos deles até  não encher a metade deles.) (al-

Bakhary). Diz o profeta Muhammad que ( a paz esteja com ele): ( Deus Todo-

Poderoso me escolheu e escolheu por mim companheiros, Me faça deles, ministros, 

suportadores e parentes, então quem repreende um deles, ficará amaldiçoado por 

Deus, anjos e todas as pessoas e não aceita dele e Deus não aceita dele qualquer 

trabalho). 

quem segue a biografia dos companheiros do profeta ( a paz esteja com ele) 

perceberá que aquele companheiros conseguiram alcançar este grau e lugar alto por 

causa da suas sinceridades para Deus (Todo-Poderoso), suas amor inocente para o 

profeta (a paz esteja com ele)e sua assistência a si mesmos, e sua vitória para o 



direito e defendendo-o, fazer o interesse público primeiro e o segundo interesse 

individual,  a bondade de suas moral e fazer o bom com as pessoas por isso 

mereceram este louvor de Deus e mereceram o amor e a confiança do profeta ( a 

paz esteja com ele). 

a geração dos companheiros ( Que Allah esteja satisfeito com eles) foram os 

primeiros que começaram mudar o rosto da vida, terminaram a injustiça e mentindo 

e quebraram a escuridão que espalhou na terra antes do missão do profeta 

Muhammad (Que a paz esteja com ele). Mudaram  a vida pelo o luz de Deus para 

direito, Justiça e Igualdade por isso amor dos companheiros do profeta (Que a paz 

esteja com) é Sunhaa. Reza por eles, os considera como exemplos superiores e os 

seguindo são virtudes. Deus (Todo-Poderoso) diz depois de mencionar a descrição de 

migrantes e Ansar: ( E os que chegaram, depois deles, dizem:"Senhor nosso! 

Perdoa-nos e a nossos irmãos, que se nos anteciparam, na Fé, e não faças existir, 

em nossos cora-ções, ódio para com os que crêem. Senhor nosso! Por certo, és 

Compassivo, Misericordiador."). Imam Al-Razi ( que Allah tem misericórdia dele) 

adisse: ( quem veio depois de migrantes e Ansar tinha rezá-los e lembrá-los sempre). 

Nós enfatizamos que a conversa sobre a partes interessadas dos companheiros do 

Mensageiro de Deus (a paz esteja com ele) e a declaração de sua presença melhora o 

papel do bom setor das crianças e nossos jovens sobre ela. A educação seguida pelo 

estilo dos companheiros causa valores, éticas e comportamentos positivos na 

comunidade em geral e para os jovens especialmente. Então nossos jovens têm de 

seguir o pensamento médio ( equilibrado) que vem do pensamento direito dos 

companheiros do profeta Muhammad( Que a paz esteja com ele) para Islã. Também 

têm que ter uma personagem especial para ficarem prontos para espalhar a 

mensagem e dirrigir o navio para segurança para salvar a nação de bagunça e 

confusão e chegar pelo para segurança, para o bom, a felicidade, estabilidade e 

progresso. 

esperamos que percebamos os valores dos companheiros do profeta (a paz esteja 

com ele), seguimos sues moralidades, seus dignitários, dando seus almas e dinheiros 

e filhos no caminho de Deus. e andamos seus caminho para fazer civilização e 

construção do Universo para fazer a gente sabe Islã. 

Senhor nosso! Perdoa-nos e a nossos irmãos, que se nos anteciparam, na Fé, e não 

faças existir, em nossos cora-ções, ódio para com os que crêem. Senhor nosso! Por 

certo, és Compassivo, Misericordiador." 

 

 

O Islã é ação e comportamento 

"Exemplos de vida dos seguidores" 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado:  "  E os que 

chegaram, depois deles, dizem: "Senhor nosso! Perdoa-nos e a nossos irmãos, que se nos 



anteciparam, na Fé, e não faças existir, em nossos corações, ódio para com os que crêem. 

Senhor nosso! Por certo, és Compassivo, Misericordiador." Eu  testemunho  que não há 

Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso 

mestre Muhammed, sua família e seus companheiros que os seguiram com benevolência. 

Allah se agradará deles, e eles se agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 

Allah (o Todo-Poderoso) escolhe de seus escravos aqueles que trabalham para sua religião e 

aqueles que são fiéis a ele e à sua mensagem. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) disse que as melhores pessoas desta nação são seus companheiros (que 

Allah esteja satisfeito com eles), e os seguidores. Foi narrado por Abdullah Ibn Masoud (que 

Allah esteja satisfeito com ele) disse que o profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele ) disse: "As pessoas da minha geração são as melhores, e então aquelas que virão 

depois delas (a próxima geração), e então aquelas que virão depois delas (a próxima 

geração). Essas são as elites que foram descritas como caridade e carregavam a honestidade 

da ciência. Allah (o Todo-Poderoso) os louvou e os reuniu com os companheiros do 

Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele), e os descreveu 

como benevolência e Allah Se agradará deles, Ele lhes preparou Jardins, abaixo dos quais 

correm os rios. Allah ( Todo Poderoso ) disse: "E os precursores primeiros, dentre os 

emigrantes, e os socorredores e os que os seguiram com benevolência, Allah Se agradará 

deles, e eles se agradarão dEle, e Ele lhes preparou Jardins, abaixo dos quais correm os 

rios; nesses, serão eternos, para todo o sempre. Esse é o magnífico triunfo." 

Os seguidores são as pessoas mais próximas da geração dos companheiros do mensageiro 

de  de Allah (que a paz esteja com ele), os seguidores são a próxima geração da geração de 

companheiros, Os seguidores dos seguidores ( as pessoas que vieram depois deles) são a 

próxima geração da geração dos seguidores (que Allah esteja satisfeito com todos eles). 

Os seguidores acompanharam com os companheiros (que Allah esteja satisfeito com eles) e 

aprenderam muito com eles, e companheiros (que Allah esteja satisfeito com eles) 

testemunharam-lhes da graça e ciência. É o testemunho de Ibn 'Umar (que Allah esteja 

satisfeito com ele) de Sa'eed ibn al-Musayyib (que Allah esteja satisfeito com ele) dizendo: 

Por Allah, ele é um dos muftis ". Ele estava dizendo: "Pergunte a Saeed bin Musayyib; ele 

estava sentado com os bons homens. Saeed bin Musayyib (que Allah tenha piedade dele) as 

pessoas o perguntam sobre questões religiosas e companheiros estavam vivos. Atta ibn Abi 

Rabah estava sentado para os meninos em Meca ( Eles o consultam sobre questões de 

religião) após a morte da tinta da nação Abdullah bin Abbas (que Allah esteja satisfeito com 

eles). Quando Ibn 'Umar (que Allah esteja satisfeito com eles) chegou a Meca, eles 

perguntaram a ele, e ele disse: Ó povo de Meca, me pergunta sobre questões religiosas, e 

entre vocês há Ibn Abi Rabah? 

os seguidores foram conhecidos pela sua honestidade e seu amor para mensageiro de Deus 

(a paz esteja com ele)  .  Era Hassan al-Basri (que Allah tenha piedade dele) se ele falasse 

sobre tronco de árvore - e sua saudade pelo Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) – chorasse .Ele disse: Ó servos de Allah, a madeira ( tronco) sente a 

falta do Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele), então vocês têm mais razões de 

fazer isso, e ansiando por encontrá-lo. Imã Malik foi perguntado sobre Ayoub El- Sakhtiani ? 

Ele disse : " ele foi ao Hajj duas vezes, se ele mencionasse o Profeta (que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele) ele chorasse muito até que o parei. Os seguidores reverenciavam 



muito o Profeta e se eles falassem sobre o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele), eles estariam na melhor forma. Abu Salamah al-Khuzaie (que Allah tenha piedade 

dele) disse: Se Malik ibn Anas queria falar sobre o Mensageiro de Allah, estava abluindo 

como ablução da oração, vestindo as melhores roupas e penteando a sua barba. Quando foi 

perguntado por que você fazendo isso? Ele disse: Eu faço isso para reverenciar a conversa do 

profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele). 

Entre os seguidores mencionados pelo Profeta (que a paz esteja com ele) com bondade é 

Uwais El Qarany, que estava tratando bem sua mãe, e o Profeta (que a paz esteja com ele) 

mencionou a seus companheiros e disse que ele era um bom homem. Foi narrado por  

'Umar ibn al-Khattab (que Allah esteja satisfeito com ele), ele disse: Eu ouvi o Mensageiro de 

Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele), dizendo: " Um dos melhores 

seguidores é um homem chamado Uwais. Ele tem sua mãe (morando com ele) e ele tem 

(um pequeno) sinal de hanseníase. Peça a ele que peça perdão por você (de Allah)."  Quando 

o povo do Iêmen veio, eles fazem Omar (que Allah esteja satisfeito com ele) procurar por 

ele, até que ele o encontrou, e disse-lhe: Peça perdão por mim, ele disse: Eu sou quem 

deveria pedir perdão, você é o amigo do Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele), ele 

não o deixou até que ele pediu o perdão por ele. 

Os seguidores (que Allah tenha piedade deles) aprenderam com os companheiros do 

Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) a entender a religião corretamente. imã 

Hassan al-Basri (que Allah tenha piedade dele) - Ele é um dos grandes seguidores - quando 

foi perguntado: Você é o crente ?Ele disse: "A fé é dois tipos; se você me pergunta sobre fé 

em Deus, Seus anjos, Seus livros, Seus mensageiros, paraíso, ressurreição, eu é o crente. Se 

você me pergunta sobre as palavras de Allah (o Todo-Poderoso):   " Os verdadeiros crentes 

são, apenas, aqueles cujos corações se atemorizam, quando é mencionado Allah, e, 

quando são recitados, para eles. Seus versículos, acrescentam- lhes fé; e eles confiam em 

seu Senhor• Aqueles que cumprem a oração e despendem do que lhes damos por 

sustento• Esses são, deveras, os crentes  • "  O Allah,  eu não sei se eu sou como eles ou 

não. Al-Bayhaqi disse, comentando: Hassan não significou Imediatamente a origem de sua 

fé, Mas ele estava procurando a perfeição da fé, que Allah ( Todo Poderoso ) prometeu a sua 

família, o paraíso, Allah (Todo Poderoso ) disse : "Terão escalões junto de seu Senhor, 

perdão e generoso sustento". 

Eles também entenderam a facilitação e aplicaram em suas vidas, Azraq bin Qais disse: 

Estávamos na praia do rio em Ahvaz, e este rio ficou sem água e a Abu Barzah al-Islami 

chegou em um cavalo, rezou e deixou seu cavalo, O cavalo foi e o homem deixou sua oração, 

e o seguiu até que ele o percebeu, e o tomou, e depois veio e rezou , um homem o viu e ele 

veio a dizer: Olha este xeque, deixou suas orações para um cavalo! ele veio e disse: Ninguém 

me admoestou desde a morte do Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele), ele 

também disse: "Minha casa está longe. Se eu orasse e deixasse meu cavalo, chegaria à 

noite". Ele aprendeu isso do Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele). Que 

sempre que o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) podia escolher 

entre duas questões, ele (sempre) escolhia o mais fácil, desde que não fosse pecaminoso 

fazê-lo. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: "Facilite as coisas 

para as pessoas (relacionadas a assuntos religiosos), e não dificulte para elas, dê-lhes boas 

novas e não as faça fugir (do Islã). Ele também  ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com) disse: " Você deve ser compassivo. Sempre que há compaixão em alguma coisa, ela a 

adorna e, quando é removida de alguma coisa, a torna defeituosa. " 



Eles também aplicaram misericórdia, solidariedade e um senso de outras pessoas 

praticamente em suas vidas. Ali Ibn al-Husayn ibn 'Ali (que Allah esteja satisfeito com ele) 

que estava gastando secretamente com muitos dos pobres e ninguém sabe, quando ele 

morreu, eles perderam seus dependentes, Quando o lavaram, encontraram nas costas e nos 

ombros o efeito de levar a bursa às casas das viúvas e dos pobres então foi conhecido que 

era ele quem os visitava à noite, foi dito que : ele estava responsável de cem pessoas e casas 

na cidade. 

A compaixão e a solidariedade não se limitaram apenas aos muçulmanos, mas incluíram 

muçulmanos e outros; Esta é Sayyidina Omar bin Abdul Aziz (que Allah esteja satisfeito com 

ele) escreve ao seu trabalhador em Basra dizendo "E olhe diante de você do povo de cristão, 

sua idade cresceu e seu poder enfraqueceu, e os ganhos dele desapareceram, então dá-lhe 

da casa de dinheiro dos muçulmanos ", seguindo o que era de nosso mestre Umar ibn al-

Khattab (que Allah esteja satisfeito com ele) quando viu um homem idoso do povo do livro 

abrindo suas mãos dos outros, ele disse: Deus não fez justiça a isso se comêssemos sua 

juventude e o perdêssemos seu velhice, e depois conduzíssemos da casa de dinheiro o que 

funciona para ele, assim como Sayyidina Khalid ibn al-Walid (que Allah esteja satisfeito com 

ele) em seu favor para o povo de Alhyra: "Fiz pra eles que qualquer xeque fraco do trabalho, 

ou uma praga o atingiu, ou ele era rico e carente, gasta sobre ele da casa do dinheiro dos 

muçulmanos". Todos eles seguem o exemplo do Mensageiro de Allah (que a paz esteja com 

ele) e aplicam a verdadeira religião, disse o Todo-Poderoso:{ Allah não vos coíbe de serdes 

blandiciosos e equânimes para com os que não vos combateram, na religião, e não vos 

fizeram sair de vossos lares. Por certo, Allah ama os equânimes.}.  

 

Não apenas essa misericórdia depende do humano, mas também o animal, os pássaros e os 

outros, Omar bin Abdul Aziz (que Allah tenha misericórdia dele) ja escreveu para seu 

trabalhador no Egito recomendar a ter misericórdia dos camelos, dizendo: Fui informado de 

que no Egito os camelos macas, o camelo carrega mil de peso,  se você recebeu meu livro o 

camelo não carrega mais de seiscentos de peso.  

Ele também recomendou a misericórdia por não ser insultado e não atingido, aprendeu isso  

do nosso Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele): Quando recomendou o dono de 

camelo pelo seu camelo,  dizendo: (Você não teme a Deus nesta besta! , que Deus lhe 

reinou, pois ele se queixou de que você o está passando fome e provocando?) 

Eu digo isso e peço perdão a Deus por você e por mim. 

*** 

Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há Deus senão Alá 

sozinho, e que não há parceiro para ele e testifico que nosso Senhor e Profeta Muhammad, 

Seu servo e Mensageiro, que Alá o abençoe e o abençoe, e sua família e companheiros, e 

aqueles que os seguiram com caridade até o dia da religião. 

Irmãos do Islã:  

Uma das maiores características dos seguidores: tolerância com as pessoas e reduzir a asa 

para elas, eram as pessoas mais tolerantes e brandas em suas relações com as pessoas, e 

sobre Qatada disse: (Entramos ao al-Hasan al-Basri, enquanto ele dormia, e quando ele 

tinha uma cesta, atraimos-la encontramos pão e frutas, e nos fizemos comer, e ele presteu 



atenção, viu nos, sorrindo enquanto ele lia o versículo de Deus Todo-Poderoso {ou nas de 

vossos amigos . Não há culpa sobre vós,{, Foi narrado que Jarir ibn Hazim (que Allah esteja 

satisfeito com ele) disse: Estávamos em al-Hasan, e era meio-dia, Seu filho disse: ja 

cansaram o xeque, mais tranquilidade, ele não alimentou comida ou bebida, ele disse: 

Deixe-os, Fu Deus, que algo admitiu aos meus olhos ao vê-los. 

Nisto está a abnegação, o conhecimento da importancia da ciência e a respeitar, e mostrar a 

extensão da religião de Deus nas almas, e talvez essa seja uma lição para aqueles que levam 

as pessoas a falar na religião de Deus sem conhecimento e enganam se mesmo.  

Os seguidores foram bons exemplos para os que vieram depois dos imãs, este imã Malik bin 

Anas (que Allah esteja satisfeito com ele) - um dos seguidores dos seguidores -Abu Ja'far al-

Mansur (que Allah tenha piedade dele) pediu que ele adotasse seu livro "Muwatta" em 

vários países islâmicos, dizendo: Pretendia encomendar seus livros "Almauta"e copie os 

então envie uma copia para Egito e para todos os paises dos muçulmanos e ordene os que 

para seguir o conteúdo, para não infringi-lo e reivindicar qualquer outra coisa dessa ciência 

moderna, Eu vi que a origem da ciência é o conhecimento e narras do povo de Almadina, 

disse o imã Malik: Ó Comandante dos Crentes, não faça isso, as pessoas já lhes disseram e 

ouviram conversas eles contam histórias, e cada um deles levou o que foi dito anterior e o 

aplicaram,  e se você recusesse ao que eles pensavam acreditassem severa, deixe as pessoas 

e quem elas são, e o que as pessoas de cada país escolheram para si mesmas, ele disse: para 

a minha idade!  Se você me obedecer, eu teria encomendado.  

É da humildade, e de grande entendimento e jurisprudência, o que era do Imam Shafi'i (que 

Allah esteja satisfeito com ele) quando seu discípulo Younis ibn Abd al-'Ala discordou dele, e 

Younis estivesse com raiva, quando a noite chegou, Younis ouviu bater na porta de sua casa 

e disse: Quem?, Ele disse: Muhammad ibn Idris, Younis disse: Pensei em todos que foram 

nomeados Mohammed ibn Idris, exceto Shafi'i, Ele disse: Quando abri a porta, fiquei 

surpreso com ele, Shafei disse: Ó Yunus, reunimos centenas de questões e dispersamos a 

pergunta ?!  Hey Younes não tente vencer todas as questões, às vezes ganhando corações 

melhor do que ganhando posições, Ó Yunus não destrua as pontes que você construiu e 

atravessou; talvez você precise voltar um dia, sempre odeie o errado, mas não odeie a 

pessoa que faz o errado, e odeie todo o seu coração desobedecer, mas perdoe e tenha 

misericórdia do pecador, Younis, critique o ditado, mas respeite a pessoa, nossa tarefa é 

eliminar a doença, não os pacientes. 

E que Allah tenha piedade de Shafi'i dizendo: 

Eu amo os justos e não sou um deles ***  Talvez possa receber sua intercessão 

Eu odeio aqueles que seu comércio são pecados ***  mesmo que ambos estejam em bens 

Caminharam com os respeitáveis cientistas, eles foram o melhor exemplo para levarmos a fé 

da religião de Deus e a entendermos corretamente, ética e boa comunicação com as 

pessoas, sabedoria e bons conselhos. 

Oh Deus, faça-nos daqueles que ouvem dizer e seguem o melhor 

Estes são aqueles a quem Deus guiou e os que são os melhores 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma manifestação de grandeza na lei islâmica (Sharia) 

Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, que diz em seu livro sagrado (Allah vos deseja a 

facilidade, e não vos deseja a dificuldade). Testemunho que não há deus senão Alá sozinho 

e não tem parceiro, e dou testemunho de que nosso mestre e profeta Muhammad e seu 



Mensageiro, dizendo ( Eu enviei um hino compassivo) Deus abençoe e abençoe ele e sua 

família e companheiros, e aqueles que os seguiram até o Dia da Religiã. 

Após: 

Não há dúvida de que a manifestação de grandeza na lei islâmica demasiado numerosas ou 

mais, e para o pomposo que caracterizou a lei islâmica da tolerância e facilitação no sentido 

mais elevado, não ver o embaraço e desconforto, nem a gravidade e sofrimento, e não 

diminuem as tensões de algum  associado ao Islã que pensou que o hedge na religião exige a 

introdução Balohd, e abriu portas que citaram e levaram muitas pessoas no caminho do 

extremismo sob o nome de compromisso, reserva, e prudente até tornou -se uma arena 

para a competição entre eles, eles são implicitamente fantasia que adament mais é a mais 

religiosa  E temor de Deus (Todo Poderoso), e isso nos mostra sua ignorância da grandeza 

desta religião e Sua Eminência diz Deus Todo-Poderoso (E lutai por Allah, como se deve 

lutar por Ele. Ele vos elegeu. E não vos fez constrangimento algum, na religião: a crença de 

vosso pai Abraão. Ele vos nomeou moslimes, antes e, agora, neste para que o Mensageiro 

seja testemunha de vós, e vós sejais testemunhas da humanidade. Então, cumpri a oração 

e concedei az- zakáh, e agarrai-vos a Allah. Ele é vosso Protetor. Então, que Excelente 

Protetor e que Excelente Socorredor). E Sufyan revolucionário, onde ele disse:( Mas a 

ciência que temos a licença de confiança, mas o endurecimento vai melhorar a todos). 

A tolerância na lei islâmica não é uma palavra falada, ou um slogan levanta, mas é a 

abordagem Rabbani, o princípio de princípios que o fator certo Todo-Poderoso trata pelo 

seus escravos, e ordenou-lhes para lidar-los uns com os outros, o Todo-Poderoso disse:( 

Allah não impõe a alma alguma senão o que é de sua capacidade .) disse também Todo-

Poderoso: ( Allah vos deseja a facilidade, e não vos deseja a dificuldade) disse também 

(Allah deseja aliviar-vos as difículdades. E foi criado frágil o ser humano). Em qualquer 

verso do Livro de Deus abre o nosso Senhor Todo-Poderoso porta de esperança e perdão e 

misericórdia para todos os seus escravos, diz o Todo-Poderoso ( Dize: "Ó Meus servos, que 

vos excedestes em vosso próprio prejuízo, não vos desespereis da misericórdia de Allah. 

Por certo, Allah perdoa todos os delitos. Por certo, Ele é O Perdoador, O Misericordiador). 

Também diz( E teu Senhor é O Perdoador, O Possuidor da misericórdia.). Ele diz ( Exceto os 

que se voltam arrependidos e se emendam e evidenciam a verdade; então, para esses, 

voltar-Me-ei, remindo-os. E Eu sou O Remissório, O Misericordiador.) 

Abu Hurayra (que Allah esteja satisfeito com ele), o Profeta (que a paz esteja com ele), ele 

disse: (Deus é o que passou criação, escreveu-lo acima de seu trono: O Rahmati precedido 

minha raiva). O Todo-Poderoso diz no santuário moderno: (O filho de Adão, você quando me 

chamar e pedir perdão pelo que você fez não se preocupa eu vou te perdoar, Ó filho de 

Adão, se os seus pecados alcancem o céu e depois me chama não se preocupa vou te 

perdoar, Ó filho de Adão,  se você me venha com pecados como o tamanho de terra e não 

adora outro deus, vou te dar perdão do tamanho da terra). 

 

 

Ele também chamou o direito de adoração e perdão em muitos lugares de seu livro, onde o 

Todo-Poderoso diz( Toma-te, Muhammad de indulgência e ordena o que é conveniente, e 

dá de ombros aos ignorantes). Ele diz (o bom e o mau não se igualam. Revida o mal com o 

que é melhor: então, eis aquele entre o qual e ti há inimizade, como íntimo aliado* E isto 



não se confere senão aos que pacientam. E isto não se confere senão ao dotado de 

magnífica sorte). Todo-Poderoso diz (E que eles os indultem e os tolerem. Não amaríeis 

que Allah vos perdoasse? E Allah é Perdoador, Misericordiado).  

Não há dúvida de que quem lê na biografia do Mensageiro de Deus (que a paz esteja com 

ele) percebe com certeza que (a paz esteja com ele) foi sim modelo para a nação e para toda 

a humanidade na tolerância e facilitação, e a mãe dos crentes Aisha (que Allah esteja 

satisfeito): diz (O Mensageiro de Deus (  a paz esteja com ele) quando fica entre duas coisas, 

optou o mais fácil se não era um pecado, se era um pecado afasta as pessoas longe , e 

vingou o Mensageiro de Deus (que a paz esteja com ele) ele mesmo, mas violar a santidade 

de Deus a Deus Ventqm-los). 

Vamos ficar com alguns modelos sobre sua vida (que a paz esteja com ele) na chamada para 

Allah (o Todo-Poderoso) com sabedoria e bom conselho, narrou Anas ibn Malik (que Allah 

esteja satisfeito com ele) disse: eu era com o Profeta (que a paz esteja com ele) quando um 

homem veio e disse: 'O Mensageiro de Deus, eu encontrei um fim Ali agravada, segundo ele, 

o profeta não lhe perguntei, e depois participaram da oração e orou com o Profeta (que a 

paz esteja com ele) quando o Profeta terminou oração, o homem disse-lhe: ó Mensageiro de 

Deus, eu encontrei um fim, teu Deus , no livro , ele disse: (não é orou conosco?), ele disse: 

Sim, o profeta disse: (então Deus vai Te perdoar seus pecados). 

Foi narrado que Abu Hurayrah (que Allah esteja satisfeito com ele) disse: "Um homem dos 

árabes urinou na Mesquita e as pessoas falaram sobre ele, o Profeta (que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam sobre ele) disse  a eles: o deixem e coloquem água sobre a urina). Sobre 

Aisha disse: O Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele), veio com um menino e o 

menino urinou sobre a roupa do profeta (que a paz esteja com ele), chamou e colocou a 

água para o seguir. 

E sobre Muawiyah, disse: Enquanto eu estava orando com o Mensageiro de Deus (que a paz 

esteja com ele), um homem entre as pessoas espirrou, eu disse: Deus te abençoe. as pessoas 

me olharam e bateram com as mãos nas coxas, eu fiquei silencioso, e quando o Mensageiro 

de Deus (que a paz esteja com ele) orando pelo a vida de Bape e minha mãe eu nunca vi 

antes ou depois um professor e educado melhor de que ele, Deus, nunca me bateu e nunca 

me amaldiçoou, mas disse:  (Esta oração não se encaixa em nenhuma das palavras das 

pessoas, mas é elogiar e ampliar e ler o Alcorão ). 

Não há dúvida de que, se seguirmos o livro de nosso Senhor, a Sunnah de nosso Profeta (que 

a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele), encontraremos nelas uma medida de 

tolerância, facilitação e gentileza que elimina todas as formas de extremismo, 

Quando se trata de fé, descobrimos que o Islã não força ninguém a abraçá-lo, mas garante 

liberdade de fé para todos. Allah (Todo Poderoso ) diz " Não há compulsão na religião! Com 

efeito, distingue-se a retidão da depravaçã"  e também (Todo Poderoso) diz " E, se teu 

Senhor quisesse, todos os que estão na terra, juntos, creriam. Então, compelirás tu os 

homens, até que sejam crentes?  

E com relação à adoração, o Profeta, (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) pediu 

facilitação e ordenou que se afastasse do fanatismo, o profeta (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) disse:" Ó Gente ! Alguns de vocês fazem outros  fugiram  de boas 

obras (as orações). Então, quem guia as pessoas  em oração deve encurtá-la, porque entre 

eles estão os doentes , os fracos e os necessitados (tendo alguns trabalhos para fazer). 



Neste sentido, quando algumas pessoas  queixaram de Mu'adh Ibn Jabal, (que Allah esteja 

satisfeito com ele), o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele  disse-lhe: Ó 

Mu'adh "você quer causar dificuldades à  gente? porque você não recita : A sura Do 

Altíssimo "Glorifica o Nome de seu Senhor,  o Altíssimo" e A sura Do Sol " pelo sol e por 

sua plena luz matinal. "  e coisas assim," e em outra narração : "porque atrás de você pode 

estar doente, fraco e os necessitados (tendo alguns trabalhos para fazer). E Anas bin Mâlik  

narrou que, uma vez, o Profeta,(que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele), entrou 

(na mesquita) e viu uma corda entre duas colunas.Ele perguntou: “Para quem é essa 

corda?” Eles disseram: “Essa corda é para Zaynab, quando ela se cansa de rezar, ele se 

agarra la (para continuar em pé orando).O Profeta disse: "Não, desamarre-o, todos devem 

orar enquanto se sentem fortes, e se eles se sentem cansados, eles devem se sentar ”. E 

Jabir ( que Allah esteja satisfeito com ele)disse : "Fizemos uma viagem, então um dos 

homens que nos acompanhou foi gravemente ferido por uma pedra, e quando dormiu ele 

teve sonhos eróticos, quando se levantou ele perguntou a seus companheiros se ele tinha 

permissão de fazer Al-tayammum  eles disseram: Não, você não tem licença enquanto 

pode usar a água, o homem tomou  banho  e morreu; Quando informamos ao Profeta, 

(que a paz e as bênçãos de Allah estejam com  ele), ele disse: Eles o mataram, o que  Allah 

os matou! Por que eles não pediram o que não sabiam, já que a cura da ignorância é a 

pergunta, foi o suficiente para ele fazer al-tayammum, amarrar sua ferida com um pedaço, 

limpe-o e lave o resto de seu corpo ". O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele) ordenou Imran Ibn Husain,( que Allah esteja satisfeito com ele), quando ele 

estava doente dizendo:" Ore em pé e se você não puder, ore enquanto está sentado e se 

você não pode fazer isso, então ore deitado ao seu lado ". E também (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) disse: " A terra foi dada a mim  como um lugar de 

oração e de purificação (tayammun).Qualquer um da minha nação pode oferecer sua 

oração onde quer que esteja ". O Profeta,(que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele), praticamente está incorporando a tolerância, portanto, esta virtude se tornou uma 

imagem iluminada que afirma a grandeza do Islã.O Profeta, (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele), falando sobre oração, que é o maior rito de religião, ele diz: "Eu fui 

para a oração querendo alongar, mas ao ouvir uma criança chorando abreviado  na oração 

porque ele percebeu que sua mãe sofre porque sua criança chorando". 

E com relação aos tratos , a legislação (lei) islâmica motivou tolerância e facilitação, para 

evitar dificuldades na venda, compra e demanda. Allah ( Todo Poderoso) diz: "Ó vós que 

credes! Não devoreis, ilicitamente, vossas riquezas, entre vós, mas é lícito existir comércio 

de comum acordo entre vós. E não vos mateis . Por certo, Allah, para convosco, é 

Misericordiador." E também (Todo Poderoso) diz : " E, se um devedor estiver em 

dificuldade, concedei-lhe espera, até que tenha facilidade . E fazerdes caridade vos é 

melhor. Se soubésseis!".   O Profeta(que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) diz: 

"Que Allah tenha misericórdia de um homem que é tolerante com a venda, compra e  em 

exigir de volta seu dinheiro ." E também (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

dizendo: " Que Allah tenha misericórdia de um homem que seja tolerante em cobrar uma 

dívida e exigir la". A tolerância na venda significa que o vendedor não deve ser mesquinho, 

exagerado nos dividendos, monopolista dos bens e não deve  ser trapaceiro, Por outro 

lado, a tolerância na compra exige que o comprador trate bem o vendedor, não o engane, 

e a tolerância em exigir seu dinheiro, significa que o homem exige à sua direita ou a dívida 

com bondade, compaixão e tolerância. 



O Profeta (que a paz esteja com ele),disse que a tolerancia nos tratos é um das causas de 

salvação na eternidade,  quando ele (Paz e bênçãos de Allah estejam com ele) disse: "Um 

homem entrou no paraíso por causa da sua tolerancia como juiz e cobrado¨. (Paz e 

bênçãos de Allah estejam com ele) disse: " Um homem dos quem foram antes de vocês, foi 

responsabilizado, não havia nada de bom, somente que ele intermisturou com as pessoas, 

ele foi opulento, ele estava ordenando  seus homens excedem os indigentes. Allah Todo-

Poderoso disse: Nós somos merecedores disso mais dele, excedem dele¨.  

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) fala sobre algumas cenas no 

Dia da Ressurreição, (Paz e bênçãos de Allah estejam com ele) disse: " Allah Todo-

Poderoso disse: Olhem para o fogo: Você encontra alguém que já fez bem?, Ele disse : eles 

encontram  um homem no fogo, Allah disse para ele : Você já fez bem? Ele diz: Não, mas 

eu estava perdoando as pessoas em venda, Alla (Todo Poderoso) diz : perdoam  meu servo 

como que ele estava perdoando meus servos¨. 

Eu digo isso e peço perdão a Deus por mim e por você. 

* * * 

Louvado seja Allah, o Senhor dos Mundos, Eu testemunho que não há deus além de Allah 

sozinho e nenhum parceiro, Testemunho que nosso mestre e profeta Muhammad é seu 

servo e mensageiro, que Allah o abençoe e abençoe  a sua família e companheiros, e 

aqueles que os seguem com caridade até o Dia do Juízo. 

Irmãos de Islamismo: 

O princípio da tolerância no Islã não pára nos limites dos muçulmanos lidando apenas uns 

com os outros, mas é uma abordagem da vida inclui todas as pessoas. Nosso Senhor, 

Todo-Poderoso, ordenou a Seus fiéis adoradores que fossem bem tratados com todas as 

pessoas, e disse: (e dizei aos homens belas palavras ). O Todo-Poderoso diz: (Allah não vos 

coíbe de serdes blandiciosos e equânimes para com os que não vos combateram, na 

religião, e não vos fizeram sair de vossos lares. por certo, Allah ama os equânimes).  Sobre 

Abdullah bin Omar (que Allah esteja satisfeito com eles),  Se uma ovelha dele fosse 

abatida, ele diria ao seu servo: Você deu ao nosso vizinho judeu? Você deu  ao nosso 

vizinho judeu? Eu ouvi o Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) diz : ¨Jibril ainda 

me recomendou ao vizinho até que pensei que ele iria herdar ele¨. 

E dos tipos da tolerância é a tolerância da alma, no sentido de generosidade, existência e 

fazer o bem a todas as pessoas. Al-Shafi'i (que Allah tenha misericórdia dele) disse: 

*fica cobrindo com a generosidade, todo defeito coberto com a generosidade, como foi 

dita 

* Não mostre para os inimigos nenhum degradação,  regozijar-se  dos inimigos é flagelo. 

* Não espere perdão do mesquinho, pois não há água para o sedento no fogo. 

Ó Allah, conceda-nos a compreender corretamente a nossa religião, e nos guie, e nos faça 

guiar, e nos faça uma razão para aqueles que ficaram guiados. 

 

Os direitos dos pais e parentesco 



Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, diz no Alcorão:{ E teu Senhor decretou que não 

adoreis senão a Ele; e decretou benevolência para com os pais. Se um deles ou ambos 

atingem a velhice, junto de ti, não lhes digas: "Ufa!", nem os maltrates, e dize-lhes dito 

nobre.* E baixa a ambos a asa da humildade, por misericórdia. E dize: "Senhor meu! Tem 

misericórdia deles, como quando eles cuidaram de mim, enquanto pequenino."}, Eu  

testemunho  que não há Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu 

mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e seus companheiros. 

Depois: 

 O Islã veio com uma mensagem de graça, apelando a toda criação generosa, e está 

enraizado em todo princípio nobre, guia para toda conduta justa e faz dos valores e ideais 

um modo de vida, ajusta o equilíbrio das transações entre as pessoas com verdade, justiça, 

compaixão, amor e humanidade, onde a Allah Todo-poderoso diz:{ Por certo, Allah ordena a 

justiça e a benevolência e a liberalidade para com os parentes, e coíbe a obscenidade e o 

reprovável e a transgressão. Ele vos exorta, para meditardes}. 

Uma das manifestações da grandeza da lei islâmica é que ela estabelece regras, controles e 

direitos para lidar com pais e parentes; os pais são as pessoas certas que marecem respeitar, 

apreciar e cuidar; Deus Todo-Poderoso nos ordenou em seu livro sagrado a justiça dos pais e 

a caridade para eles, e o Todo-Poderoso os combina com a ordem de adoração e não 

acreditar em Deus, onde O Deus Todo-poderoso diz:{ E adorai a Allah e nada Lhe associeis. 

E tende benevolência para com os pais}, Ele também ordenou que o Todo-Poderoso lhe 

agradecer por sua graça e agradecesse aos pais por seus grandes agradecimentos; Sayyidina 

'Abd-Allah ibn Abbas (que Allah esteja satisfeito com eles) disse: Três versículos que 

desceram são acompanhados por três versículos outros não foi aceito um deles sem o outro, 

incluindo:{ Sê agradecido a Mim, e a teus pais.}, e aquele que agradeceu a Deus, não 

agradeceu a seus pais, não foi aceito por ele. 

O Islã valorizou os pais, ordenou a gente sua justiça, bom atendimento e bondade com eles, 

Foi narrado a partir Abdullah ibn 'Amr (que Allah esteja satisfeito com eles), ele disse que 

um homem veio ao Profeta (que a paz esteja com ele) pedindo dele Al-Jihad, o Profeta disse 

a ele (que a paz esteja com ele): Os seus pais estão vivos?  Ele disse: Sim, o profeta disse: 

neles lute (Jihad). 

As duas filhas do homem justo na história de Moisés (que a paz esteja com ele) deram os 

melhores exemplos de justiça e bom atendimento.O pai deles era um velho, incapaz de 

trabalhar, por isso elas trabalharam com compaixão e sem tédio em vez de o pai delas, Allah 

Todo-poderoso diz:{ E, quando chegou ao poço de água de Madian, encontrou, junto dele, 

uma multidão de homens, que abeberava os rebanhos, e encontrou, um pouco distante 

deles, duas mulheres, que retinham os seus. Ele disse; "Qual é vosso intuito?" Ambas 

disseram; "Não abeberaremos nossos rebanhos, até que os pastores partam com os seus, 

e nosso pai é bastante idoso."} 

Jabir (que Allah esteja satisfeito com ele) que um homem disse: Ó Mensageiro de Deus, que 

tenho dinheiro e um filho, e que meu pai quer meu dinheiro, o profeta (que a paz esteja com 

ele) diz: (Você e seu dinheiro são para seu pai). 

Temos um bom exemplo em Fátima (que Allah esteja satisfeito com ela) em seu namoro, 

respeito e bondade com seu pai, o Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele); quando o 

profeta (que a paz esteja com ele) entra onde ela estava, ela levanta de seu lugar, beija o e 



senta-lo no lugar dela, gentilmente com ele, e a alegria de vir, e em homenagem a sua 

chegada. 

Como o Islã ordenou que reverenciarmos os pais e não os machucássemos, o Todo-Poderoso 

disse:{ decretou benevolência para com os pais. Se um deles ou ambos atingem a velhice, 

junto de ti, não lhes digas: "Ufa!", nem os maltrates, e dize-lhes dito nobre}.Allah proíbe o 

homem da menor palavra que expressa tédio se houver uma palavra menor que a palavra 

"Ufa", Deus o proíbe, não causar danos aos pais, ou ofendê-los de qualquer maneira, disse 

nosso mestre Abu Huraira (que Allah esteja satisfeito com ele) ao um homem - ele prega na 

justiça de seu pai -: "Não ande na frente de seu pai, nem se sente antes dele, e não o chame 

em seu nome, e não o exponha a insultos," então o muçulmano não deve ser a causa de mal 

a seus pais, nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: (Um dos 

maiores pecados é que o homem amaldiçoa seus pais), Eles disseram: Ó Mensageiro de 

Deus, e como o homem amaldiçoa seus pais? Ele disse: (O homem insulta um homem, então 

o outro insulta o pai dele, e o homem insulta sua mãe, e o outro insulta a mãe dele). 

O Islã recomendou a justiça dos pais e o bom entendimento, mesmo que não sigam a 

mesma religião onde o Todo-poderoso diz:{ "E, se ambos lutam contigo, para que associes a 

Mim aquilo de que não tens ciência, não lhes obedeças. E acompanha-os, na vida terrena, 

convenientemente. E segue o caminho de quem se volta contrito para Mim. Em seguida, a 

Mim será vosso retorno; então, informar-vos-ei do que fazíeis},Isto é o que foi do profeta 

Abraão (que a paz esteja com ele) em seu chamado com seu pai, e nele diz a verdade Todo-

Poderoso:{ E menciona, no Livro , a Abraão - por certo, ele era veracíssimo, profeta * 

Quando disse a seu pai: "Ó meu pai! Por que adoras o que não ouve nem vê e de nada te 

vale? * "Ó meu pai! Por certo, chegou-me, da ciência, o que te não chegou; então, segue-

me, eu te guiarei a uma senda perfeita * "Ó meu pai! Não adores Satã. Por certo, Satã é 

desobediente aO Misericordioso * "Ó meu pai! Por certo, temo que um castigo dO 

Misericordioso te toque: então, tornar-te-ias aliado a Satã."}. 

Asmaa ,a filha de Abu Bakr (que Allah esteja satisfeito com eles), sua mãe vem - ela foi dos 

descrentes - queria: Asmas perguntou ao Profeta (que a paz esteja com ele) sobre isso, ela 

disse: Ó Mensageiro de Allah, minha mãe quer me encontrar, posso  ver minha mãe? Ele 

disse: (Sim, ve e encontra sua mãe). 

A justiça dos pais tem grandes efeitos e benefícios, e grandes virtudes, colhidas pelo escravo 

no mundo e no dia de Juizo final, incluindo que: a justiça dos pais é da justiça e a satisfação 

de Deus, disse o profeta (que a paz esteja com ele):( (Que Allah esteja satisfeito com o 

consentimento dos pais, e a ira de Allah na ira dos pais).). 

Incluindo: liberar à angústia, O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

nos lembrou a condição de três pessoas que se refugiaram da chuva num louro na 

montanha e uma pedra cai na porta do louro, e a pedra o fechou sobre eles, eles disseram: “ 

não salvarão vocês desta rocha, a menos que suplicam para Allah pelo o bem de suas ações, 

e um homem deles disse:  "  Ó Allah! Eu tinha meus pais muito velhos e filhos pequenos, 

pelos quais costumava trabalhar como pastor. Quando voltava para eles à noite e ordenhava 

(os gados), eu começava a dar o leite aos meus pais antes de dar aos meus filhos. E um dia 

fui para longe em busca de um lugar para pastar (para minhas ovelhas), e não voltei para 

casa até tarde da noite e descobri que meus pais haviam dormido. Ordenhei (meu gado) 

como de costume, trouxe o vaso de leite e fiquei em pé diante deles, e não gostava de 

acordá-los do sono e também não gostava de dar leite aos meus filhos antes de meus pais, 



apesar de meus filhos estarem chorando ( de fome) aos meus pés. Então esse meu estado e 

o deles continuaram até o dia amanhecer. (Ó Allah!) Se você considerou que eu tinha feito 

isso apenas para buscar o Seu prazer, por favor, deixe haver uma abertura através da qual 

possamos ver o céu. Então Allah fez para eles uma abertura através da qual eles podiam ver 

o céu.... " Sua obediência aos pais foi um motivo para salvá-lo da angústia. 

Incluindo: quem obedeceu seus pais, seus filhos o obedeceram, porque você colhe o que 

planta. E Allah (o Todo-Poderoso) recompensou Abraão (que a paz esteja com ele) pelas 

boas maneiras com seu pai no seu convite (em seu mensagem). E sua obediência para ele ( 

seu pai),  Allah o abençoou, a obediência de seu filho, Ismail (que a paz esteja com ele). O 

Alcorão mencionou que, ao falar sobre a imagem das melhores formas de obediência e 

obedece a ele ( o pai ), Allah  ( Todo Poderoso ) disse : " E, quando atingiu a idade de 

labutar com ele , este disse: "Ó meu filho! Por certo, vi em sonho que te imolava. Então, 

olha, que pensas disso?" Ismael disse: "Ó meu pai! Faze o que te é ordenado. Encontrar-

me-ás entre os perseverantes, se Allah quiser." 

Assim como a obediência aos pais tem seus frutos neste mundo, é também a razão pela qual 

um muçulmano está feliz no outro mundo para entrar o paraíso. Um homem veio ao Profeta 

(que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) pedindo permissão para ir à jihad, Ele ( 

que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: "Você tem mãe?" Ele disse sim." Ele 

disse: "Então fique com ela, pois o Paraíso está sob seus pés". Ele também ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) disse: "O pai é o portão do meio para o Paraíso. Então, se 

desejar,  proteja essa porta ou negligencie-a." Ibn Umar disse para um homem: "  Você tem 

medo de fogo? Você gostaria de entrar no Paraíso? "Por Allah, sim!" Eu respondi. Ele 

perguntou: "Seus pais ainda estão vivos?' Eu respondi: 'Minha mãe é'. Ele disse: 'Por Allah, 

se você falasse gentilmente com ela e alimentá-la, você entrará no Jardim desde que evite as 

principais ações erradas'. " 

No entanto, afirmamos que, por mais que o homem obedeça a seus pais, ele não cumprirá 

seus direitos, e não conseguirá retornar o favor deles. O Mensageiro de Allah ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele)disse: "Um filho não poderia fazer o suficiente por seu 

pai, a menos que o encontrasse como escravo e o comprasse para libertá-lo". 

Eu digo isso e peço perdão a Deus para mim e para vocês 

Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há nenhum deus além 

de Allah sozinho com nenhum parceiro, e eu testemunho que nosso Senhor e nosso Profeta 

Muhammad o senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos estejam com o selo dos 

profetas e mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abduallah, e sobre seus familiares, 

companheiros e os que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

Irmãos Islamismo: 

O Islã recomendou aos pais, e também  recomendou tratar os parentes bem e eles têm 

direitos. Allah ( Todo Poderoso ) disse: " E os parentes consangüíneos têm prioridade uns 

com outros." O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: " 

Na verdade, Allah criou o universo e, quando terminou, o relacionamento familiar aumentou 

e se apegou ao Misericordioso, e o parentesco disse: este é o lugar daqueles que se 

refugiam em Ti de cortar os laços do parentesco familiar. Allah disse : sim e disse-lhe: Você 

não está satisfeito por eu manter um relacionamento com alguém que se une aos seus laços 

de relacionamento e cortá-lo com alguém que rompe seus (laços de relacionamento)? O 



parentesco respondeu: "é claro, oh meu Senhor". Allah respondeu: "Será assim". O 

Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) então disse: Recite 

se você quiser: ( Então, se voltásseis as costas, quiçá, semeásseis a corrupção na terra e 

cortásseis vossos laços consanguíneos? Esses são os que Allah amaldiçoou: então, Ele os 

ensurdeceu e lhes encegueceu as vistas.) 

O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse que Allah ( Todo 

Poderoso) disse : " Eu sou o Misericordioso (Al-Rahman). Eu criei laços de parentesco e 

derive um nome para eles do Meu Nome. Se alguém mantém laços de parentesco, eu 

mantenho conexão com ele, e cortarei qualquer um que os cortar. " 

Esse relacionamento é alcançado visitando-os e ajudando-os,  Ele (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) disse: " Dar esmola a uma pessoa pobre é esmola, e (dar) a um 

parente é duas coisas: esmola e manutenção dos laços de parentesco ". Também é 

alcançado visitando o paciente e acompanhando seus funerais e deve respeitar a seus 

velhos, ser misericordioso com seus filhos, e orar por eles. 

Allah (o Todo-Poderoso) fez a laços de parentesco é uma causa na bênção da vida e 

aumento da subsistência. Nosso Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) 

dizendo: "Aquele que gosta de aumentar para ele em sua idade e aumentar para ele em sua 

subsistência, ele deve obedecer seus pais e manter boas relações com seus  parentes." O 

Profeta de Allah também (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse que os 

laços de parentesco são a causa do perdão dos pecados, um homem veio ao Profeta ( que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) e disse: "Ó Mensageiro de Allah! Fui afligido por 

uma grande pecado. Existe algum arrependimento para mim?" Ele disse: "Você tem sua 

mãe?" O homem disse: "Não". Ele disse: "Você tem tia materna?" O homem disse: "Sim". Ele 

disse: "Então seja obediente a ela". 

A pessoa deve ter cuidado para não romper os laços de parentesco e e evitar devolver a má 

ação do próximo. Em vez disso, perdoe. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele ) disse: " A pessoa que mantém perfeitamente os laços de parentesco não é quem 

recompensa o bem feito por seus parentes, mas quem realmente mantém os laços de 

parentesco é quem mantém boas relações com os parentes que cortaram o vínculo de 

parentesco com ele." um homem veio ao Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele )e disse: "Eu tenho parentes com quem tento manter os laços de 

relacionamento, mas eles cortam relações comigo; e com quem eu trato gentilmente, mas 

eles me tratam mal, sou gentil com eles, mas eles são difíceis para mim. " Ele (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) respondeu: "Se você é como você diz, é como se 

estivesse alimentando-os com cinzas quentes, e você estará com um partidário contra eles 

de Allah enquanto continuar a fazê-lo". 

O Islã proibiu romper os laços de parentesco e alertou sobre suas terríveis consequências 

neste mundo e no próximo mundo.. O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele ) dizendo:  "Ninguém merece mais o castigo de Allah neste mundo para 

quem o cometeu, juntamente com o que está reservado para a próxima vida, como o 

pecado da injustiça e romper os laços de parentesco." O Profeta de Allah ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: "Aquele que rompe os laços de parentesco não 

entrará no Paraíso." 



Devemos ter medo de Allah ( Todo Poderoso ) no que diz respeito aos nossos pais, manter a 

boa relação com os nossos laços de parentesco e tratar da melhor maneira possível com 

todos os seres humanos. 

Oh Allah, ajude-nos a tratar nossos pais com bondade, a manter a boa relação com os 

nossos laços de parentesco, a preservar nosso povo. E faça do Egito paz, segurança, 

abundância e generosidade, assim como todos os países do mundo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O dever do professor e do aprendiz 



Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: "    Allah elevará, 

em escalões, os que crêem dentre vós, e àqueles aos quais é concedida a ciência. E Allah, 

do que fazeis, é Conhecedor.  " Eu  testemunho  que não há Deus além de Allah e que 

Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua 

família e seus companheiros que os seguiram com benevolência. Allah se agradará deles, e 

eles se agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 

Estamos prontos a começar um novo ano escolar, esperamos que Allah (Todo Poderoso)  

torne-o um ano de esforço, aplicação e sucesso para todos os nossos filhos. Não há dúvida 

de que o Islã deu maior prioridade e atenção especial ao conhecimento; Pois o 

conhecimento é a vida dos corações e a lâmpada dos olhos. Com o conhecimento, o ser 

humano pode alcançar as posições dos benevolentes e altos graus na vida mundana e no 

Último dia. Com o conhecimento, os laços de parentesco são estabelecidos e é feita uma 

distinção entre o lícito e o ilícito. Allah( Todo Poderoso) eleve com o conhecimento alguns 

povos e faça deles líderes e imãs do bem, cujos passos serão seguidos e cujos atos serão um 

exemplo. Allah (Todo Poderoso) disse: "Dize: "Igualam-se os que sabem e os que não 

sabem?" 

O cuidado do Islã pelo conhecimento apareceu com a primeira coisa que desceu do Alcorão 

Nobre.Neste contexto, Allah ( Todo Poderoso)disse :"Lê, em nome de teu Senhor, que 

criou• Que criou o ser humano de uma aderência• Lê, e teu Senhor é O mais Generoso• 

Que ensinou a escrever com o cálamo• Ensinou ao ser humano o que ele não sabia." 

Então, a primeira ordem de revelação foi a leitura, que é a primeira porta do conhecimento, 

A caneta é então indicada, que é o meio de escrever a ciência e transmiti-la. Neste, chama-

se a atenção de todas as pessoas para o valor do conhecimento e a exortação a buscá-lo. 

O conhecimento tem uma grande importância, e os eruditos alcançam uma ótima 

posição.Sem conhecimento, as pessoas se desviam, porque é a luz na qual o ser humano vê 

as verdades .Os eruditos são como as estrelas com as quais as pessoas são guiadas. Allah 

(Glorificado Seja) disse:" Então, quem sabe que o que foi descido, para ti, de teu Senhor, é 

a verdade será igual a quem é cego? Apenas, meditam os dotados de discernimento." 

Como se Allah ( Todo Poderoso) dividisse as pessoas neste versículo em dois tipos: erudito e 

cego, tornando o conhecimento diante da cegueira. Os olhos aqui são aqueles que sabem e 

não são aqueles que vêem ( A visão aqui é a visão da ciência e do conhecimento, não a visão 

dos olhos) Allah ( Todo Poderoso ) disse: " Pois, por certo, não são as vistas que se 

enceguecem, mas se enceguecem os corações que estão nos peitos." Portanto, o Nobre 

Alcorão exaltou o conhecimento, expressando-o com "o argumento"; Allah ( Todo Poderoso) 

disse:   "  Os que discutem acerca dos sinais de Allah, sem que comprovação alguma lhes 

haja chegado, grave é isso, em sendo abominação perante Allah e perante os que crêem!" 

O Mensageiro de Allah( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) esclareceu a 

posição da ciência e a virtude de buscá-la, dizendo: “Quem viaja em busca de conhecimento, 

Allah fornecerá uma das maneiras que levam ao paraíso. Além disso, os anjos envolvem 

aqueles que estudam com suas asas.Todas as criaturas que habitam os céus e a terra pedem 

perdão pela pessoa dotada de conhecimento;Além disso, os baleias na parte mais profunda 

do mar fazem o mesmo. Allah preferiu os sábios do que os adoradores, eles são como a lua 

cheia se destaca em uma noite clara sobre as outras estrelas. A propósito, os sábios são os 

herdeiros dos Profetas, e sabem que os Profetas não deixam bens materiais como herança, 



apenas conhecimento, de modo que quem o pegar será suficiente e será mais do que 

suficiente.” É narrado por O Abu Dharr ( que Allah esteja satisfeito com ele ) “O Mensageiro 

de Allah me disse que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ": Oh Abu Dharr!  Para 

você sair da manhã e ensinar um verso do livro de Allah, é melhor para você do que rezar 

cem rakaat, e para você sair e ensinar um capítulo científico - aplicado ou não, é melhor para 

você do que rezar mil rakaat." 

O imã Ali Ibn Abi Taleb disse: “O conhecimento é melhor do que dinheiro, pois o 

conhecimento salva você, mas você guarda o dinheiro, o conhecimento é um juiz, mas o 

dinheiro é condenado e o dinheiro é reduzido com despesas, mas o conhecimento aumenta 

com a disseminação. ” 

O conhecimento exige uma moral nobre que tanto o aprendiz quanto o professor devem ter. 

Uma das mais importantes éticas é a fidelidade a Allah ( glorificado seja). Tanto o professor 

quanto o aprendiz devem ter cuidado com a hipocrisia, pois a ciência tem um desejo oculto, 

se dominasse o coração do homem será cativo por ele,  e buscando sobre fama e desejando 

ficar na frente. Isso pode afetar seu comportamento e fazer você se sentir arrogante. O 

Profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) alertou sobre tudo isso dizendo: 

“Quem procura conhecimento para competir com eruditos ou provar que é superior aos 

ignorantes, ou para atrair atenção, Allah o entrará no fogo do inferno. Outra moral que deve 

ser seguida por ambos é a modéstia. Malik Ibn Al-Rashid escreveu: "Se você aprende um 

conhecimento, deve demonstrar conhecimento, calma, modo, dignidade e paciência". Por 

isso, disse Umar Ibn Al-Khattab( que Allah esteja satisfeito com ele): "Aprenda conhecimento 

e mostra a ele  paz e dignidade ", pois o conhecimento não é compatível  com arrogância e 

não é alcançado com desobediência Deus( glorificado seja) mas é alcançado com a busca e 

aumenta com a misericórdia e a piedade. Neste sentido, Allah (Todo Poderoso ) disse : " E 

temei a Allah, e Allah vos ensinará. E Allah, de todas as cousas, é Onisciente." Eles 

disseram "Quem aplica o que sabe, Allah ( glorificado seja) o ensinará o que ele não sabe.” O 

trabalho é a condição para obter conhecimento divino. Allah (Todo Poderoso )disse: a 

respeito do servo piedoso na surata da Caverna:" E encontraram um de Nossos servos ao 

qual concedêramos misericórdia vindade nós, e ensináramo-lhe ciência, de Nossa parte." 

Allah (Todo Poderoso ) dizendo:" Então, fizemos Salomão comprendê-lo . E a cada qual 

concedemos sabedoria e ciência." . E ele disse sobre o profeta Yahiã: "Ó Yahiã ! Toma o 

Livro , com firmeza!" E concedemo-lhe a sabedoria, em sendo infante". Allah (Todo 

Poderoso ) disse na boca dos anjos: :" Disseram: "Glorificado sejas! Não temos ciência outra 

senão a que nos ensinaste." 

Dessas moralidades têm dignidade, porque a ciência tem um bom prestígio e sublimidade, e 

a prova disso é interessar-se por boa aparência, limpeza, perfume, fugir das reuniões 

inválidas. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) diz: "A orientação 

justa, o caminho correto e a economia fazem parte de vinte e cinco partes da profecia". 

A pessoa que ter conhecimento para a pessoa que está perguntando é como o médico para 

o doente, ele deve ter compaixão dele, levar a mão ao caminho da orientação e mostrar-lhe 

o caminho correto, De Muawiyah ibn al-Hakam, ele disse: "Enquanto eu orando com o 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele), quando um homem espirrou eu 

disse lhe: Deus tenha piedade de você e o povo começam olhando para mim, e eu disse, que 

a perdição a mãe dele, porque estão olhando para mim?,  Então, eles bateram com as mãos 

em suas coxas quando os vi calam mim em silêncio, quando o Mensageiro de Deus (que a 

paz esteja com ele), que é como minha mãe e meu pai, nunca vi um professor antes ou 



depois educado como ele ou melhor dele, e por nome de Deus não me obrigou, não me 

bateu e não me amaldiçoou. ".  

Há também uma série de coisas que devem ser buscadas pelo estudante de ciências, 

incluindo: 

 * Cuidado para aprender, e persistentemente e incansavelmente, não perca tempo sem 

nenhum benefício, Foi dito: a ciência não lhe dá alguns mas você tem que dar tudo de você 

para a ciência , e quando IMAM Al-Shafei foi perguntado (que Allah tenha piedade dele): 

Como você deseja a ciência?  Ele disse: Eu ouvi pela palavra  que eu não ouvi antes, Meus 

membros gostariam de ter corações que gostem tanto quanto os ouvidos,  Foi-lhe dito: 

como foi?  Disse: ânsia das multidões em obter prazer por dinheiro, foi dito: Como você o 

solicita?  Disse: O pedido de mulher que perdeu seu filho e não tem outra.  

* Reverência e respeito pelo professor, o aluno não ousa dizer, ou agir. Al-Shafei (que Allah 

tenha piedade dele) disse: Eu estava mexando o papel nas mãos de Malik (que Allah tenha 

piedade dele) com calma respitando por seu prestígio; para que não ouvisse impacto dele. 

Al-Rabi (que Allah tenha piedade dele) disse: por nome de Deus não me atrevi a beber água 

e al-Shaafa'i olhando para mim reciando com seu prestígio. O poeta Shawki disse: 

Defenda o professor e sua veneração *** O professor era quase um mensageiro 

Não há dúvida de que estamos em extrema necessidade de coletar todas as ciências que 

experimentamos nosso mundo, tanto quanto precisamos das ciências que ajuda nossa 

religião correta. Não temos o bem-estar do tempo, uma vez que o processo de pesquisa 

científica, criatividade e inovação se tornou um dever do tempo, talvez possamos recuperar 

o atraso ou perceber um pouco do que perdemos. caminho do caminho, cada um de nós 

para ter um espírito de criatividade, precedência, ambição ou, pelo menos, ter o desejo de 

retornar a nação ao tempo dos grandes pais e avós que saíram em busca de conhecimento e 

diligentemente na coleção até tomarem o lugar de vanguarda e se tornarem bandeiras em 

todos  As artes e ciências em que foram publicadas, que se tornaram a primavera de r  Luz 

fiel e inspiradora para todas as nações e civilizações depois deles, Nosso lema é:    

Criamos como nossos primeiros *** criamos e fazemos como fizeram. 

Portanto, é imperativo que o cientista e o estudante de ciências tenham a honra da 

moralidade e que seu trabalho esteja em conformidade com suas palavras para influenciam 

na socidade,  Quando a nação ligou ciência, trabalho e moralidade, ela viveu em requeza e 

exaltou entre as nações, onde estavam a criatura e a justiça e ciência eram sofisticação e 

prosperidade. 

Eu digo isso e peço a Allah perdão por você e mim 

Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, e a paz e as bênçãos estejam sobre o selo dos 

profetas e mensageiros e seus seguidores até o dia de Juízo final 

  Irmãos do Islã: 

O Islã é superior à ciência e aos estudiosos, por causa de suas diferentes especializações.A 

ciência útil inclui todas as ciências que beneficiam as pessoas em questões religiosas e as 

questões da vida. E assim vemos que as palavras de Deus (o Todo-Poderoso):{ os sábios 

receiam a Allah, dentre Seus servos. Por certo, Allah é Todo Poderoso, Perdoador}, veio na 

exposição do hadith sobre ciências cósmicas, onde diz:{ Não viste que Allah faz descer, do 



céu, água e, com ela, fazemos sair frutos, de cores variadas, e, que, entre as montanhas, 

há-as de estratos brancos e vermelhos, de cores variadas, e as que são nigérrimas como 

corvos?  * E que, dentre os homens e os seres animais e os rebanhos, há os, também, de 

cores variadas? Apenas, os sábios receiam a Allah, dentre Seus servos. Por certo, Allah é 

Todo Poderoso, Perdoador.} também O Todo-Poderoso diz:{ Por certo, na criação dos céus 

e da terra, e na alternância da noite e do dia, há sinais para os dotados de discernimento,}.  

E o que significa ciência benéfica é tudo o que traz benefícios para as pessoas em suas vidas 

e hostilidades, Na Sharia ou ciências árabes, ou ciências médicas, ou farmácia, ou física, ou 

química, ou astronomia, ou geometria, ou geometria e na todas as areas. A ciência é a base 

da personalidade nacional criativa e inovadora, e o significado O significado deste ditado é a 

fala de Deus:{ Então, perguntai-o aos sapios da Mensagem se não sabeis}, então A palavra 

(sapios da Mensagem) é muito ampla para ser limitada a uma ciência específica, é expansiva 

para todas as ciências úteis, Não há dúvida de que precisamos de todas as ciências que 

vivemos em nosso mundo, assim como nossa necessidade pelas ciências nas quais nossa 

religião se baseia. 

Talvez o dever do tempo e sua obrigação para com os cientistas hoje em dia sejam corrigir 

equívocos, enquanto corrigem os equívocos da imagem do Islã e dos muçulmanos e 

trabalhar para espalhar o pensamento islâmico correto, pedimos a Deus (Todo-Poderoso) 

que seja dessa justiça e nos ensine o que ignoramos e nos lembre o que esquecemos.  E nos 

torne racionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uma nação da leitura .. uma nação da perfeição .. 

Entre os eruditos da nação e os eruditos da sedição 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado : " Dize: 

"Igualam-se os que sabem e os que não sabem?" Apenas, meditam os dotados de 

discernimento." Eu  testemunho  que não há Deus além de Allah e que Muhammed é seu 

servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e seus 

companheiros. 

Após : 

O Islã instou ao conhecimento e pediu que se esforçasse para alcançá-lo, pois a primeira 

coisa que desceu do Nobre Alcorão são as palavras de Allah (Todo-Poderoso):  "  Lê, em nome 

de teu Senhor, que criou• Que criou o ser humano de uma aderência• Lê, e teu Senhor é O 

mais Generoso• Que ensinou a escrever com o cálamo• Ensinou ao ser humano o que ele 

não sabia ".O primeiro ordem  celestial foi revelada pela revelação é a ordem de recitar ( 

leitura), que é a primeira porta do conhecimento. Depois veio a referência à caneta, que é a 

maneira de registrar e transmitir conhecimento. E este é um aviso para todas as pessoas 

mostrarem o favor do conhecimento e instá-lo. E um signal claro de que o Islã é a religião do 

conhecimento e da ciência, e que esta nação é a nação da ciência e da manufatura da 

civilização. 

Há também uma sura completa no Nobre Alcorão chamada "A Caneta" (o cálamo), e foi 

iniciada pelo Allah  (Todo-Poderos) dizendo : " Nun . Pelo cálamo e pelo que eles 

escrevem! ".  Confirmando a importância das  ferramentas e meios científicos. É suficiente 

para a ciência honrar que Allah (o Todo-Poderoso) não ordenou que seu Profeta (que a paz e 

as bênçãos estejam com ele) aumentasse qualquer coisa neste mundo, exceto pelo 

conhecimento. Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: " E dize: "Senhor meu, acrescenta-me 

ciência." De fato, o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) fez a saída 

para buscar o conhecimento, é uma saída pelo caminho de Allah  (glorificado seja), e afirmou 

que procurá-lo é uma das razões para entrar no paraíso. O mensageiro de Allah (que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele l) disse: "Quem sai em busca de conhecimento, então 

está no caminho de Allah até que ele retorne". E o mensageiro de Allah (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: "Quem segue um caminho para obter 

conhecimento, Allah facilita o caminho para o paraíso para ele ". A ciência é um dos pilares 

da construção da nação, com a qual as nações se elevam e avançam, e através dela o 

homem ganha seu status. 

E o Alcorão Sagrado elevou o status dos eruditos-com todas as suas diferentes 

especialidades- Allah ( Todo Poderoso ) disse: "Allah elevará, em escalões, os que crêem 

dentre vós, e àqueles aos quais é concedida a ciência. E Allah, do que fazeis, é 

Conhecedor." Allah (Todo Poderoso ) testemunha a favor dos cientistas que realmente 

temem e Ele ( Todo Poderoso ) disse: " os sábios receiam a Allah, dentre Seus servos. Por 

certo, Allah é Todo Poderoso, Perdoador." Por causa de sua alta posição e prestígio, Allah 

os honrou ao testemunhar sobre o mais supremo certificado, Allah ( Todo Poderoso ) 

dizendo: " Allah testemunha - e, assim também, os anjos e os dotados de ciência - que não 

existe deus senão Ele, Que tudo mantém, com eqüidade. Não existe deus senão Ele, O 

Todo-Poderoso, O Sábio." 



O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) confirmou isso, para que os 

eruditos sejam os herdeiros dos profetas, guiando as pessoas ao caminho da verdade e luz, 

reforma e construção. O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) 

disse: "Os eruditos são os herdeiros dos Profetas, pois os Profetas não herdaram Dinar ou 

Dirham, mas eles herdaram o conhecimento, então quem quer que o pegue, terá uma 

grande participação." Ele também ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) 

dizendo: "A superioridade do erudito sobre o adorador é como a da lua, na noite em que 

está cheia, sobre o resto das planetas." 

Não há dúvida de que os eruditos que Allah os honrou ( glorificado seja ) e elevou o status 

deles, e aqueles a quem o Mensageiro de Allah  (que a paz  e as bênçãos de Allah estejam 

com ele) os elogiou, são os eruditos sinceros da nação. Aqueles que perceberam a grandeza 

do depósito que eles carregam; da ciência, pregação e declaração. Nosso Profeta (que a paz 

e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: "Que Allah honre o rosto daqueles que 

ouvem minha palavra e a transmitem tanto quanto eles a ouvem ". Os sábios fiéis da 

comunidade são aqueles conscientes da missão para a qual Allah os escolhe. Não é uma 

missão baseada em ganhar a vida com ciência ou religião. A missão com a qual estão lidando 

é mais sublime e maior. Allah ( Todo Poderoso ) disse pelo seu profeta ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) : " Dize; "O que vos peço, em prêmio, o será para vós. 

Meu prêmio não impende senão a Allah. E Ele, sobre todas as cousas, é Testemunha." 

Allah( Todo Poderoso ) também disse pelo seu profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele ) : " Dize: "Não vos peço prêmio algum por ele , a não ser a crença de 

quem quer tomar caminho para seu Senhor." Allah ( Todo Poderoso ) disse pelos seus 

profetas: Noah, Hud, Saleh, Lot e Choaib (que a paz esteja com todos eles) : "E não vos peço 

prêmio algum por isso . Meu prêmio não impende senão aO Senhor dos mundos." Esta 

fórmula comum realiza a unidade de propósito, do método, a sinceridade da intenção para 

com Deus, o único e a devoção total a ele. 

Os verdadeiros sábios da comunidade são aqueles que empregam seu tempo e esforços e 

oferecem sua ciência a serviço de sua religião e de sua pátria. eles orientam as pessoas para 

o ambiente certo, moderação, tolerância e misericórdia. Portanto, seu apelo produziu 

gerações benéficas que constroem sem destruir, povoam sem destruir, elevam valores 

humanos, sublimam a dignidade humana, vivem pacificamente com o mundo inteiro. Esta é 

a ciência útil que beneficia seu autor após sua morte. Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele) dizendo: “Quando um filho de Adão (um ser humano) morre,  

todas as suas obras terminam, exceto três: uma caridade de benefício contínuo, um 

conhecimento benéfico (que ele descobriu ou propagado), ou um filho virtuoso que ora por 

ele." E ele (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) buscou refúgio em Deus de 

conhecimentos que não beneficiaram, nem constroem, nem envelhecem, nem manipulam 

costumes e comportamentos; Ele diz: (peçam de Deus o conhecimento benéfico e buscar 

refúgio em Allah da ciência que não funciona), E foi por sua súplica (que Deus o abençoe e 

lhe conceda a paz): (Ó Deus, eu busco refúgio em Ti de conhecimentos que não beneficiam, 

e de um coração que não obedece, e de uma alma que não cumpre e da uma súplica 

recusada.( 

Eu digo isso e peço perdão a Deus por você e por mim. 

*** 



Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e eu testemunho que não há deus senão somente 

Deus, não há parceiro para el, Testifico que nosso mestre e profeta Muhammad era Seu 

servo e Mensageiro, que Deus o abençoe e lhe conceda paz e bênçãos, e a toda sua família e 

companheiros, e àqueles que os seguiram com caridade até o Dia do Julgamento. 

Irmão do Islã: 

Os verdadeiros estudiosos da nação são os donos dos guias justos, da justiça, da economia e 

da moderação, que carregam a bandeira da moderação em todos os tempos e negam da 

religião de Deus a distorção do precioso, interpretação do ignorante e plágio. 

Quanto aos estudiosos da sedição que tomaram a religião de Deus como um passeio para 

alcançar seus objetivos e alcançá-los, Aqueles que ousaram a religião de Allah (Todo-

Poderoso), são aqueles que dispararam o consulta jurídica que não prejudique ou beneficie 

dividir ou colecionar, demolir e não construir, e abriu a nação à porta da expiação, que o Islã 

advertiu contra a entrada nela. Ele (que a paz e as bênçãos estejam com ele) disse: “O que 

alguém disse ao irmão você é descrente, vai voltar ao um deles, se for como ele disse, caso 

contrário, voltarei a ele.). 

Os estudiosos da sedição adotaram um método de endurecimento, teimosia e restrições às 

pessoas como abordagem, e é um método que está longe da tolerância e moderação do Islã; 

portanto, o Islã removeu tudo do embaraço e removeu todas as dificuldades deles onde O 

Todo-poderoso:( E não vos fez constrangimento algum, na religião    ,( Nosso Profeta (que as 

orações e a paz de Deus estejam com ele) disse: "pregue, não fique alienado, seja fácil ou 

não seja difícil", O rigor da intolerância contraria a moderação tolerante que caracterizou a 

verdadeira religião islâmica, disse Deus Todo-Poderoso ):E, assim, fizemos de vós uma 

comunidade mediana para que sejais testemunhas dos homens e para que o Mensageiro 

seja testemunha de vós.( E moderação significa: justiça, e apenas moderação e distância do 

excesso, que é a causa da destruição das nações, diz nosso Profeta (que Deus o abençoe e 

lhe conceda a paz): (Ó povo, cuidado do extremismo na religião, foram distribuídos aqueles 

que foram antes de vocês que exageram na religião) ,Sufyan al-Thawri (que Deus tenha 

piedade dele) disse: “No entanto, nosso conhecimento é a licença em sua jurisprudência 

quanto ao extremos, todo mundo sabe fazê-lo. 

Ligados aos estudiosos da sedição, os estudiosos do absenteísmo que falam sem 

conhecimento e não perceberam a necessidade da nação de levar o máximo de razões, e 

não perceberam que a construção do mundo é um dos propósitos mais importantes das 

religiões, E que as pessoas não respeitarão nossa religião, a menos que sejamos bem-

sucedidos em nossos assuntos mundanos; portanto, se nos destacamos em nossos assuntos 

mundanos, as pessoas respeitarão nossa religião e nosso mundo, Aqueles que não 

percebem isso ridicularizam suas exortações ao aviso absoluto do mundo, o que levou 

muitos públicos a entender mal a relação do mundo com a religião e a necessidade de tomar 

razões. E eles entenderam o ascetismo erroneamente como isolado da vida, e 

negligenciaram o ditado Todo-Poderoso:} "Senhor nosso! Concede-nos, na vida terrena, 

beneficio, e, na Derradeira Vida, benefício; e guarda-nos do castigo do Fogo."{ . 

Afirmamos, no entanto, que a audácia de dar uma consulta jurídica daqueles que não são 

cientificamente qualificados é enganosa, quantas vezes a consulta jurídica 

inconscientemente prejudicou a vida das pessoas, Sobre Jabir bin Abdullah (que Deus esteja 

satisfeito com os dois), ele disse: Saímos em uma jornada e atingimos um homem entre nós 



com uma pedra, depois ele apedrejou a cabeça e depois tinha um  sonho molhado, Eles 

disseram: Nós não temos uma licença para você e você pode regar, então ele se lavou e 

morreu; portanto, quando nos aproximamos do Profeta (que as orações e a paz de Deus 

estejam com ele), ele foi informado disso e disse (que a paz e as bênçãos estejam com ele):" 

Eles o mataram, Deus os matou, eles não perguntaram se não sabiam; A cura da 

desconsciência é a pergunta, mas Foi o suficiente para ele ficar taymam e espremer, ou pôr 

um pedaço em sua ferida e, em seguida, limpe-o e lava todo o corpo". 

O que precisamos é que cada um de nós precise se especializar e se esforçar pelo que 

melhora, por temor a Deus Todo-Poderoso e por respeito ao conhecimento, e em apreciar a 

gravidade da palavra, quanta palavra que seu dono deu - sem conhecimento - foi causa de 

ruína, destruição e corrupção, pois o silêncio é melhor do que palavras que prejudicam e não 

beneficiam.  E se quem não conhece está calado, a disputa será silenciada, nosso Profeta 

(que a paz e as bênçãos estejam com ele) disse: (... Quem crê em Deus e no último dia, ele 

diz bom ou fica com silêncio). 

Ó Deus, mostra-nos a verdade e concede-nos seguidores, mostra-nos a falsidade em vão e 

concede-nos evitá-la, ensina-nos o que nos beneficia, nos beneficia com o que você 

ensinou, aumenta o conhecimento e preserva o nosso Egito e o resto dos mundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O conceito do pacto da segurança na era atual 

 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado (( e sede 

fiéis ao pacto firmado. Por certo, o pacto será questionado )).  

Eu testemunho que não há deus senão Allah sozinho e não parceiro, e eu 

testemunho que o nosso mestre e profeta Muhammad é seu escravo e mensageiro o 

ditado em seu hadith: (que os servos mais bons para Deus são os bons que cumprem 

suas promessas ) Bênçãos de Deus e paz sobre o nosso Profeta Muhammad. 

Depois : 

O Islã é a religião de segurança e proteção, paz , justiça e caridade. 

Não há dúvida de que o cumprimento da promessa é de grande valor moral e 

humanitário, Que apóia a confiança e segurança e proteção entre os povos e 

desenvolve os laços de cooperação e amizade e construção e progresso entre os 

membros da comunidade Assim, o cumprimento da Aliança foi uma divisão dos 

divisões da fé, e evidência dos evidências de honestidade e caridade. Ele é um valido 

nobre e grande de deus. Ele é um comportamento islâmico profético, digno e justo. 

O Islã ordenou que seus seguidores tivessem a obrigação de criar o cumprimento de 

convênios, contratos e cartas, e ele enfatizou fortemente isso, dizendo :  ))E sede 

fiéis ao pacto firmado. Por certo, o pacto será questionado ))  e disse ((E sede fiéis ao 

pacto de Allah, quando já o pactuastes, e não desfaçais os juramentos, após 

haverem sido firmados, uma vez que, com efeito, fizestes a Allah vosso Fiador. Por 

certo, Allah sabe o que fazeis)). Isto significa que comprometer-se a cumprir cada 

convênio que você fez, se é entre você e Deus (todo-poderoso), ou entre você e o 

povo, E não quebrar o juramento depois de ter confirmado isso, e você fez de Deus 

um fiador e um  patrocinador quando você tiver cometido. Quem quer que tenha 

entrado em um contrato deve respeitá-lo, e quem deu um pacto deve aderir a ele. 

Como ele disse a verdade Todo Poderoso que as pessoas de lealdade e 
comprometidos com seus convênios são os que o Deus ama e eles são o povo da 
honestidade e piedade de sua criação, onde ele diz o Todo-Poderoso: ((Sim! Quem é 
fiel a seu pacto e é piedoso, por certo, Allah ama os piedosos)) e diz  : ((Isso, porque 
Allah fez descer o Livro com a Verdade. E, por certo, os que discrepam do Livro estão 
em profunda discórdia.))  Allah que eles são grandes assalariados, herdeiros paraíso. 



Ele disse :  ((E a quem é fiel ao pacto que fez com Allah, Ele lhe concederá magnífico 
prêmio.)) e também, entre esta grande recompensa em outro lugar de seu livro 
sagrado que diz : ((E os que são respeitadores de seus depósitos confíados a eles e 
de seus pactos; E os que são cumpridores de seus testemunhos, E os que são 
custódios de suas orações. Esses serão honrados, em Jardins.)). O profeta  (que a paz 
esteja com ele) valorizou do cumprimento das promessas, e alertou para a 
revogação, ou a incapacidade de encontrá-los, como a traição ea falta de 
cumprimento das suas sociedades corruptas, e a perda de confiança entre as 
pessoas, e um desperdício de secretarias, e ele (que a paz e as bênçãos de Allah 
estejam sobre ele)  disse ((Os atributos dos hipócritasv são três : Se ele falou mentir , 
se ele prometeu deixar sua promessa E se se foi confiado quebrar ) e disse (que a paz 
e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) ((«Muçulmanos promitidos ao suas 
condições, Mas não é permitido fazer um haram proibido ou vice-versa)). Isto é, eles 
estão comprometidos com as condições que são permissíveis de acordo com os 
shari'ah que estão entre eles, são recompensados com eles e eles não se afastam 
deles.Isso é devido ao cumprimento dos contratos que Allah ordenou a ele. Ele 
advertiu o profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) da punição da 
traição, dizendo: (Se Deus reuniu os dois primeiros e outros no Dia da Ressurreição, 
Levante uma brigada para cada pérfida e é dito: esta é a traição desse falano ben 
folano.)) Ibn Katheer (que Allah tenha misericórdia dele) disse: o razão nisto é que 
quando a traição está oculta, as pessoas não a veem. Então  no Dia da Ressurreição 
se tornar uma coisa conhecida, ela será publicada ao dono do que cada um fez, e 
assim mostra às pessoas o que eles escondem de engano e traição, e desgraça-los 
Deus (todo-poderoso) à vista das criaturas. 

Entre os convênios que o estado islâmico ordenou é o seu compromisso, e afirma 
que eles estão cumpridos, e que eles não devem ser revogados pelo "Pacto de 
segurança"; no sentido dos dias atuais: a autorização, visto ou permissão para entrar 
em seu território para um nacional de outros Estados, se um turista, um visitante ou 
um residente, por costume, Cartas e convenções internacionais para lidar com 
diplomatas, em seu governo, ou acordos bilaterais entre Estados, por qualquer um 
dos métodos da sede, que são considerados legalmente reconhecidos e aplicáveis ao 
estado de acolhimento, de acordo com suas leis regulamentadas,  E uma vez que 
essa pessoa obtenha uma permissão de residência, um visto ou uma permissão de 
entrada, ele tem o direito e a inviolabilidade dentro desse estado, e esta aliança, que 
o Estado lhe deu, é obrigatória para todos os cidadãos e residentes. Ou a opinião do 
público em geral que viola a segurança de seu país, ou viola a ordem pública de seu 
estado, ele tem apenas que levantar a questão para as pessoas de jurisdição, para 
que os órgãos do Estado possam ser responsabilizados à luz do que é exigido e 
regulado pelas leis, , Ou exposição a ele mal, caso contrário as coisas se tornam caos 
e falta de disciplina. 

Não há dúvida de que o cumprimento desta aliança é um dos deveres e obrigações 
obrigatórios da Sharia, legais, nacionais e humanitários.Se a nossa verdadeira 
religião é maior do que a era da segurança, os muçulmanos estão sujeitos a uma. 
Muçulmanos, qual é o significado deste pacto, um pacto de lei e lei, juntos, 
reforçando-se mutuamente, apoiando e exigindo? Não há dúvida de que isso requer 
cumprir as promessas dos tempos, destruí-los e perdê-los, 



O islã é uma religião que salve os pactos , não sabe fraude, nem engano, nem 

traição,  e não é provado pelo profeta  desde o início de sua missão e nem seus 

companheiros que eles impediram a segurança de qualquer pessoa ou quebraram o 

pacto de segurança de qualquer pessoa  . Deus, a Verdade Absoluta (glorificado seja) 

diz : " E, se temes traição de um povo, deita fora teu pacto com eles, do mesmo 

modo que eles o fazem. Por certo, Allah não ama os traidores.". Havia um pacto 

entre Mu'awiyah e os romanos , e ele quer estar perto da fronteiras de romanos , e 

quando o pacto chegou ao fim, ele os atacou. Um homem veio em um cavalo, 

dizendo: Allah é o Maior, Allah é o Maior, que haja fidelidade e não traição.E quando 

eles olharam eles descobriram que ele era Amr ibn Abasah.Mu'awiyah enviou para 

ele e perguntou-o (sobre isso). Ele disse: Eu ouvi o Mensageiro de Allah ( que a baz e 

a bênção de Allah estejam com ele ) diz: "quem tem um pacto com um povo ele não 

deve mudar sua situação até o fim , ou deixá los saber que quebrará o pacto como 

eles fazem ( para tornar as duas partes iguais) e Mu'awiyah voltou . 

o glória de islã apareceu em forma mais elevado, onde Allah ( Todo Poderoso ) 

ordenou seu Mensageiro ( que a paz e a bênção de Allah estejam com ele ) que ele 

deve proteger e defender  quem pede ajuda,  se ele fosse um descrente e se fosse  

também um guerreiro. Deus, a Verdade Absoluta (glorificado seja) diz : " E, se um 

dos idólatras te pede defesa, defende-o, até que ouça as palavras de Allah; em 

seguida, faze o chegar a seu lugar seguro . Isso, porque são um povo que não 

sabe". 

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) estabeleceu esses 

nobres valores que realizam a segurança para  toda a humanidade, com seu atos,e 

nossa  Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) diz :" Não há fé e 

nenhuma religião para uma pessoa que não manta seu pacto". E também (que a paz 

e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: " quem  mata uma pessoa tendo 

um tratado com os muçulmanos, não sentirá o cheiro do Paraíso, embora seu 

cheiro seja percebido a partir de uma distância de quarenta anos", e também (que 

a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: " O muçulmano é a pessoa 

que não  machucou pessoas com Suas palavras ou seus  atos e o crente é a pessoa 

que manta a vida das pessoas e sua herança".  

O Profeta nos descreve efetivamente os melhores exemplos de cumprir o pacto, e 

no dia de Badr, Hudhafah ibn al-Yaman (que Allah esteja satisfeito com ele) disse: " 

nada me impediu de estar presente na batalha de Badr, exceto o que aconteceu 

conosco,eu saí com meu pai (Husail) (para participar da Batalha), mas foram 

capturados pelos descrentes de Quraish. Eles disseram: vocês pretendem ir a 

Muhammad? Nós dissemos : nós não pretendemos ir até ele mas desejamos voltar 

para Medina. Então, eles tomaram de nós um pacto em nome de Allah que iríamos  

voltar para Medina e não iríamos lutar ao lado de Muhammad (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele).  Então,  chegamos ao Mensageiro de Allah (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) e dissemos a ele o que aconteceu com 



nos. Ele disse:" voltem para Medina, nós cumpriremos o pacto feito com eles e 

buscaremos a ajuda de Allah contra eles". 

Portanto, confirmamos que devemos mantar os pactos e as promessas para cada 

pessoa entra em nosso país que é decidido pelo Estado, e devemos ser 

colaboradores para manter sua vida , sua honra , sua herança  e sua  privacidade, e 

devemos também  bem recebido-lo para ver através de nós a glória da nossa religião 

e a essência da nossa civilização e a elevação da nossa humanidade, e isso que ajuda 

na construção uma imagem que nós queremos apresentar sobre nosso religião, 

nosso país e nossa comunidade, e este é o caso dos povos civilizados. 

Eu digo isso e peço o perdão de Allah para mim e para vocês. 

Louvado seja Dues, senhor do universo, Eu Testemunho que não há Dues além de 

Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro, Ó Allah, abençoe nosso mestre 

Muhammed e sua família e seus  compenheiros, os que os seguirem até o Dia do 

Juízo Final. 

O Islã é a religião da justiça, tolerância e coexistência pacífica, o muçulmano é 

sempre seguro e pacífico onde qualquer lugar que viva, seja no seu país ou no outro 

lugar, se o muçulmano fosse para outro país, seja os países islâmicos ou outros, a 

licença que o estado o deu, é considerada um pacto de segurança para consegue 

proteger si mesmo, na verdade é um pacto de segurança que ele dá para as pessoas 

deste país   . Neste pacto, eles podem manter a si mesmos e sua herança, ele deve 

respeitar as regras deste país e também deve fazer seu trabalho com sinceridade, é 

proibido que ele rouba o dinheiro deles ou assaltá-los ou traí-los ,para ser o melhor 

líder de sua religião, seu país e sua civilização ,e quando ele entrou este país, ele faz 

um pacto com Allah( Todo Poderoso) para ser uma pessoa leal,  Allah ( Todo 

Poderoso) diz : "  Que desfazem o pacto de Allah, após havê-lo firmado, e cortam o 

que Allah ordena estar unido e semeiam a corrupção na terra. Esses são os 

perdedores." 

Imam al-Shafe'i, que Allah tenha misericórdia dele, disse em seu livro Al-Umm (Mãe): 

"Se um homem entra em um país não-muçulmano com um pacto de segurança, ele 

não pode levar um número pequeno ou grande, do seu dinheiro, mesmo se eles 

estão em guerra contra os muçulmanos, ,pois se ele tem certeza deles, eles 

também devem ter certeza dele, e porque ele não tem permissão para tomar 

qualquer parte de seu dinheiro como é proibido com o dinheiro de osmuçulmanos 

". 

O poeta diz:  

A lealdade é o preceito do generoso            A tração é o preceito do traidor  

Eu tenho muitas boas qualidades, como  preservar a amabilidade e cumprir os 

compromissos 



 Ó nosso Senhor, guia-nos a boa qualidades, ninguém pode guiar a isso exceto Você , 

e nos proteja  das más qualidades, ninguém pode proteger disso exceto Você. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proteção do assunto e interesse público 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado:   "  E ajudai-vos, 

mutuamente, na bondade e na piedade. E não vos ajudeis no pecado e na agressão. E 

temei a Allah. Por certo, Allah é Veemente na punição. " Eu  testemunho  que não há Deus 

além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso 

mestre Muhammed, sua família e seus companheiros que os seguiram com benevolência. 

Allah se agradará deles, e eles se agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 

O Islã construiu um estado real, fundou suas regras, fez seus ingredientes e instou a 

preservá-lo. E tornar a proteção do interesse público e cuidar dela é uma responsabilidade 

compartilhada entre todos os seus membros. E quanto aumenta a consciência entre os 

membros da sociedade sobre o valor e a seriedade dos assuntos públicos, aumenta 

cooperação, solidariedade e coesão para preservá-lo. A comunidade alcançou a força  de 

uma estrutura. O profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: " 

"Um crente para outro crente é como uma edificação, reforçando um ao outro."Enquanto 

(dizendo isso), o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) apertou as 

mãos, entrelaçando os dedos."Ele também ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com) 

disse: " ele faz uma semelhança da relação dos muçulmanos com o outro  e esta relação  é 

cheia de amor, compaixão e misericórdia  e esta relação é  como um só corpo, quando 

qualquer membro dele doer, todo o corpo dói, por causa da insônia e da febre".   

Não há dúvida de que um dos elementos mais importantes da manutenção de assuntos 

públicos é : Apresentar um interesse público que beneficie todas as pessoas em detrimento 

de um interesse privado que beneficie apenas seus proprietários, para salvar a alma humana 

dos males do egoísmo, o interesse público inclui todas as coisas materiais e morais que 

alcançam estabelecer a vida para toda a sociedade e trazer o bem e o benefício para as 

pessoas e afastá-las do mal e da corrupção, e alcançar a proteção da pátria, sua estabilidade 

e sua segurança. 

O Alcorão afirmou que preservar o interesse público e apresentá-lo a interesses privados é o 

método de todos os mensageiros e profetas. Allah (o Todo-Poderoso) não enviou um 

profeta ou um mensageiro, exceto para deleitar seu povo e alcançar o bem para eles, sem 



compensação financeira ou benefício mundano. Allah (o Todo-Poderoso) disse pelo profeta 

Noé  (que a paz esteja com ele)   :  "E ó meu povo! Não vos peço por isso riqueza alguma. 

Meu prêmio não impende senão a Allah. E não vou repulsar os que crêem. Por certo, eles 

depararão com seu Senhor, mas eu vos vejo um povo ignorante."  Allah (o Todo-Poderoso) 

disse pelo profeta Hud (que a paz esteja com ele)   : "O meu povo! Não vos peço por isso 

prêmio algum. Meu prêmio não impende senão a Quem me criou. Então, não razoais?"  

Allah (o Todo-Poderoso) disse pelo profeta Shuaib (que a paz esteja com ele) :"Não desejo 

senão a reconciliação, tanto quanto possa. E meu êxito não é senão pela ajuda de Allah. 

Nele confio e para Ele me volto contrito." 

A lei islâmica pura veio de acordo com a mente , e ele queria coisas que beneficiassem o 

interesse público de todas as pessoas do país. Incluindo: atender às necessidades da 

sociedade necessárias e levar em conta a jurisprudência da realidade. Se a sociedade precisa 

construir hospitais e equipá-los para tratar e cuidar dos pobres, deve fazer isso. Se a 

sociedade precisa construir, manter e equipar escolas e institutos, além de gastar com 

estudantes de ciências e patrociná-los deve fazer isso. Se houver uma necessidade urgente 

de facilitar o casamento para aqueles não podem se casar e de ajudar devedores e para 

aqueles em dívida, deve fazer isso. Ajudar as pessoas e atender suas exigências de vida é um 

dever legítimo e nacional. O profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele) dizendo: " Quem não acredita em mim quem dormiu bem cheio ( que significa que ele 

comeu bem), e seu vizinho está com fome, e ele sabe". 

Incluindo: a preservação do dinheiro público, que é compartilhada por todos os cidadãos, e a 

santidade do dinheiro público é maior do que a santidade do dinheiro  privado; porque os 

direitos a ele relacionados são muitos. Portanto, o Islã alertou contra danificá-lo, roubá-lo ou 

prejudicá-lo. Allah ( Todo Poderoso ) disse: " E quem defrauda virá, no Dia da Ressurreição, 

com o que defraudou. Em seguida, cada alma será compensada com o que logrou: e eles 

não sofrerão injustiça.  "O dinheiro público pertence a todas as pessoas, não é à 

propriedade de um determinado grupo. E aqueles que são responsáveis por ele são fiéis em 

guardá-lo, recolhê-lo e dá-lo para seus proprietários. Não é permitido que alguém tome dele 

o que não merece, porque isso é traição e injustiça, e isso também é considerado levar o 

dinheiro do povo em vão. 

O Islã também ordenou preservar de instalações públicas, como locais de culto, escolas, 

hospitais, parques, etc., pois pertencem a todos e beneficiam a todos. O islã alertou de 

corrompê-los  de qualquer forma. Allah ( Todo Poderoso ) disse: " e não semeeis a 

corrupção na terra. "  A fim que algumas pessoas não  iludem que eles podem explorar o 

domínio público da maneira que eles quiserem, como eles quiserem. com o argumento de 

que eles têm um direito, e isso é errado, devemos preservar instalações públicas, protegê-

las e desenvolvê-las, porque elas não são para o indivíduo ou para o grupo em determinado 

momento;mas são para todos nós e para as gerações próximas. 

Incluindo: preservando o caminho e observando o direito dele. O Profeta (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) disse: " Evite sentar nos caminhos. Eles (seus 

companheiros) disseram: Mensageiro de Allah, não há outra ajuda para isso (nós  sentarmos 

no caminho ) realizamos nossas reuniões e discutimos assuntos lá. Então o Mensageiro de 

Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: Se você tem que sentar-se, 

então dá o caminho seu direito . Eles disseram: Quais são os seus direitos? Então ele disse: 

Mantendo o olho para baixo (para que você não possa olhar para as mulheres), abstendo-se 

de fazer algum mal ao outro e trocando cumprimentos  (dizendo como-Salamu 'Alaikum um 



ao outro) e comandando o bem e proibindo o mal. O mensageiro de Deus (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: "A fé tem setenta e algumas ou sessenta e 

algumas das seções , o menor que está afastando  algo mal do caminho , e é o mais alto é 

declarando  " não há Deus além de Allah, e a timidez é uma seção  da fé." 

Incluindo: Realizando o serviço nacional, que é um dos deveres mais importantes 

desempenhados pelo homem em relação à sua religião e pátria. É uma prova de sua 

lealdade ao seu país. Também instila no povo da pátria os significados de virilidade, 

magnanimidade, e valores nobres que trazidos por nossa verdadeira religião islâmica. O 

Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com) dizendo: "Existem dois olhos 

que não serão tocados pelo fogo: um olho que chorou do medo de Allah e um olho que 

passou a noite em guarda na causa de Allah. " 

E é do interesse público que deve ser observado - para manter os assuntos públicos – é os 

tratados que são entre o estado e outros estados, organizações ou instituições externas. 

Qualquer medida jurisprudencial, fatwa ou intelectual deve ser uma medida institucional 

que emitida pelo responsável ou seu representante. Quem fala em tais assuntos deve levar 

em conta todas as equivocações sociais, nacionais e internacionais relacionadas ao assunto 

de que está falando. Para não emitir algumas opiniões e consultas juridicais individuais 

apressadas nos assuntos públicos, de modo a colidir com a realidade ou colidir com leis, 

tratados e convenções internacionais. O Todo-Poderoso ordenou que cumpríssemos os 

convênios, Allah ( Todo Poderoso ) disse : "Ó vós que credes! Sede fiéis aos compromissos." 

Este versículo, em geral, inclui todos os contratos, convênios e obrigações que são 

respeitados  pelo homem com os outros. O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) dizendo: " E os muçulmanos serão mantidos em suas condições, 

exceto as condições que tornam o lícito ilegal ou o ilícito legal." 

O Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) fez Abu Basir (que Allah esteja satisfeito 

com ele) retornar a Meca após a paz de Hudayba, de acordo com o tratado que estava entre 

ele (que a paz esteja com ele) e Quraish. Com a possibilidade de que este companheiro 

tenha sido prejudicado, para preservar o pacto entre eles, isso indica o cumprimento do 

pacto, por um lado, e a apresentação de interesse público, por outro lado. 

A conversa em assuntos públicos - sem consciência ou entendimento - é considerada um 

risco para a estrutura do estado e sua fundação, Porque faz a segurança da pátria, e sua 

estabilidade é uma questão de ridículo, tanto barulho, e existe as pessoas que falam o que 

não sabem. Portanto, existem muitas pessoas que espalham notícias falsas, que corrompem 

a terra e não se reformam. O Todo-Poderoso ordenou que devolvêssemos o assunto à sua 

família. Allah ( Todo Poderoso ) disse: "E, quando algum assunto de segurança ou medo 

lhes chega, divulgam-no. E, se eles o levassem ao Mensageiro e às autoridades entre eles, 

os que o desvendam, por meio desses sabê-lo-iam. E, não fora o favor de Allah para 

convosco e Sua misericórdia, haveríeis, exceto poucos, seguido a Satã." 

Eu digo isso e peço perdão a Deus para mim e para vocês 

Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há nenhum deus além 

de Allah sozinho com nenhum parceiro, e eu testemunho que nosso Senhor e nosso Profeta 

Muhammad o senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos estejam com o selo dos 

profetas e mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abduallah, e sobre seus familiares, 

companheiros e os que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 



Irmãos Islamismo: 

O conceito de assuntos públicos excede dos interesses limitados do indivíduo e aborda 

daqueles das massas, Por isso, não é comum para as pessoas; Baseia-se em especialistas que 

reconhecem o valor das tarefas atribuídas a eles como a segurança nacional, a vida das 

pessoas, seus interesses, destino da pátria , situação regional e internacional, seus assuntos 

políticos, sociais, de segurança, científicos, etc. 

Os estudiosos são unânimes em dizer que a pessoa trabalhadora de diligência e 

consideração, Se alguém esforça em sua área de competência e comete um erro, ele terá 

seu recompensa . Se ele se esforça e não comete um erro, ele recebe duas recompensa. O 

conceito de violação exige que quem se esforce sem os estudiosos e especialistas além de 

sua competência, e no qual ele não tem conhecimento, se ele se esforçou e se saiu bem, 

cometeu uma culpa porque ele ousou Fatwa e Hadith em que ele não está ciente. Se ele se 

esforça e comete um erro, ele cometeu dois pecados, um por seu erro e outro por sua 

ousadia na Fatwa sem conhecimento; Isso ocorre porque o Islã é ansioso para respeitar as 

cientistas e especialistas. Onde o Todo-Poderoso diz: (então, perguntai-o aos sabios da 

Mensagem se não sabeis). Os sábios da Mensagem é os estudiosos e especialistas em cada 

uma das ciências, de acordo com o oficial. 

Então foi proibindo correndo em dar consulta jurídica sem o conhecimento ou apoiar 

legítimo, Alla Todo-Poderoso diz:{ Então, quem mais injusto que aquele que forja mentiras, 

acerca de Allah, para descaminhar, sem ciência, os humanos? Por certo, Allah não guia o 

povo injusto.}, { E não digais, por alegação mentirosa de vossas línguas: "Isto é lícito e isto 

é ilícito", para forjardes a mentira acerca de Allah. Por certo, os que forjam a mentira 

acerca de Allah não são bem aventurados. * Têm gozo ínfimo, mas terão doloroso 

castigo.}. Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) diz: "Quem dar 

consulta jurídica, sem conhecimento, tenha a culpa da consulta". Os grandes companheiros 

e seguidores (que Allah esteja satisfeito com eles) ficaram envergonhados pelas dando as 

consultas juridical , isso porque eles sabendo a seriedade delas; Aqui está o AbuBakir (que 

Allah esteja satisfeito com ele), ele diz: "Que céu me guarda? E que terra me leva? Se eu 

disser no Livro de Allah sem conhecimento", Perguntado Alshabi (que Allah esteja satisfeito 

com ele) sobre uma questão, ele disse: não sei, seus companheiros lhe disseram: Temos 

vergonha de você, ele disse: Mas os anjos não eram tímidos quando ela disse: (Nos não 

conhecemos apenas o que você nos ensinou), Abdul Rahman bin Abi Laila disse: Eu percebi 

vinte e cem de Ansar, os amigos do Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele), um 

deles é perguntado sobre um assunto, voltou o ao isso, e ao aquilo, então ate volta ao 

primeiro. 

E a protecção dos assuntos públicos responsabilidade compartilhada, cada um de acordo 

com sua posição, e habilidades, diz nosso Profeta (que a paz esteja com ele): (você é um 

pastor e cada um de vocês é responsável por seu rebanho; Imam pastor e é responsável por 

seu rebanho, e o homem é o pastor de sua família e é responsável por seu rebanho, ea 

mulher é o pastor na casa de seu marido  E o servo é pastor no dinheiro de seu mestre e é 

responsável por sua paróquia).  

Muitas pessoas podem subestimar o que estão falando, o que escrevem ou o que 

compartilham nas páginas de mídia social.Algumas pessoas podem até vê-lo como uma 

forma de entretenimento e eles não percebem que fazer boatos e promovê-los entre as 



pessoas é um dos meios de demolição usados pelo povo da falsidade em seu conflito com o 

povo da verdade, você vê que a nação de um corpo duvida um do outro e se trai, de modo 

que o Profeta (que a paz esteja com ele).  

Se uma pessoa fala com todo tipo de mentira, ela é punida severamente na outra vida, 

então como alguém pode falar do que ele não viu, nem ouviu falar, e não tem 

conhecimento, falso, alto e calunioso? Quantas palavras falsas alcançam os horizontes, para 

que causem a punição do proprietário no Dia da Ressurreição, onde nosso Profeta (que a paz 

esteja com ele) diz: (O servo deve falar a palavra do prazer de Allah, ele não a lança uma 

maldade, Deus o eleva por notas e o servo fala a palavra da ira de Deus, e não lhe lançará 

nenhuma maldade; ele a trará ao inferno.). Que requer cautela, prudência e não entrar no 

que não sabemos, ou dar consulta juridical sem conhecimento. 

Ordenamos o direito do Todo-Poderoso de provar, e não ficar atrás dos sabotadores, e 

verificar todas as notícias que chegam até nós, onde o Todo-Poderoso diz:{ Ó vós que 

credes! Se vos chega um perverso com um informe, certificai -vos disso para não lesar por 

ignorância, certas pessoas: então, tornar-vos-íeis arrependidos do que havíeis feito}, o 

profeta disse (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele): (Consideração de Allah e 

pressa de Diabos), também disse:( Ênfase em tudo, exceto no trabalho da outra vida).  

precisamos estar cientes do valor dos assuntos públicos, da prevalência do interesse público 

e da percepção dos perigos que estão sendo tecidos à nossa volta e aprendemos dos outros 

e perdemos essas oportunidades sobre os inimigos da religião e da nação e nos provamos 

unidos à direita, para não cair nas maquinações de nossos inimigos que estão esperando por 

nós, e espalhar a confiança entre nós e cooperar com todo o bem devido ao impacto de 

todas as pessoas. 

Oh Deus, ajude-nos a cumprir os direitos de nossa pátria e salvar nosso povo, os 

governadores de nossos negócios, nosso exército e nossa polícia, e tornar nosso querido 

Egito seguro, generoso, próspero e o resto dos mundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O espírito de trabalho em equipe e suas leis 

Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado (E dize "Laborai; 

então, Allah verá vossas obras e também Seu Mensageiro e os crentes. E sereis levados ao 

Sabedor do invisível e do visível; e Ele, informar-vos-á do que fazíeis."  Eu Testemunho que 

não há Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu Mensageiro, Ó Allah, 

abençoe nosso mestre Muhammed s sua família e seus companheiros, que os seguiram com 

benevolência, Allah se agradará deles, e eles se agradarão dele, até o dia do julgamento.  

As nações não são construídas por palavras ou lemas mas são construídas pela ciência, 

bondade  e sacrifício  , e uma das maneiras mais importantes de construir e avançar as 

nações são o trabalho duro e perfeito ,Allah ( Todo Poderoso) dizendo " E dize "Laborai; 

então, Allah verá vossas obras e também Seu Mensageiro e os crentes. E sereis levados ao 

Sabedor do invisível e do visível; e Ele, informar-vos-á do que fazíeis." O nosso Profeta (que 

a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo:" Allah(glorificado seja) gosta do servo 

que tenta fazer seu trabalho de uma maneira perfeita  . "A religião e o nacionalismo  nos 

exigem o esforço, a raça, o trabalho e a produção, especialmente porque nossa religião é a 

religião do trabalho e da perfeição . 

O indivíduo é o  essencial  elemento na construção da sociedade, e seu papel real nessa 

construção só é completo através de seu trabalho com o resto da sociedade, o homem 

sozinho pode realizar alguns dos trabalhos,   Mas se o seu pensamento é adicionado ao 

pensamento dos outros, e seu esforço para o esforço dos outros, é sem dúvida, que a 

realização da conquista  será cada vez maior e mais útil, Por isso, o Islã  encorajou  a 

trabalhar em conjunto e torná-lo um dos mais importantes fatores e fundamentos da 

construção de países e civilizações, por os investimentos de energias, unidade de  

determinação    e cooperação para alcançar objetivos comuns que tragam o bem de todasas 

pessoas.  Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: "  E ajudai-vos, mutuamente, na bondade e na 

piedade. E não vos ajudeis no pecado e na agressão." 

O pensador do discurso do Alcorão viu que os versos que incentivam a disseminação do 

espírito de trabalhar em equipe ,e fazendo as tarefas como uma equipe são  muitos.  O Allah 

(Todo Poderoso ) dizendo: " Ó humanos! Adorai vosso Senhor, Que vos criou e aos que 



foram antes de vós, na esperança de serdes piedosos  ."E na oração que é considerada um 

dos maiores rituais da religião ,Allah ( Todo Poderoso ) dizendo no plural: "E cumpri a 

oração e temei- O.   " E (Todo Poderoso ) dizendo : " Ó vós que credes! Curvai- vos e 

prosternai-vos e adorai a vosso Senhor, e fazei o bem, na esperança de serdes bem-

aventurados." . Allah diz ao seu profeta  )que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele): 

" E sê paciente permanecendo com os que invocam seu Senhor, ao amanhecer e ao 

anoitecer, desejando-Lhe a face. E não afastes deles os olhos, desejando o ornamento da 

vida terrena. E não obedeças àquele cujo coração tornamos desatento à Nossa lembrança 

e que segue sua paixão e cuja conduta excede os limites. "   E (Todo Poderoso ) dizendo : "E 

agarrai-vos todos à corda de Allah e não vos separeis.  "Allah nos advertiu da separação e 

diz : " E obedecei a Allah e a Seu Mensageiro, e não disputeis, senão, vos acovardareis, e 

vossa força se irá. E pacientai. Por certo, Allah é com os perseverantes." 

Não há dúvida de que fazer o trabalho neste espírito coletivo fortalece os laços de afeição, 

amor e fraternidade entre os membros da sociedade, Allah (Todo Poderoso) dizendo: " Por 

certo, esta é vossa religião uma religião única   " O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) dizendo : " ele faz uma semelhança da relação dos muçulmanos com o 

outro  e esta relação  é cheia de amor, compaixão e misericórdia  e esta relação é  como 

um só corpo, quando qualquer membro dele doer, todo o corpo dói, por causa da insônia 

e da febre".   Quando um dos anciãos queria ensinar aos filhos a importância da unidade e 

que ela era a causa da força, e os advertiu  da divisão, ele causa a diáspora e a perda, Ele 

veio com um pacote de lenha e disse: Quem pode quebrar este pacote com um ou dois 

golpes, então cada um deles tentou  e eles não tiveram  sucesso, então desmontou o pacote 

de lenha e distribuiu para seus filhos, e deu a cada um deles um da lenha e e eles o 

quebraram . Ele disse : 

Se as lanças são combinadas, não podemos quebrá-las, mas se elas são separadas , 

podemos quebrá-las. 

O  Alcorão  Sagrado  nos mostrou muitos exemplos maravilhosos que desejam trabalhar em 

equipe  e mostrou seu impacto para alcançar  os grandes objetivos, quando Allah ordenou 

ao nosso mestre Abraão (que a paz esteja com ele) para construir a Caaba, ele foi ao seu 

filho Ismael ( que a paz esteja com ele) e te disse: Allah me ordenou de fazer alguma coisa. 

Ele disse : faça o que Seu Senhor te comandou. Abraão disse: você vai me ajudar? Ismael 

disse: eu vou te ajudar. Abraão disse: Allah me ordenou a construir aqui uma casa. Então Ele 

levantou os alicerces da casa, e ele faz Ismael ( que a paz esteja com ele) traz as pedras e 

Abraão (que a paz esteja com ele) constrói,  e eles construíram a primeira casa para as 

pessoas, O Alcorão Sagrado mencionou esta grande posição no verso: E lembrai-vos de 

quando Abraão levantava os alicerces da Casa, e Ismael também, dizendo: "Senhor nosso! 

Aceita-a de nós. Por certo, Tu, Tu és O Oniouvinte, O Onisciente." 

Na Sura da caverna (Sûratu Al-Kahf), nosso Senhor deu a melhor exemplo da cooperação ,da 

perfeição , e trabalho em equipe, na história de Zul Qarnain ,E quando este justo rei chegou 

a um povo que ele não os conhecia e que não eles o conheciam, pediram-lhe para ajudá-los 

.Ele os ajudou, mas ele os obrigou a cooperar com ele, a engajá-los no trabalho e ele investiu 

suas energias, para construir este enorme edifício, eles cooperaram até que este enorme 

edifício foi construído, qual foi a razão para protegê-los de mal de Ya'juj e Ma'juj. Allah 

(Todo Poderoso) dizendo: " Até que, quando atingiu um lugar entre as duas barreiras , 

encontrou, para além delas, um povo que quase não entendia língua alguma• Disseram: 

"Ó Zul Qarnain! Por certo, Ya'juj e Ma'juj estão semeando a corrupção na terra; então, 



poderíamos pagar-te um tributo para fazeres uma barreira, entre nós e eles?• Ele disse: 

"Aquilo, em que meu Senhor me empossou, é melhor. Então, ajudai-me com força, e eu 

farei um obstáculo, entre vós e eles.• "Dai-me pedaços de ferro." E os foi utilizando na 

construção, até que, quando nivelou os dois lados das barreiras, disse: "Soprai." E 

sopraram, até que, quando o fez em fogo, disse: "Dai- me cobre, que, sobre ele, o 

verterei!"• Então, Ya'juj e Ma'juj não puderam escalá-lo e não puderam perfurá-lo." 

Na conversa de Moisés com O Deus pede de Allah (o Todo-Poderoso) para puxá-lo por seu 

irmão Aaron (que a paz esteja com ele) para ter um vínculo e ajudá-lo na tarefa confiada a 

Deus (o Todo-Poderoso) por ele, nesse Todo- Poderoso diz direita na boca de Moisés 

{Moisés disse: "Senhor meu Dilata-me o peito, "E facilita me a missão, "E desata-me um nó 

da língua ."Para que eles entendam meu dito, "E faze, para mim um vizir, assistente, de 

minha família: "Aarão, meu irmão, "Intensa, com ele, minha força, "E associa-o à minha 

missão, "Para que te glorifiquemos amiúde, "E para que amiúde nos lembremos de Ti. 

"Por certo, de nós. Tu és Onividente."} 

Bem como prudencial na biografia do perfumado Profeta que vê páginas brilhantes de 

cooperação, participação e trabalho em equipe na vida do Profeta (que a paz esteja com ele) 

com seus companheiros, Profeta Othman bin Affan diz (que Allah esteja satisfeito com ele): 

(com nome de Deus nos companhamos o profeta (que a paz esteja com ele) na viagem e na 

presença e ele nos aliviava com pouco e muito) 

Bem como o (a paz esteja com ele) compartilhou no trabalho e construir por si mesmo, e 

instando-os para ficarem unidos e não separarem 

quando Salman o persa (que Deus seja satisfeito com ele) queria plantar 300 palmas para se 

redimir da escravidão, o profeta (que a paz esteja com ele) diz para seus companheiros 

(ajudem seu irmão), diz Salman (que Allah esteja satisfeito com ele) me ajudaram pelas 

palmas: um vinha com trinta palmazinha o outro vinha com com vinte, o outro com quinze e 

um vinha com todo que tinha até que possuísse 300 palmazinha, Mensageiro de Allah (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) me ordenou" quando terminar me chama para 

plantá-lo pelo meus mãos" diz: cavou para palmas e meus irmãos me ajudaram e quando 

terminei chamei o profeta (Que a paz esteja com ele)para plantá-las e o profeta saiu comigo 

para elas e nos ordenou para aproximar as palmas e ele plantando pelos mãos deles. 

o Profeta elogiou (que a paz esteja com ele) em Ashaari mais eloquente quando viu neles o 

espírito de trabalho em equipe para dominá-los em suas ações e nas situações mais difíceis, 

onde ele diz: A Ashaari se os homens foram ao invasão e as mulheres ficaram viúvas ou 

reduziu a comida de seus filhos na cidade, reuniram o que tinham em uma peça de roupa e 

compartilharam entre eles numa panela igualmente, eles de mim e eu sou deles. 

Eu digo isso e peço perdão a Deus para mim e para vocês 

Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há nenhum deus além 

de Allah sozinho com nenhum parceiro, e eu testemunho que nosso Senhor e nosso Profeta 

Muhammad o senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos estejam com o selo dos 

profetas e mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abduallah, e sobre seus familiares, 

companheiros e os que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

 

Irmãos Islamismo: 



  O trabalho em equipe que buscamos é o trabalho que constrói e não destrói, recolhe não 

diferencia, que é baseada nas fundações legitimas como cuidar entre os membros da 

sociedade, de modo a não vê-los com fome e necessitados, ou como base educacional e 

científico, como o esforço cooperativo de cientistas em suas pesquisas, os alunos em suas 

realizações de estudo  O processo, ou em uma base nacional, a fim de trabalhar no 

renascimento da pátria e do progresso em todos os campos. 

Não aquele trabalho que baseada em funcionar com base nas chamadas destrutivas que 

atendam assassinato, sabotagem e derramamento de sangue, e a destruição das nações, as 

tentativas de enfraquecer ou deixá-lo cair, essas chamadas baseadas em mentiras e calúnias 

e falsificação de fatos, todo isso não têm nenhuma religião ou pátria ou consciência. 

O trabalho em equipe que buscamos é o trabalho de construção para o benefício da religião, 

pátria e da humanidade, são juntos não se separam, então precisamos isso tanto para 

consolidar este espírito nos corações de nossos filhos e transformá-los em um modo de vida 

vivida para espalhar o amor e amizade entre as pessoas na comunidade, e elevamos nossa 

nação a uma posição digna em todas as áreas, No entanto, afirmamos que quando o povo 

egípcio prevalece no espírito de ação coletiva entre seus filhos, alcança as ações do que os 

outros consideram impossíveis, e a experiência e realidade, antiga e recente, é o melhor 

testemunho e prova disso. 

Oh Deus, garantir em nossas pátrias, e reconcilia nossos imãs e os governadores do nosso 

estado, e salvar nosso país da corrupção e nos salva das difamação dos detratores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As razões aparentes e ocultas para remover a calamidade e a obrigação de obedecer ao 

governador 

Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado: "Senhor nosso! 

Confiamos em Ti, e para Ti nos voltamos contritos. E a Ti será o destino." Eu  testemunho  

que não há Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, 

abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e seus companheiros que os seguiram com 

benevolência. Allah se agradará deles, e eles se agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 

Portanto, a provação é uma das tradições de Allah, louvado seja a criação, onde o Todo-

Poderoso diz: " Por certo, criamos o ser humano de gota seminal, mesclada para pô-lo à 

prova ; então, fizemo-lo ouvinte, vidente." 

Para passar essa provação Allah, glorificado seja, se baseou em causas aparentes e outras 

causas ocultas. No caso das causas aparentes que devem ser tomadas ao máximo, como se 

fosse tudo, neste caso os meios científicos, as precauções indicadas pelos especialistas e a 

aplicação das diretrizes lançadas pelas instituições oficiais do Estado. É obrigatório obedecer 

ao governador e seus representantes das instituições do estado nacional. Allah, Todo-

Poderoso, diz : " Obedecei a Allah e obedecei ao Mensageiro e às autoridades dentre vós." 

E também ( Todo Poderoso) diz: " Então, perguntai-o aos sapios da Mensagem se não 

sabeis." Então as pessoas da memória são aquelas especializadas em todos os campos da 

vida; e, portanto, ninguém pode infringir nenhuma autoridade do Estado em relação à sua 

especialidade. 

Entre as razões aparentes estão: Atenção à limpeza O Islã cuidou da limpeza, em geral, e a 

tornou uma necessidade legítima para proteger uma pessoa de doenças e danos. O Todo-

Poderoso diz: " Por certo, Allah ama os que se voltam para Ele, arrependidos, e ama os 

purificados." Nosso Mensageiro de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) 

diz : " Pureza é metade da fé. E também (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

diz : " Limpe seus pátios." Os pátios incluem os pátios de casas, o pátio da escola, a fábrica, 

as estradas, as praças e outros. 



O Islã também presta atenção especial à lavagem das mãos durante as abluções. Allah, Todo 

Poderoso, diz: " Ó vós que credes! Quando vos levantardes para a oração, lavai as faces e 

as mãos até os cotovelos - e, com as mãos molhadas, roçai as cabeças - e lavai os pés até 

os tornozelos. E, se estais junub , purificai-vos." Assim, lavar as mãos até os cotovelos é um 

dos pilares da ablução. Acrescenta-se que é um ato da sunnah iniciar as abluções lavando as 

mãos três vezes, depois lavando a boca três vezes e depois respirando a água pelas narinas 

três vezes. Lavamos o rosto três vezes e depois lavamos as mãos até os cotovelos três vezes. 

O Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, diz: " Quando um de vocês se 

levanta do sono, ele não deve colocar a mão em um recipiente até lavá-las três vezes." 

Também é aconselhável lavar as mãos antes e depois da comida. Isso mostra que não há 

oposição entre ciência e religião e que preservar a saúde humana é um dos propósitos das 

religiões. Ele (que a paz e as bênçãos estejam com ele) diz:( não prejudique ninguém, nem a 

si se prejudique), Todas as precauções devem ser seguidas para evitar a propagação de 

doenças e epidemias, incluindo a prevenção de abraços e beijos, reduzindo o aperto de mão 

e evitando reuniões. 

Afirmamos que crises e situações críticas são as que mostram os minerais das pessoas e 

mostram a verdade de sua moral; portanto, todos devemos ter misericórdia entre nós e nos 

afastar de toda influência e egoísmo, e de todos os tipos de monopólio do vendedor, a fim 

de aumentar o preço dos bens ou o mal em comprar e o egoísmo do comprador.  De uma 

maneira que perturba o equilíbrio de oferta e demanda, o profeta (que a paz e as bênçãos 

de Deus esteja com ele) diz: (Ele não monopoliza, exceto um pecador), e (que a paz e as 

bênçãos estejam com ele) diz: "O monopolista é amaldiçoado), E ele (que a paz e as bênçãos 

estejam com ele) diz: “Um de vocês não acredita até que ama pelo irmão o que ama por si 

mesmo”. 

O segundo sermão 

Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e orações e paz estejam sobre o Selo dos Profetas e 

Mensageiros, nosso mestre Muhammad, sua família, companheiros e seguidores. 

 Irmãos do Islã: 

Quanto às causas ocultas que sempre devem estar em nossas mentes, por exemplo: Boa 

confiança em Deus, Glória a Ele:{ E, se decidires algo, confia em Allah. Por certo, Allah ama 

os confiantes nEle}, E a confiança não contradiz o raciocínio, pois um homem disse: Ó 

Mensageiro de Deus, é razoável, confia ou se deixa e confia?  -sobre um camelo- o profeta 

(que a paz e as bênçãos estejam com ele) disse: (pense bem e depois deixe tudo pra Deus) É 

nosso dever, em nosso tempo, levar em consideração as razões do bem-estar e as 

precauções científicas necessárias; depois, devolvemos todo o assunto a Deus (o Exaltado, o 

Majestoso), que tem nele o Reino de tudo, e isso é confiança. por isso confiança, mas não se 

depende. 

Incluindo: súplica  a Deus (os exaltados, os majestosos), o Todo-Poderoso diz:{ Então, que, 

ao chegar-lhes Nosso suplício, se houvessem humildado!}, O que mais precisamos é orar 

sinceramente a Deus (os Exaltados, os Majestosos) para levantar o flagelo do país, dos 

servos e de toda a humanidade, e que seja uma oportunidade para cada um de nós rever 

nosso relacionamento com Deus. 

Incluindo: que o próprio homem abrigados na recordação de Deus Todo-Poderoso, diz (que 

a paz esteja com ele): (o escravo que diz em todas as manhãs e todas as noites: Em nome de 



Deus, que nunca faz qualquer coisa mal com o seu nome na terra ou no céu, Ele é o Todo-

Alim, três vezes  Então não há algo o prejudicará), E ele (que a paz e as bênçãos estejam com 

ele) disse: "Quem desce da casa e depois diz: busco refúgio nas palavras completas de Deus 

do mal daquilo que Ele criou. Nada o prejudicará até que Ele saia de casa". Incluindo: 

caridade, diz (que a paz esteja com ele): (fortaleça seu dinheiro com zakat, trate seus 

pacientes com caridade e prepare-se para a aflição pela súplica). 

Oh Deus, nós perdoamos aqueles que se recuperaram, e assumimos aqueles que 

assumiram, e foram embora e nos distraíram do mal do que eu gastei, e salvamos nosso país 

e o resto dos mundos. 

 

 

 

 

 

A adoção dos meios necessários para alcançar um fim é uma das leis universais de 

Allah ( glorificado seja) 

Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, diz no Alcorão:{ E dize; "Laborai; então, Allah 

verá vossas obras e também Seu Mensageiro e os crentes. E sereis levados ao Sabedor do 

invisível e do visível; e Ele, informar-vos-á do que fazíeis."}, Eu  testemunho  que não há 

Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso 

mestre Muhammed, sua família e seus companheiros. 

Depois: 

 Allah (o Todo-Poderoso) transformou o universo em nossa era e as leis que o regem e as 

regras que regem seu movimento. Não avança do razão sobre o anterior e não demora mais 

cedo, Allah Todo-poderoso diz:{ Não é concebível ao sol atingir a lua, nem à noite 

antecipar-se ao dia. E cada qual voga, em uma órbita.},e {E não encontrarás, no 

procedimento de Allah, alteração alguma.}. E Allah (o Todo-Poderoso) fez deste Sunan um 

equilíbrio que regula as regras da vida, alcançadas pela reconstrução da terra, e a 

preservação, que é um dos objetivos da criação o Todo-Poderoso diz:{ Ele vos fez surgir da 

terra e vos fez povoá-la; então, implorai-Lhe perdão;}, e{E não semeeis a corrupção na 

terra, depois de reformada.}, Sem dúvida, as nações que perceberam a verdade dessas leis 

divinas, e agiram de acordo, prevaleceram e avançaram mesmo que não fossem 

muçulmanos, mas mesmo que não devessem uma religião; porque essas Sunnahs não 

favorecem ninguém, nem elogiam a criatura. 

A esse respeito, vale ressaltar que a adoção dos meios necessários para alcançar um fim é 

uma das leis universais prescritas por Allah.Bem, Deus, glorificado seja, criou os meios e os 

fins e ordenou que adotássemos os meios. Quando as causas são encontradas, os resultados 

são realizados. É uma lei verdadeira, geral e em vigor em todo o universo, em todos os 

tempos e lugares. Cada problema é gerado por um motivo. O fogo é a causa do fogo, o 

sacrifício é a causa da morte, o plantio é a causa da colheita, o alimento é a causa da 

saciedade e o esforço é a causa do sucesso, e a negligência e a preguiça são as causas de 

fracasso, etc. 



Questão da esforçar da terra e do trabalho um dever religioso, e o dever de um legítimo e 

patriótico, onde o Todo-Poderoso diz:{ Ele é Quem vos fez a terra dócil; então, andai, por 

seus flancos e comei de Seu sustento. E a Ele será a Ressurreição} e {E quando a oração se 

encerrar, espalhai-vos pela terra e buscai algo do favor de Allah; e lembrai-vos de Allah, 

amiúde, na esperança de serdes bem-aventurados}. Este é o conceito da religião islâmica 

para busca, trabalho duro, diligência e reconstrução da terra; não há argumento para nós 

quando ficamos para trás, sob quaisquer reivindicações de religião sem lei mas são 

reivindicações de inatividade, preguiça e atraso na civilização. 

Quem quiser contemplar na biografia dos profetas e dos bons, descobrirá que que eles 

procuraram adotar os meios em todos os assuntos de suas vidas. este é o nosso mestre Noé 

(que a paz esteja com ele) era um carpinteiro, e depois de uma longa vida no chamado de 

seu povo, Deus Todo-Poderoso, para fazer o navio, o Todo-Poderoso disse:{ "E fabrica o 

barco diante de Nossos olhos e com Nossa inspiração, e não Me fales mais acerca dos que 

são injustos. Por certo, eles serão afogados."}, Allah Todo-Poderoso poderia tê-lo salvado 

por sua habilidade sem razão, ou ação, mas Allah nos ensina como é adotar os meios 

necessários para alcançar um fim, e Noé (que a paz esteja com ele) respondeu ao comando 

de seu Senhor e começou a fazer o navio, e não hesitou apesar do ridículo de seu povo, Allah 

Todo-poderoso diz:{ E ele se pôs a fabricar o barco, e, cada vez que alguns dos dignitários 

de seu povo passavam por ele, dele escarneciam . Ele disse: "Se escarneceis de nós, por 

certo, escarneceremos de vós como escarneceis. }. Ele continua em seu trabalho, e ele foi 

recompensado por Allah Todo-Poderoso e ele foi fiel ao seu povo. 

Nosso Mestre Davi (que a paz esteja com ele) foi um ferreiro, Deus lhe ensinou este trabalho 

que tem efeito sobre ele e o povo, diz O Todo-poderoso:{ E, com efeito, concedemos a Davi 

favor vindo de Nós, e dissemos: "Ó montanhas! Repeti, com ele , o louvor a Allah, junto 

dos pássaros." E tornamos dúctil o ferro, para ele   * E dissemos: "Faze cotas de malha e 

entrelaça bem as malhas, e fazei o bem. Por certo, do que fazeis, sou Onividente."{,e O 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: "Ninguém nunca comeu 

comida, melhor do que comer da obra de sua mão, e o profeta de Deus Davi (que a paz 

esteja com ele) estava comendo da obra de sua mão". 

Da mesma forma, adotar os meios necessários e um bom planejamento na história do 

Profeta Joseph, que a paz esteja com ele, foram motivos para a salvação do Estado e dos 

cidadãos de uma tremenda fome e um forte perigo. Bem, o Profeta Joseph, que a paz esteja 

com ele, adotou os meios e colocou um plano bem estudado e de longo prazo para salvar o 

Estado de uma fome que cercava o mundo inteiro. Consequentemente, a prosperidade 

dominou do país, a proteção do povo foi garantida, a economia ficou mais forte e muitas 

pessoas vieram de todo o mundo solicitando bens do Egito. O Alcorão Sagrado mencionou 

isso para nós por nosso profeta  Yusuf ( que Allah esteja satisfeito com ele) : " José disse: 

"Semeareis, sete anos seguidos. Então, o que ceifardes, deixai-o nas espigas exceto um 

pouco daquilo que fordes comer• "Em seguida, virão, depois disso, sete anos severos, que 

devorarão o que lhes antecipardes exceto um pouco do que preservardes• "Em seguida, 

virá, depois disso, um ano; nele, os homens serão assistidos e, nele, espremerão os 

frutos."  

A Sra. Maryam (que a paz esteja com ela) recebeu muitos meios de subsistência de uma 

maneira que maravilhou-a o profeta Zacarias (que a paz esteja com ele). Ele disse a ela como 

o Alcorão Sagrado nos mencionou por ele, Allah ( Todo Poderoso ) disse: " Cada vez que 

Zacarias entrava no santuário encontrava junto dela sustento. Ele disse: "Ó Maria! De 



onde te provém isso?" Ela disse: "De Allah." Por certo, Allah dá sustento, sem conta, a 

quem quer." Na outra situação, apesar de sua fraqueza e intensidade da dor, Allah (Todo-

Poderoso) a ordena que ela move o tronco da tamareira,  para cair sobre ela, tâmaras 

maduras, frescas. Se Allah ( Todo Poderoso ) quiser fazer as datas caírem sem nada, ele fará, 

mas Ele nos ensina a adotar os meios ( Para fazer uso de todos os meios disponíveis, para 

fazer o que for possível)  e fazer o esforço. Allah ( Todo Poderoso ) disse : "E move, em tua 

direção, o tronco da tamareira, ela fará cair, sobre ti, tâmaras maduras, frescas." 

Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) nos deu os melhores 

exemplos para adotar os meios ( Para fazer uso de todos os meios disponíveis, para fazer o 

que for possível) na abençoada jornada de imigração. O Profeta (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) ensinou à sua nação que um planejamento cuidadoso e um arranjo 

cuidadoso são necessários para o sucesso e a superação de crises. O Profeta (que a paz 

esteja com ele) preparou dois veículos e escolheu o companheiro de viagem, ele determinou 

o hora e o local certos para sair e eles saíram à noite da casa de Abu Bakr (que Allah esteja 

satisfeito com ele), e ele  escolheu um bom guia com base no princípio de fornecer 

competências e investir energias, não importa quão diferentes idéias e visões, ou mesmo 

crenças, então o profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) 

encomendou  Amer bin Fahira (que Allah esteja satisfeito com ele) para seguir seus passos 

para escondê-los. No entanto, o profeta  (que a paz esteja com ele) tinha muita certeza de 

que Allah protegia ele e seu companheiro, mas ele queria nos lembrar que as leis divinas 

exigem a adoção dos meios e, é claro, confiar Allah ( glorificado seja) 

Eu digo isso e peço perdão a Deus para mim e para vocês 

Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há nenhum deus além 

de Allah sozinho com nenhum parceiro, e eu testemunho que nosso Senhor e nosso Profeta 

Muhammad o senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos estejam com o selo dos 

profetas e mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abduallah, e sobre seus familiares, 

companheiros e os que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

Irmãos Islamismo: 

Certamente, adotar os meios ( Para fazer uso de todos os meios disponíveis, para fazer o 

que for possível)  não contradiz o fato de confiar Allah ( glorificado seja) Bem, quem percebe 

a verdade da confiança de Allah,  esforçará para adotar os meios. Quem realmente confiou 

Allah é quem adota os meios ( Para fazer uso de todos os meios disponíveis, para fazer o que 

for possível), extrai toda a força e energia que possui e devolve todo o assunto a Allah, 

doador de sucesso.A este respeito, Allah ( Todo Poderoso ) disse:   " Só a Ti adoramos e só de 

Ti imploramos ajuda." O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse : " 

se você realmente confiou em Allah com verdadeira certeza, Ele o fornecerá o que ele 

providencia para os pássaros que saiam de manhã com fome e voltam com barriga cheia à 

noite". Bem, os pássaros não guardam comida ou bebida e, apesar disso, não têm preguiça 

de pedir e procurar sustento todas as manhãs e voltar depois de terem sido suficientemente 

concedidos com o sustento de Allah ( glorificado seja ). É um dos instintos naturais que 

combinam com os movimentos da vida. Bem, eles vêm e vão em busca de seus meios de 

subsistência, mesmo que tivessem para toda a vida, mas continuam a procurá-los ( meios de 

subsistência) todas as manhãs. 



O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, ensinou a seus companheiros o 

verdadeiro significado de adotar os meios ( Para fazer uso de todos os meios disponíveis, 

para fazer o que for possível)  em todos os assuntos e proibiu-os de terem preguiça que 

prejudica e não beneficia. Certamente seremos culpados e injustos conosco e até com 

nossos filhos quando não adotamos os meios de desenvolvimento. Nossa religião é a religião 

do conhecimento, desenvolvimento, prosperidade, civilização, beleza e benefício para todos 

os seres humanos. um homem perguntou ao mensageiro de Allah "Ó Mensageiro de Allah! 

Devo deixá-lo e confiar (em Allah) ou amarrá-lo e confiar (em Allah)?"Ele disse: "Amarre-o e 

confie (em Allah)". Bem, o fato de amarrar o camelo faz parte da adoção de meios para 

garantir sua permanência, enquanto liberá-lo pode levar o roubo ou perda. 

Pedimos a Allah que nos conceda sucesso e certeza para beneficiar e servir à nossa 

religião, nosso povo, nossa pátria e todos os países do mundo. 

 

 

 

 

A Tolerância como doutrina e conduta 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado : " Allah vos 

deseja a facilidade, e não vos deseja a dificuldade." Eu  testemunho  que não há Deus além 

de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro o ditado em seu hadith: " Fui 

enviado com uma fé tolerante ”. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed s sua família e 

seus companheiros, que os seguiram com benevolência, Allah se agradará deles, e eles se 

agradarão dele, até o dia do julgamento.  

Após : 

O Profeta (que  a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) veio com uma mensagem 

global que fez da tolerância e da facilitação um método de vida. Não há dificuldade na 

religião e em comissionar, nenhuma intensidade e nenhuma dificuldade, Allah ( Todo 

Poderoso ) dizendo: " E não vos fez constrangimento algum, na religião " O Profeta ( que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: "A religião é muito fácil e quem se 

sobrecarrega em sua religião não poderá continuar dessa maneira. Portanto, você não deve 

ser extremista, mas tente estar perto da perfeição e receber as boas novas; e ganhará força 

adorando de manhã, à tarde e durante as últimas horas das noites. " A Tolerância na lei 

islâmica não é uma palavra dita ou uma lema  levantada; é uma crença na qual um 

muçulmano vive e a torna um método de vida. É também um dos princípios que o Todo-

Poderoso ordenou de Seus servos de lidar um com o outro, e torná-la uma razão para seu 

perdão e sua misericórdia, onde  Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: " E que eles os indultem e 

os tolerem. Não amaríeis que Allah vos perdoasse? " 

Queremos que a tolerância se torne um comportamento na vida, porque o Islã exige a 

aplicação prática da tolerância. Nesse sentido, Allah, Todo-Poderoso, chamou Seus servos 

para o perdão e a tolerância em muitos lugares de seu nobre livro, o Todo-Poderoso disse: " 

E o bom e o mau não se igualam. Revida o mal com o que é melhor: então, eis aquele 

entre o qual e ti há inimizade, como íntimo aliado. " O Profeta (que a paz e as bênçãos 



estejam com ele) aplicou a tolerância praticamente com as pessoas, então (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) foi um bom exemplo para sua nação e para toda a 

humanidade. O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: 

" Sou uma misericórdia que Allah concedeu." E a mãe dos crentes a senhora Aisha (que Allah  

esteja satisfeito com ela) dizendo: " O Mensageiro de Allah , que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele, nunca recebeu uma escolha entre duas coisas, mas que ele escolheu o 

mais fácil dos dois, desde que não fosse um pecado. Se fosse um pecado. Então ele foi a 

última pessoa para fazê-lo." 

A pergunta que cada um de nós deve se perguntar honestamente: aplicamos essa doutrina 

ao nosso comportamento? Fizemos essa doutrina um método para lidar um com o outro e 

entre todas as pessoas? A tolerância é um comportamento nobre que deve ser aplicado 

pelos muçulmanos em todos os aspectos da vida, inclusive entre cônjuges.: o 

relacionamento conjugal é um dos mais altos relacionamentos humanos e é um dos versos 

de Allah (Todo-Poderoso ) E Allah (o Exaltado, o Majestoso) mostrou que o relacionamento 

conjugal é baseado em afeição e misericórdia, dizendo : " E, dentre Seus sinais, está que Ele 

criou, para vós, mulheres, de vós mesmos, para vos tranuilizardes junto delas, e fez, entre 

vós, afeição e misericórdia." E também ( Todo Poderoso ) disse: " E convivei com elas, 

convenientemente. E, se as odiais, pacientai: quiçá, odieis algo, em que Allah faz existir um 

bem abundante." E ( Todo Poderoso ) disse: " E elas têm direitos iguais às suas obrigações, 

convenientemente." 

O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: " O melhor de 

vocês é aquele que é melhor para sua esposa, e eu sou o melhor para minhas esposas". O 

Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) recomendou em 

mulheres, dizendo: " Um homem crente não deve odiar uma mulher crente; se ele não gosta 

de uma de suas características, ficará satisfeito com outra." A última coisa que o Profeta 

(que Deus o abençoe e lhe conceda a paz) recomendou antes de sua morte foram as 

mulheres, onde (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: " Trate às 

mulheres gentilmente " que significa ( Trate bem as mulheres ). 

Portanto, a tolerância deve ser um comportamento recíproco entre os dois cônjuges e uma 

lei humana que organiza a vida. Abo al-Dardaa, que Allah, glorificado seja, esteja satisfeito 

com ele, disse a sua esposa: " se você me vê zangado, por favor, deve me satisfazer e, se eu 

te vir zangado, vou satisfazê-la. "É uma reciprocidade humana cujo fundamento é a justiça e 

a tolerância." 

* Tolerância com os vizinhos: onde ( O Todo Poderoso ) dizendo: " E adorai a Allah e nada 

Lhe associeis. E tende benevolência para com os pais e os parentes e os órfãos e os 

necessitados e o vizinho aparentado e o vizinho estranho e o companheiro achegado." O 

Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, recomendou que o vizinho fosse 

bem tratado. O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse : " Jibril - 

que a paz de Allah esteja com ele - continuou me recomendando sobre (tratar) os vizinhos 

de maneira tão gentil, até que pensei em lhes dar uma parte da herança." E ele também ( 

que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: " Quem crê em Deus e no último 

dia, seja generoso com seu vizinho". O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele ) disse: " Por Deus, ele não acredita! Por Deus, ele não acredita! Por Deus, ele não 

acredita!" Foi dito: "Quem é esse, ó Mensageiro de Deus ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele )? " Ele disse: "Aquela pessoa cujo vizinho não se sente seguro de seu mal". 

Ele também ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse : " O melhor 



companheiro antes de Allah, glorificado seja, é o melhor deles em relação ao seu 

companheiro, e o melhor vizinho antes de Allah é o melhor deles em relação ao seu vizinho ” 

O profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: " Quem não 

acredita em mim quem dormiu bem cheio ( que significa que ele comeu bem), e seu vizinho 

está com fome, e ele sabe". 

A tolerância deve ser disseminada entre colegas de trabalho, universidades, escolas, etc. O 

Alcorão Nobre ancora as relações entre todos os seres humanos, Allah, Todo Poderoso 

dizendo:  "  Ó homens! Por certo, Nós vos criamos de um varão e de uma varoa, e vos 

fizemos como nações e tribos, para que vos conheçais uns aos outros. Por certo, o mais 

honrado de vós, perante Allah é o mais piedoso. Por certo, Allah é Onisciente, 

Conhecedor." O Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, teve a moral mais 

sublime com todos os humanos e seus companheiros, comportou-se bem com eles, visitou 

seus doentes, deu esmolas para seus pobres, pagou suas dívidas e perdoou seus culpados. 

Allah ( Todo Poderoso) dizendo: " E, por uma misericórdia de Allah, tu, Muhammad, te 

tornaste dócil para eles. E, se houvesses sido ríspido e duro de coração, eles se haveriam 

debandado de teu redor. Então, indulta-os e implora perdão para eles e consulta-os sobre 

a decisão." 

Tolerância nas estradas e transporte: uma pessoa pode estar sujeita a qualquer dano que 

caia sobre outras pessoas, porque as pessoas são demente, grossas e perdoadoras, e fortes 

entre elas, e algumas delas fracas, e algumas delas são prováveis, e algumas delas não são 

prováveis, e o mais bonito é que uma pessoa encontra tudo isso com paciência, então sua 

resposta será suave e educada, Allah Todo-Poderoso diz:{ E os servos dO Misericordioso são 

os que andam mansamente, sobre a terra, e, quando os ignorantes se dirigem a eles, 

dizem: "salam!" "Paz!";}, Nosso Profeta (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) 

diz: “Não entre no paraíso até que você acredite, e não acredite até que você amar uns aos 

outros, em primeiro querem que eu guio vos à coisa se fazerem, o amor vai espalhar entre 

cada um de vós? espalhem o paz entre vós), Além disso, os regulamentos que regem as 

estradas e o transporte devem ser respeitados, fornecendo lugares para velhos e os fracos, 

mulheres e levando em conta os sentimentos das pessoas e sendo gentis com eles, nosso 

Profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele) diz: ( Gentileza é nada mais do que 

fornicação, e quando tira a de qualquer coisa será deformado ). 

Entre as manifestações de tolerância é a tolerância da alma com o dinheiro: gastar é 

evidência de fé em Deus e em Seu Mensageiro, e evidência da justiça e integridade de 

alguém, através das quais os crentes são conhecidos e os corações estão unidos, e por isso o 

servo recebe a justiça, Allah Todo-Poderoso diz :{ {Você não alcançará a justiça até gastar 

do que ama}, O gastar dinheiro com os pobres e necessitados indica a eminência da alma e 

suas honras, ele disse (que a paz esteja com ele): (Generoso está perto de Deus, perto do 

paraíso, perto das pessoas, longe do fogo). 

Assim como a tolerância na compra, venda e exigência: Onde nosso Profeta (que Deus o 

abençoe e lhe conceda a paz) diz: (A misericórdia de Deus é um homem que é permitido se 

ele vender, e se ele compra, e quando ele exige), E bin AraBAD válido (que Allah esteja 

satisfeito com ele), ele disse: (eu vendi um camelo para o mensageiro de Allah, e quando foi 

para ele para ganhar o preço do camelo, eu vendi um camelo para o mensageiro de Allah, e 

quando foi para ele para ganhar o preço do camelo, e disse lhe: Ó mensageiro de Deus 

queria o preço do camelo? o profeta disse: sim eu vou te dar com moedas novas e brancas, 

disse: o profeta deu me o melhor, e veio um beduíno, ele disse: Ó Mensageiro de Deus: 



Passe minha um camelo, Assim, o Mensageiro de Deus (que as orações e a paz de Deus 

estejam com ele) deu-lhe um camelo que se tornou dentuço e ele disse: Ó Mensageiro de 

Deus, isso é melhor que o meu. Ele disse (que as orações e a paz de Deus estejam com ele): 

"O melhor povo que dá o melhor ". 

E o Profeta (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) desejou tudo o que alcança 

tolerância e facilidade, e incorpora os significados da fraternidade humana e a harmonia 

entre as pessoas, como ir além do insolvente ou o avisa, Ele (que as orações e a paz de Deus 

esteja com ele) disse: "Quem quer que pareça insolvente, ou o tire dele, que Deus o 

mantenha à sua sombra". E ele (que a paz e as bênçãos estejam com ele) disse: “Havia um 

homem que condenou as pessoas, Ele costumava dizer à sua filha: "Quando você vem de 

uma insolvente, vai além dele." Talvez Deus vá além de nós e Deus o encontre. " 

Eu digo isso e peço perdão a Deus por você e por mim. 

*** 

Louvado seja Deus, Senhor dos Mundos. E presto testemunho de que não há deus senão 

somente Deus e não há parceiro para ele, e presto testemunho de que nosso mestre e 

profeta, Muhammad, é Seu servo e Mensageiro, que as bênçãos e a paz estejam com ele, e 

com toda a família e companheiros, e quem quer que siga. 

Uma das maiores manifestações de tolerância, e a mais fácil é tolerância, é a palavra amável, 

onde a verdade diz que a glória é para Ele: {E diga bem às pessoas}, e O Todo-Poderoso diz: 

{E diga a Meus servos: Eles dizem qual é o melhor.} E a boa palavra é para todas as pessoas 

de diferentes cores, raças e crenças. Isso é indicativo, pois indica boa educação e maneiras 

bonitas: já foi dito: "Boas maneiras são uma coisa fácil, um rosto livre e palavras suaves". 

E Deus Todo-Poderoso, Moisés, nos ordenou a dizer uma boa palavra ao Faraó, apesar de 

sua antiguidade e teimosia {"Ide ambos a Faraó; por certo, ele cometeu transgressão. * 

"Então, dizei-lhe dito afável, na esperança de ele meditar ou recear a Allah."}, Além disso, 

você deve ficar longe de todos os idiotas, como o Todo-Poderoso diz:{ E que dão de ombros 

à frivolidade,}, {Ó vós que credes! Temei a Allah, e dizei, sempre, dito adequado}, {Não 

viste como Allah propõe um exemplo? Uma palavra benigna é como uma árvore benigna, 

cuja raiz é firme e cujos ramos se alçam ao céu; *Ela concede seus frutos, em cada tempo, 

com a permissão de seu Senhor. E Allah propõe os exemplos para os homens, a fim de 

meditarem}, E ele (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) disse: "O servo fala a 

palavra do prazer de Deus. Ele não se preocupado pela aquela palavra, então Deus a eleva 

pela graus, Pois o servo fala a palavra da ira de Deus, e ele não a preocupa, e agrada-o no 

inferno) ".Além disso, todas as cores da obscenidade devem ser evitadas ao se dizer (que 

Deus o abençoe e lhe conceda a paz): (O crente não é por maldição, nem por obediência, 

nem por obscenidade, nem por indecência). 

A tolerância é um meio entre dois extremos; militância e ociosidade, ambos extremos, longe 

da moderação da moderação do Islã, que inclui formas de tolerância, facilitação e bondade 

que eliminam todas as formas de extremismo, exagero e excesso e negligência. 

Oh Deus, conceda-nos perdão em nossas palavras, ações, relações e todos os nossos 

assuntos. 

E conserte o mesmo entre nós e salve nosso país e o resto dos mundos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As morais gerais e seu impacto no progresso das nações 

Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado " Dize: "Por 

certo, meu Senhor guiou-me a uma senda reta: a uma religião justa, a crença de Abraão, 

monoteísta sincero, e que não era dos idólatras." Eu Testemunho que não há Deus além de 

Allah e que Muhammed é seu servo e seu Mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre 

Muhammed s sua família e seus companheiros, que os seguiram com benevolência, Allah se 

agradará deles, e eles se agradarão dele, até o dia do julgamento. 

Após: 

As nações e países civilizadas são que fazem da observância das morais gerais são um 

método de vida, e essas morais não são consideradas nas margens da vida. As morais gerais 

são inseparável do sistema de valores e morais humanos. Isso é consistente com os 

ensinamentos de nossa pura religião, que estabeleceu um conjunto das morais gerais que 

regulam o relacionamento do homem com seu Senhor e seu relacionamento com o universo 

inteiro. 

E entre estas morais: limpeza, o Islã se preocupava com a pureza do corpo, da roupa e do 

lugar, onde Allah ( Todo-Poderoso) dizendo: " Ó vós que credes!  Quando vos levantardes 

para a oração, lavai as faces e as mãos até os cotovelos - e, com as mãos molhadas, roçai 

as cabeças - e lavai os pés até os tornozelos. E, se estais junub , purificai-vos. E, se estais 

enfermos ou em viagem, ou se um de vós chega de onde se fazem as necessidades, ou se 

haveis tocado as mulheres, e não encontrais água, dirigi-vos a uma superfície pura, tocai-a 

com as mãos e roçai as faces e os braços, à guisa de ablução . Allah não deseja fazer-vos 

constrangimento algum, mas deseja purificar-vos e completar Sua graça para convosco, 

para serdes agradecidos." E também ( Todo Poderoso ) disse: " E a teus trajes, purifica-os." 



O Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: "Quando um 

de vocês acorda do sono, ele não deve colocar a mão em um utensílio até que ele a tenha 

lavado três vezes." O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) 

disse: " Esteja alerta contra duas coisas que provocam maldições. Eles (os companheiros 

presentes) disseram:  Ó Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ), 

o que são essas coisas que provocam maldições: Realizar as necessidades nas ruas públicas 

ou sob sombra (da árvore) (onde eles se abrigam e descansam). 

O Islã vinculou a limpeza sensorial e moral, tornando a pureza sensorial é uma causa da 

pureza moral. Se uma pessoa mantém seu corpo limpo, essa é uma razão para perdoar seus 

pecados, como nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele) disse: " 

Quando o muçulmano ou o servo crente executa ablução e lava o rosto, todo pecado que ele 

olhava com os olhos se afasta do rosto com a água ou com a última gota de água. Quando 

ele lava as mãos, todo pecado que suas mãos cometeram se afastará de suas mãos com a 

água ou com a última gota de água. Quando ele lava os pés, todo pecado a que seus pés o 

levaram, sairá com a água ou com a última gota de água. Até que se torne puro dos 

pecados." Assim como o Islã se preocupou com a higiene também se preocupou com a 

limpeza geral. O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: " 

Limpe seus pátios." Os pátios incluem o pátio da casa, a escola e a fábrica, os fóruns e os 

parques públicos, também as estradas, praças e outros. Para que sejam preservados, não 

aparecendo neles de maneira inadequada, deixando-os melhores do que eram e 

contribuindo para tornar esses lugares limpos. 

Entre essas morais: Respeito ao sistema, pois cada sociedade deve ter alguns sistemas e 

regras justos que controlem o comportamento de seus membros e preservem os direitos do 

homem, em que ele é obrigado a desempenhar sues deveres, para que o interesse público 

que seja benéfico para toda a sociedade seja realizado. E o meditador, no caso dos países 

desenvolvidos, e as sociedades de ponta sabe com certeza que alcançaram isso respeitando 

as leis e seu compromisso em implementá-las. Isso incorpora o respeito pelos direitos dos 

outros, o princípio do direito em troca do dever. O homem deve tratar as pessoas da mesma 

maneira que ele quer ser tratado, e é a perfeição da fé. O Profeta de Allah ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: " Nenhum de vocês acredita até que ele ama por 

seu irmão o que ele ama por si mesmo. " E todo mundo é responsável por isso. O Profeta de 

Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: " Todos vocês são 

guardiões e são responsáveis por seus rebanhos; o Imam é um guardião e é responsável por 

seus rebanhos; o homem é um guardião em sua família e responsável por seus rebanhos, 

uma mulher é uma guardiã da casa de seu marido eresponsável pelos rebanhos dela; e o 

servo é um guardião da propriedade deseu senhor e é responsável por seu rebanho. Cada 

um de vocês é pastor e cada um de vocês é responsável por seu rebanho."  Ao respeitar o 

sistema e ao seguir suas regras, a justiça prevalece, e o espírito de irmandade, amor e 

afeição espalham e toda a sociedade desfruta de segurança, proteção e estabilidade. 

A observação do gosto do público também é citada. O Islã exorta tudo o que corrige 

comportamentos, sentimentos sublimes e reúne corações de acordo com padrões universais 

bem acordados. Ao mesmo tempo, respeite os costumes das pessoas. A bem-aventurada 

Sharia admite qualquer coisa boa que não deteste as pessoas e proíbe qualquer coisa ruim 

que as prejudique. Allah ( Todo Poderoso ) disse: " Os que seguem o Mensageiro, O Profeta 

iletrado que eles encontram escrito junto deles, na Tora e no Evangelho - o qual lhes 



ordena o que é conveniente e os coíbe do reprovável, e torna lícitas, para eles, as cousas 

benignas e torna ilícitas, para eles." 

A observação do gosto do público exige que o homem economize consumindo roupas, 

alimentos e bebidas e afaste-se de excessos legalmente proibidos e de aparência inaceitável. 

Allah ( Todo Poderoso ) disse : " Ó filhos de Adão! Tomai vossos ornamentos em cada 

mesquita. E comei e bebei, e não vos entregueis a excessos. Por certo, Ele não ama os 

entregues a excessos." A isso se acrescenta respeito aos compromissos e cumprir as 

promessas. Allah ( Todo Poderoso ) disse: " Ó vós que credes! Sede fiéis aos 

compromissos." Também devemos observar o gosto do público em termos de movimento, 

roupas e estilo geral. É narrado por Jabir, que Allah esteja satisfeito com ele, o Profeta, que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, proibiu o homem de levantar um dos pés no 

outro enquanto estava deitado de costas. Ele (Que as orações e a paz de Deus esteja com 

ele): (Se a palminha de sapato de vocês é cortado, não tem que andar no outro até que o 

conserte) A sola da sola: é o que é usado para apertar a sola Significado: Se um dos sapatos 

for cortado e não for mais válido, a pessoa não deve andar com uma sola, considerando o 

gosto geral. 

E, observando os sentimentos das pessoas, que uma pessoa não deve fazer uma voz, ou um 

ato que as pessoas desaprovam, então, sob a autoridade de Ibn Omar (que Deus esteja 

satisfeito com os dois), ele disse: Um homem (Tagasha) com o Profeta (que a paz e as 

bênçãos estejam com ele) - isto é: ele tirou uma voz da boca como resultado de saciedade 

ou plenitude, Ele (que a paz e as bênçãos estejam com ele) disse: (Pare de seu voz de nós, 

pois os mais saciedade neste mundo serão os mais longos pela fome no Dia da 

Ressurreição), e (Gasha) é um som que sai da boca como resultado de plenitude ou 

plenitude. Esse ato, mesmo que se não seja proibido, é incompatível com o gosto geral, e é 

mais importante para aqueles que prejudicam as pessoas a abordar tabus que emitem maus 

cheiros de suas bocas ou roupas, além de levar em consideração o gosto geral de tudo o que 

provém das ações, ditos ou outros atos de uma pessoa. Allah Todo-Poderoso diz:{ Por certo, 

do ouvido e da vista e do coração, de tudo isso se questionará}. 

É moral pública: dirigir-se às pessoas com boas palavras e escolher a boa palavra, de acordo 

com a palavra de Allah:{ E dize a Meus servos que digam aos idólatras a palavra que for 

melhor. Por certo, Satã instiga a cizânia, entre eles. Por certo, Satã é para o ser humano 

inimigo declarado.}, E o Profeta (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) disse: "A 

boa palavra é caridade", e isso inclui o uso de boas palavras que não repelem. Nosso mestre 

Umar bin Al-Khattab (que Deus esteja satisfeito com ele) passou por cima de um povo que 

queimava um fogo, então ele o odiou dizer a eles: A paz esteja com você, ó povo do inferno; 

ao contrário, ele disse: A paz esteja com você, povo da luz. 

Incluindo: respeito à privacidade, e não interferir com uma pessoa que não lhe diz respeito, 

onde a verdade diz: glória a Ele: {E não persigas o de que não tens ciência. Por certo, do 

ouvido e da vista e do coração, de tudo isso se questionará .}, Nosso Profeta (que Deus o 

abençoe e lhe conceda a paz) diz: (Pela bondade do Islã de uma pessoa, você a deixa de fora 

do que ela não quer dizer). 

Eu digo isso e peço a Allah perdão por mim e vocês 

*** 



Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e eu testemunho que não há deus senão Deus 

sozinho e que não há parceiro para ele, e eu testemunho que nosso mestre e profeta louvou 

Seu servo e Mensageiro, Deus abençoe e conceda paz e bênçãos a ele, sua família e 

companheiros, e sua família e companheiros. 

      Irmãos do Islã: 

Um dos pilares mais importantes da decência pública que contribui para o avanço da 

sociedade é a modéstia e timidiz que são morais islâmicas altas, que impede seu dono de 

fazer o que ele pode ser culpado pelo, incentiva a evitar toda a feia e o protege da 

negligência . E o Profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele) mostrou que a modéstia é 

um dos costumes que as mensagens celestiais anteriores vieram, onde nosso Profeta (que a 

paz e as bênçãos estejam com ele) disse: (Pelo que as pessoas entenderam das palavras da 

primeira profecia, se não tiverem vergonha, faça o que quiser. 

Quando passou o Profeta (que a paz esteja com ele), um homem do Ansar, estava exortando 

seu irmão na timidez, ele disse (que a paz esteja com ele): (deixe o a modéstia é da fé), sobre 

Abdullah Bin Masoud (que Deus esteja satisfeito com ele), ele disse: O Mensageiro de Deus 

(que Deus o abençoe e lhe conceda a paz) disse: (Tenham que ter certa vergonha de Deus), 

Nós dissemos: Ó Mensageiro de Deus: temos vergonha Louvado seja Deus, ele disse: (Ele 

disse: (Não é isso, mas ter vergonha de Deus é o direito da vida de preservar a cabeça e sua 

consciência, o estômago e o que ela contém, e lembrar a morte e a calamidade, e quem 

quiser o Futuro abandona a decoração deste mundo, e quem faz isso ter certa vergonha de 

Deus), A timidez impede que uma pessoa seja escorregadia. 

Entre os pilares mais importantes da ética que têm um papel no desenvolvimento da 

sociedade e sua presença: virilidade, que é uma palavra abrangente para todos os 

significados da masculinidade, e significa: boas qualidades, moral generosa e fazer o bem às 

pessoas, preservando a alma da impureza e mantendo a língua ociosa e confusa e evitando 

tudo o que lhe pede desculpas. Foi dito: "Aquele não oprimiu as pessoas, e quando falou 

com eles, não lhes mentisse, e ele prometeu a eles, e ele os cumpriu, ele é quem sua 

virilidade está cheia, e sua justiça aparece, e a aproximar dele é obrigatório e mal-humorado 

e fofocas sobre ele são proibidos". 

E a virilidade de uma pessoa o torna bom em aparência e substância, ele aparece bem na 

frente das pessoas, e quando fica sozinho violar as proibições de Deus. A profeta que a paz 

esteja com ele diz: (ensinando pessoas da minha nação, virão no dia de juízo final com 

virtudes como as montanhas de Tihama branco, então Deus fará dele uma poeira disperso, 

apesar de que sejam seus irmãos e da sua própria pele, e também tiram da noite como 

vocês, mas eles são pessoas quando ficam sozinhos desobedecem Allah.). 

A virilidade com as pessoas, será oferecendo-lhes uma mão amiga e assegurando seus 

interesses, e que uma pessoa ame para os outros que ama por si mesma. Nossa profeta que 

a paz e as bençãos de Allah esteja com ele diz: ( O muçulmano é o irmão do muçulmano não 

o oprime ou o trai, e quem estava na ajuda de seu irmão era Deus na sua ajuda, e quem 

liberou uma angústia sobre um muçulmano, Deus liberou uma angústia sobre ele no dia da 

ressurreição, e quem esconder um muçulmano será escondido por Deus no dia da 

ressurreição), também o profeta que a paz esteja com ele diz: (as pessoas que mais amadas 

por Deus aqueles que ajudam os outros, as obras mais amadas para Deus é leva a felicidades 

para o muçulmano, ou revelá-lo angústia, paga-lo uma dívida, ou come o em vez de 



morrendo de fome e porque eu ando com meu irmão necessitado, eu me amo, para me 

aposentar nesta mesquita; a mesquita da cidade significa um mês). 

O Islã estabeleceu um conjunto de maneiras nobres que, uma vez que qualquer nação de 

nações se apegue ao seu status de desenvolvimento, civilização e progresso, e este é a 

Sunnha de Deus, que não muda, então qual é a melhor coisa para usarmos essas etiquetas e 

aplicá-las como comportamento entre nós, para que sejamos felizes em nosso mundo e no 

final. 

Oh Deus, nós vimos o que é benéfico para nós em nosso mundo e no futuro, e concordamos 

com o que é benéfico para o nosso país. 

Salve o Egito, seu povo, exército e polícia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As etiquetas e os direitos gerais da sociedade e seus impactos no progresso  e na 

construção da sua civilização 

Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado " Dize: "Por 

certo, meu Senhor guiou-me a uma senda reta: a uma religião justa, a crença de Abraão, 

monoteísta sincero, e que não era dos idólatras." Eu Testemunho que não há Deus além de 

Allah e que Muhammed é seu servo e seu Mensageiro, ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele)   dizendo : " Meu Deus me ensina as boas educações e Ele fiz isso com a 

melhor maneira". Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed s sua família e seus 

companheiros, que os seguiram com benevolência, Allah se agradará deles, e eles se 

agradarão dele, até o dia do julgamento. 

Após: 

O Islã veio em um sistema integrada, que regula a relação do homem com o seu Senhor, sua 

relação com as pessoas e sua relação com o universo inteiro.A lei islâmica incluiu muitos 

sistemas e morais públicas que contribuem para o avanço e o progresso da sociedade, entre 

essas etiquetas  : a etiqueta  de pedir a permissão, o Islã legislou a pedir permissão e torná-

lo das Morais  islâmicas que dão privacidade às pessoas, Allah (Todo Poderoso ) dizendo: " Ó 

vós que credes! Não entreis em casas outras que as vossas, até que peçais permissão e 

cumprimenteis seus habitantes. Isso vos é melhor, e Allah assim determinou, para 

meditardes." O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) nos ensinou 



como pedir permissão para entrar a casa, o homem que quer entrar a casa, ele deve 

começar com (Alsalam) ( A paz esteja com o profeta) e menciona seu nome, um homem  

pediu permissão ao Profeta (para entrar na casa) quando ele estava em casa, dizendo: 

Posso entrar? O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse ao seu 

servo: "Vá até este homem e o ensine  a pedir permissão para entrar na casa, e diga a ele 

:" Diga: "A paz esteja com você. Posso entrar?" O homem ouviu e disse: A paz esteja com 

você! posso entrar ? O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) o 

permitiu e ele entrou. É narrado por Jabir (que Allah está satisfeito com ele) disse : " Eu vim 

para o profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) e quando bati na porta, 

ele perguntou: "Quem é isso?" Eu respondi, "Eu", ele disse: "Eu, eu?" Ele repetiu como se 

ele não gostou. 

E um das etiquetas de pedir permissão é diminuir a vista  e não fica na frente da casa 

quando ela está aberto.O Mensageiro de Allah)que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele disse :(Pedir permissão para entrar (a casa de alguém) foi prescrita a fim de restringir 

os olhos (de olhar para algo que não devemos olhar)". é narrado por Saad bin Oubada (que 

Allah esteja satisfeito com ele) que ele pediu permissão para entrar a casa e ela está aberto 

(ele estava na frente da casa) , o profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

disse lhe : Não peça permissão de entrar a casa se ela está aberto ( se você está na frente da 

casa). O profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) narrou: " se o profeta 

pediu permissão para entrar em qualquer casa, ele vai para a direita e esquerda até não fica 

na frente da casa, e se ele tiver permissão para entrar, ele vai entrar ou ir. 

E uma das etiquetas públicas que o Islã é impelido, são  as etiquetas de caminhos e lugares 

públicos.O Islã tornou para o caminho  um direito que deve ser realizado. O Profeta (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: " Evite sentar nos caminhos. Eles (seus 

companheiros) disseram: Mensageiro de Allah, não há outra ajuda para isso (nós  sentarmos 

no caminho ) realizamos nossas reuniões e discutimos assuntos lá. Então o Mensageiro de 

Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: Se você tem que sentar-se, 

então dá o caminho seu direito . Eles disseram: Quais são os seus direitos? Então ele disse: 

Mantendo o olho para baixo (para que você não possa olhar para as mulheres), abstendo-se 

de fazer algum mal ao outro e trocando cumprimentos  (dizendo como-Salamu 'Alaikum um 

ao outro) e comandando o bem e proibindo o mal. O mensageiro de Deus (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: "A fé tem setenta e algumas ou sessenta e 

algumas das seções , o menor que está afastando  algo mal do caminho , e é o mais alto é 

declarando  " não há Deus além de Allah, e a timidez é uma seção  da fé. A pessoa que usa o 

caminho  ou instalações públicas não deve levantar a voz, ou falar mais alto e não  deve 

fazer barulho, não deve  rir mais alto, não jogar o lixo no caminho e colocá-lo nos lugares 

que lhes são atribuídos, Também deve remover os danos do caminho , e os caminhos não 

devem parar do trabalho, ele não deve machucar as pessoas com seus olhados, ou assédio 

verbalmente. 

E uma das etiquetas públicas é as etiquetas de limpeza , o Islã fiz a pureza e a limpeza de 

todo o corpo, roupa e lugar, é uma parte   de suas leis, proporcionais à sua  importância 

como comportamento humano e ao valor civilizacional, Por isso , o Islã exortou um grupo de 

etiquetas  que fazem o homem em boa aparência, as pessoas não se afastam dele, Allah 

(Todo Poderoso ) louvou os crentes que estão ansiosos ( cumpridores) para limpar seus 

corpos. Allah (Todo Poderoso ) disse : " Por certo, Allah ama os que se voltam para Ele, 

arrependidos, e ama os purificados." O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 



com ele) disse : " Na verdade, Allah é bom e ele ama o que é bom, e ele é  limpo e ama a 

limpeza." Ele (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) também  disse: " A pureza é 

metade da fé ." O mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) viu 

um homem sujo cujo cabelo estava desarrumado.  Ele disse: Esse homem não poderia 

encontrar algo para fazer seu cabelo fica arrumado ? Ele viu outro homem vestindo roupas 

sujas e disse: Poderia este homem não encontrar água para lavar suas roupas? 

O Profeta (paz e bênçãos de Allah estejam com ele) também pediu a limpeza dos dentes 

para o bom cheiro da boca e o homem  não prejudicou o seu irmão com qualquer cheiro 

mau que afasta as pessoas dele, Ele ( que a paz e bênçãos de Allah estejam com ele) 

dizendo: " "Se eu não tivesse achado difícil para meus seguidores ou para as pessoas , eu 

teria ordenado que limpassem os dentes com Siwak para cada oração". 

E uma das etiquetas públicas é as etiquetas do diálogo, o diálogo é um meio de 

conhecimento, e os conceitos que estão corretos, O Islã abriu a porta de diálogo entre todas 

as pessoas, até chegar à senda reta e o direito, sem uma situação difícil ou restrições, mas o 

diálogo deve estar longe do dano, do ridículo ou do desprezo dos outros. Allah (Todo 

Poderoso ) disse: " e discute com eles, da melhor maneira." E também ( Todo Poderoso ) 

disse: " E dize a Meus servos que digam aos idólatras a palavra que for melhor." O Nosso 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: " O crente não é um 

caluniador, nem ele amaldiçoa  os outros, e nem é  antimoral ou sem vergonha." O diálogo  

entre as pessoas deve se basear de uma boa maneira, baseado  da ciência e da objetividade. 

Devemos também ter certeza das notícias e temos de ficar pacientes antes de publicá-las, 

Allah ( Todo Poderoso ) disse : " Ó vós que credes! Se vos chega um perverso com um 

informe, certificai -vos disso para não lesar por ignorância, certas pessoas: então, tornar-

vos-íeis arrependidos do que havíeis feito." O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) disse: " O Deus misericordioso é paciente, mas O diabo tem pressa." E 

também Ele ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse : " Devemos ter 

paciência de fazer qualquer coisa, em tudo, exceto nos atos do outro mundo.". E também ( 

que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: " o homem deve parar de dizer 

as mentiras em tudo o que ouve, porque isso é um haram (é proibido ). " Não devemos 

repetir os rumores, porque a repetição de  rumor ajuda de espalhá-lo, os rumores se 

espalham rapidamente se encontrarem pessoas o espalham , as pessoas o ouvem e as 

pessoas aceitam e acreditam de rumor. Allah ( Todo Poderoso ) disse : " Quando o 

difundistes com as línguas e dissestes com as bocas aquilo de que não tínheis ciência, e 

supúnheis simples, enquanto, perante Allah, era formidável." O Profeta (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) disse: "Quem acredita em Allah e no Final  Dia, não deve 

ferir o seu vizinho e quem acredita em Allah e no Final  Dia, deve ser generoso com seu 

hóspede e quem acredita em Allah e no Final Dia, deve falar o que é bom ou fica em 

silêncio." 

E uma das etiquetas públicas que o Islã trouxe, é a redução do voz, significa que uma pessoa 

não levanta a voz, não fala mais alto, especialmente na presença de alguém mais velho que 

ele, e veio nos mandamentos de Luqman, (o sábio), Allah ( Todo Poderoso) dizendo:" "E 

modera teu andar e baixa tua voz. Por certo, a mais reprovável das vozes é a voz dos 

asnos." O Deus louvou aqueles que abaixam suas vozes, especialmente  na presença do 

mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele), Allah ( Todo Poderoso ) disse: " Por certo, os 

que baixam suas vozes diante do Mensageiro de Allah, esses são aqueles cujos corações 

Allah pôs à prova, para a piedade. Eles terão perdão e magnífico prêmio." 



E guia o perdido: significa que  guiá-lo através da descrição, ou envia o guia com ele, O 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse : " Evite sentar nos 

caminhos. Eles (seus companheiros) disseram: Mensageiro de Allah, não há outra ajuda para 

isso (nós  sentarmos no caminho ) realizamos nossas reuniões e discutimos assuntos lá. 

Então o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: Se 

você tem que sentar-se, então dá o caminho seu direito . Eles disseram: Quais são os seus 

direitos? Então ele disse: Mantendo o olho para baixo (para que você não possa olhar para 

as mulheres), abstendo-se de fazer algum mal ao outro e trocando cumprimentos  (dizendo 

como-Salamu 'Alaikum um ao outro), comandando o bem e proibindo o mal e guiando o 

perdido." 

Eu digo isso e peço o perdão de Allah para mim e para vocês. 

Louvado seja Allah, o Senhor do Universo,  e que a paz e as bênçãos   estejam com o selo dos 

Profetas e Mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abdullah e sobre seus familiares, 

companheiros  e os  que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

Ó Irmãos do Islã: 

Existem outras etiquetas importantes que um muçulmano deve ter, incluindo: ajuda dos 

oprimidos, e o Islã considerou isso, é um dos atos mais nobres. É narrado por que Abu Dharr 

(que Allah esteja satisfeito com ele) que o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) disse: " o homem deve dar a caridade todos os dias, eles disseram-

lhe : Ó mensageiro de Allah,  de onde viemos das caridades?ele disse: as portas de bom são 

muitos, incluindo: louvando e graçando o Deus, dizendo "Allah é maior"muito, comandando 

o bom, proibindo o mal, afastando o dano do caminho, ouça (ajude) o surdo, guia o cego e 

ajude os necessitados, os oprimidos e os fracos,  tudo isso é caridade." 

Incluindo também : a assistência dos fracos e as pessoas com necessidades especiais, pois a 

integração social é um benefício para os ricos antes dos pobres, para realizar o equilíbrio na 

vida, citando as palavras do Imam Ali (que Allah esteja satisfeito com ele) : "Allah impôs  aos 

ricos a alimentar os pobres, e se os pobres estão com fome, então a razão para isso é a 

mesquinharia  dos ricos, e Allah (Todo-Poderoso) os perguntou sobre isso."  Esse  interesse é 

um grande acréscimo ao equilíbrio nacional, e a comunidade deve cuidar deles, O Deus é 

perto e misericordioso com os fracos e não considera qualquer ato de bondade, é sem 

importância, mesmo que dissesse uma boa balavra, o profeta ( que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) disse: " Não considere qualquer ato de bondade, é sem importância, 

mesmo que encontre  seu irmão com um rosto alegre.” E o mensageiro de Allah ( que a paz 

e as bênçãos de Allah estejam com ele) também disse: " Você não ganha nenhuma vitória ou 

subsistência  da vida, exceto através de (as bênçãos, as orações  e invocações) dos pobres 

para  vocês ". Allah ajuda seu servo desde que o servo ajude seu irmão. ”. 

Incluindo também: o respeito dos homens velhos e não deve tratá-los com altivez, Levando 

em conta a sua sensecência ( seu velhice) e a situação dele no Islã, o velho deve ser 

misericordioso com as crianças e ser gentil com eles. o profeta ( que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) dizendo: " O humano que oferece a assistência aos velhos, Allah 

envia-lhe quem ajudá-lo quando se torna velho". E uma das manifestações da grandeza do 

Islã e sua misericórdia , sua tolerância e sua justiça, é a sua preocupação em honrar o 

humano, o profeta considerou que a respeito  do velho, e quem pode explicar o Alcorão e 

respeita um governante justo,  é considerada  uma das imagens de veneração e respeito  de 



Allah ( Todo Poderoso ), o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele) dizendo: " Glorificando Allah envolve mostrar honra e respeito  a um velho 

muçulmano e àquele que pode explicar o Alcorão, desde que não exceda seus limites, ou se 

afasta dele, e a respeita um governante justo." O Mensageiro de Allah (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: " Ele não é um de nós ( não é um muçulmano) 

que não tem misericórdia de nossos jovens, não  respeita nossos anciãos, não manda bem e 

não proíbe o mal."  

o compreensão correto do Islã não obrigou o velho, que ele deve ser muçulmano, O Profeta 

(que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) narrou, que ele deu uma caridade a um 

grupo de judeus. E nosso mestre Omar bin Abdul Aziz escreveu a seu trabalhador em Basra, 

e disse-lhe: dá  aos anciãos de ( cristãos e judeus) dinheiro, da casa do dinheiro muçulmano,  

porque eles não conseguem trabalhar em tal idade.  Os direitos da sociedade aos indivíduos 

são, que eles devem  cuidar seus interesses gerais ; por exemplo, a questão do crescimento 

populacional. Nesse sentido, confirmamos duas coisas. A primeira é que algumas pessoas 

parecem ricas, mas a capacidade aqui não é apenas material, mas existem outros tipos de 

capacidade, como a educação e a capacidade de cuidar das crianças. Então, a capacidade 

considerada não é do indivíduo, mas está relacionada à capacidade dos estados, que 

oferecem serviços que não podem ser oferecidos pelos indivíduos. Portanto, todas as partes 

devem considerar a situação e a capacidade do estado ; Não vale a pena viver quem vive 

apenas para si mesmo. A influência do aumento desequilibrado da população não se reflete 

apenas no indivíduo ou na família, mas pode prejudicar seriamente os estados que não 

tentam resolver seus problemas populacionais por meio da ciência; e que a pobreza ou a 

riqueza nessa questão não é medida pela situação do indivíduo, independentemente da 

situação do estado e da capacidade pública. 

A segunda coisa é que a forte deficiência numérica é melhor do que a fraca superioridade, 

que o Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, o expressou "como a 

plantação seca na água", porque as situações excepcionais que alguns países passam, para 

que eles não possam oferecer serviços básicos como serviços de saúde, educação e 

infraestrutura, enquanto o número de pessoas é aumentado insuficientemente  , eles 

causam um estado muito fraco como a plantação seca na água .E qualquer pessoa sábio  

pode entender que, se a qualidade e quantidade são contraditas, a qualidade sempre  

ganha, e assim, que a forte deficiência  numérica é muito melhor do que a fraca 

superioridade. 

A justificativa para isso é que a superioridade que causa fraqueza, ignorância ou demora, 

que se torna um fardo insuportável para as fontes e capacidades do Estado é a 

superioridade descrita pelo Profeta( paz e bênçãos de Allah. estar com ele ) , como a 

plantação seca na água ". É uma superioridade que dói e não beneficia. 

Ó Allah, ( Nosso Senhor ) guia-nos à melhor ética, você só pode guiar à isso para nós  e 

afasta-nos do pior,  você só pode afastar isso de nós e faça-nos seus bons servos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Fiqh de construção das nações 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: " E auxiliai-vos na 

virtude e na piedade. Não vos auxilieis mutuamente no pecado e na hostilidade " Eu  

testemunho  que não há Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu 

mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e seus companheiros 

que os seguiram com benevolência. Allah se agradará deles, e eles se agradarão dele até o 

dia do julgamento.  

Após: 

Sem dúvida, todas as nações e todos os povos tentar muito a construir um país forte e 

estável com toda que tem da energia e dos recursos para alcançar seus objetivos. E o 

construção das nações precisa o experiência e o conhecimento de seus cases e os desafios 

que o enfrentam. Há diferença grande entre o Fiqh de os Indivíduos e os grupos e o Fiqh de 

construção das nações no mundo que muda rapidamente e não só sabe  a idioma de 



confederações e ligas Políticas, económicas e culturais, e um mundo que é governado por 

regras, leis e tratados internacionais, que não pode ser ignorado por um homem sensato, 

assim como um país não pode o ignora e não trata com eles ou adapta-se com a situação 

atual. 

O Estado é proteção, segurança, confiança, estabilidade, sistema e instituições. O estado é 

um construção Intelectual, político, econômico, organizacional e legislativo, sem o estado  

há apenas o Caos. 

Um dos fatores mais importantes da construção da nação é: fortalecimento das instituições 

estatais nacionais e melhorar o Estado da lei, da constituição e da justiça, Isso requer 

pessoas a respeitar as leis e regulamentos do Estado, e de obedecer a regras de tráfego, e 

não violá-la, caminhando na direção oposta, ou para aumentar a velocidade, ou outras 

coisas que são consideradas uma violação aos direitos da estrada, e aos direitos das pessoas, 

o que pode causar a perda de sua alma ou as vidas de outras pessoas, feri-os ou aterroriza-

os, Allah ( glorificado seja) disse "sem permitir que as vossas mãos contribuam para vossa 

destruição, e praticai o bem, porque Allah aprecia os benfeitores", e o Profeta (que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: (Nem mal nem malícia). A preservação e o 

respeito ao regime contribuem para a construção de um estado forte e estável. Toda 

sociedade deve ter regras e leis que regulem o comportamento de seus membros, 

preservem os direitos de humanos, obriguem-no a desempenhar suas funções. Sem respeito 

pelo sistema e sem defender o estado de lei, não há estabilidade ou justiça. 

Respeitando e obedecendo os leis é um dos fatores mais importantes na construção de um 

Estado. A lei é uma proteção para todos os cidadãos. Não é inconcebível que a sociedade 

permaneça estável sem respeitar as leis. Todos devem assumir a responsabilidade pelo 

interesse público que beneficia toda a sociedade, o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele ) disse: "Todos vocês são guardiões e são responsáveis por suas manada. O 

governante é um guardião e é responsável por seus súditos; o homem é um guardião e é 

responsável por sua família, a mulher é um guardião e é responsável pela casa de seus 

maridos e seus filhos e todos vocês são guardiões e são responsáveis por suas manada. " , 

Uma sociedade responsável é uma sociedade aderente, na qual todos conhecem seu papel e 

respeitam os outros. Precisamos respeitar a ordem e o comprometimento das leis e 

respeitar os direitos dos outros, para que a justiça prevaleça e toda a sociedade desfruta de 

segurança, proteção e estabilidade, para ver o nosso país no lugar condizente entre as 

nações. 

E um dos fatores mais importantes da construção do estado é: a construção econômico, É 

um dos adereços mais importantes do Estado, que não pode ser construído sem ele, uma 

economia forte permite que os Estados cumpram suas obrigações domésticas e 

internacionais e proporcionem uma vida decente a seus filhos, e quando a economia 

enfraquece, a pobreza e as doenças estão se espalhando, a vida fica perturbada, a 

moralidade é corrompida, os crimes aumentam e a oportunidade é grande para os inimigos, 

aqueles que tentam derrubá-lo e entra-lo no caos sem fim. Nações que não produzem seus 

ingredientes básicos e dependem a outros não têm sua palavra ou independência de sua 

decisão. A economia forte do estado permite vivir com dignidade e orgulho entre as nações, 

portanto, o Islã cuidou muito com o dinheiro, porque é o nervo da vida e só pode continuar 

com ele. 



Construir países economicamente requer dominar o trabalho e aumentar a produção. 

Nenhuma nação, instituição ou família pode crescer sem trabalho e maestria. Não é apenas 

necessário trabalhar ou aumentá-lo, deve ser perfeito com o aumento da produção, que 

tem um impacto econômico em todos os membros do estado.  

Allah ( glorificado seja) nos-urge a trabalhar e disse: ( Porém, uma vez observada a oração, 

dispersai-vos pela terra e procurai as graças de Allah, e mencionai muito Allah, para que 

prospereis.) e disse: (Ele foi Quem vos fez a terra manejável. Percorrei-a, pois, por todos os 

seus quadrantes e desfrutai das Suas mercês, a Ele será o retorno!), e o Profeta (que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele ) considere a melhor comida que o homem já comeu é 

o que era de seu trabalho e de sua fadiga, que disse (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele ) : "Nenhuma comida é melhor para o homem do que aquela que ele ganha 

com seu trabalho manual. Dawud(que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ), o 

Profeta de Allah, comeu apenas de seus ganhos com seu trabalho manual. " E o Profeta (que 

a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: "que terminou o dia comendo do 

próprio trabalho, ele é perdoado" 

Como convite à produção o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: 

"Se a Hora Final chegar enquanto você estiver com um corte da palma nas mãos e for 

possível plantá-la antes que a Hora chegue, você deve plantá-la. " 

E disse também o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) : "Se um 

muçulmano planta uma árvore, ou semeia um campo e homens, animais e pássaros comem 

dela, tudo isso é caridade dele ". Com o trabalho e a produção a terra é desenvolvida e 

constrói nações, e o homem preserva sua virilidade e dignidade. 

Um dos fatores de construção da nação: conscientização cultural, religiosa, intelectual e 

científica, a falta ou fraqueza da conscientização não pode contribuir para a construção de 

um estado forte e estável e, então, deve aumentar a conscientização entre os membros da 

sociedade e conhecem todos os deveres e direitos. 

Isso será em criar consciência e comportamento para todos os membros da nação, por meio 

da educação moral, da cultura benéfica e enfrentar a ignorância, por isso todas as 

instituições estatais devem unir forças para criar consciência cultural, religiosa, intelectual e 

científica, o que permite que as pessoas reconheçam a magnitude dos desafios que 

enfrentam dos rumores, impedindo-os e enterrando-os, e não deixando para trás as 

mentiras e os falsos rumores que estão tentando prejudicar nosso país, e Allah ( glorificado 

seja) disse " Ó crentes, quando um ímpio vos trouxer uma notícia, examinai-a 

prudentemente, para não prejudicardes a ninguém, por ignorância, e não vos 

arrependerdes depois" . 

Devemos também estar vigilantes e conscientes, pregar dos outros, e beneficiar das 

experiências e experiências da vida, onde o todo-poderoso diz: "Ó vocês que acreditam, 

tomar o seu aviso", nosso profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: 

(o crente não morda da mesma toca duas vezes) E deixe-nos saber que a construção da 

nação e mantê-la é uma honesta em todos os nossos pescoços, tanto em seu campo como 

no campo, com a nossa garantia de que a construção é feita apenas por impedindo os 

mãos de destruidores,  

diz o poeta: 



  Quando as estruturas chegarão ao dia da conclusão *** Se você a construir e outras 

demolirem. Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) diz: “Ajude 

seu irmão injusto ou oprimido.” Um homem disse: ó Mensageiro de Allah, o apoia se ele 

era oprimido,  mas  se era injusto, como posso ajudá -lo? Ele disse: "Você irá detê-lo ou 

impedi-lo de injustiça, pois essa é a vitória dele". Cada um de nós, dentro de sua 

responsabilidade, tem que  deter aqueles que saem da linha nacional ou prejudicam os 

interesses da nação, pois impede o pai seu filho, o irmão seu irmão e o amigo seu amigo , e 

não somos passivos e não conscientes do que está acontecendo ao nosso redor.O Profeta( 

que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: “Não fique sem caráter, 

dizendo: se as pessoas forem boas, seremos bons e, se estiverem errados, estaremos 

errados. Em vez disso, pensem bem, se as pessoas forem boas, então você é bom, e se elas 

são más, não se comporte injustamente.", O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) diz: (O exemplo da pessoa que cumpre a ordem e as restrições de Allah 

em comparação com aqueles que as violam é como o exemplo daquelas pessoas que 

sacaram seus assentos em um barco. Alguns deles tinham assentos na parte superior e 

outros na parte inferior. Quando estes precisavam de água, eles tiveram que subir para 

trazer água (e isso incomodou os outros), e disseram: 'Vamos fazer um buraco em nossa 

parte do navio (e pegar água), salvando aqueles que estão acima de nós. incomodando-os. 

Portanto, se as pessoas na parte superior deixassem as outras fazerem o que haviam 

sugerido, todas as pessoas do navio seriam destruídas, mas se as impedissem , ambas as 

partes estariam em segurança).  

Não basta ser bom em si, mas a jurisprudência do estágio exige ir além do estágio do bem 

até o estágio da reforma, onde o Todo-Poderoso diz:{Não há nada de bom em muitas 

conversas privadas, exceto aqueles que ordenam a caridade ou o que é certo ou a 

conciliação entre as pessoas. E quem faz essa busca significa a aprovação de Allah - então 

nós lhe daremos uma grande recompensa}. E todo-Poderoso diz{E seu Senhor não teria 

destruído injustamente as cidades enquanto o povo delas fosse reformador}. A reforma é 

o caminho dos profetas e mensageiros, através dos quais a construção de nações, 

preservando sua unidade, força, coesão e coesão, para que a humanidade possa viver em 

paz e serenidade, não há conflito ou divisão, não há violência ou terrorismo , e  nenhuma 

corrupção na terra, matando e sabotando.  

Eu digo isto e peço a Deus que me perdoe e a vocês 

**          **                     * * 

louve a Deus o Senhor dos mundos, e eu testemunho que não há Deus exceto Deus 

sozinho e nenhum parceiro para Ele, e eu testemunho que nosso mestre e profeta 

Muhammad Seu servo e Mensageiro, que Allah o abençoe e o abençoe, e sua família e 

companheiros, e aqueles que os seguiram com caridade até o dia da religião. 

Irmandade do Islã: Entre os fatores de construção da nação e preservação são: construção 

social, o Islã tem sido afiado sobre a força dos laços sociais e relações que existem entre os 

membros da sociedade, solidariedade e compaixão entre os membros de uma 

comunidade, e não prejudicar os outros. Dizendo (que a paz e as bênçãos de Allah esteja 

com) : "Nenhum de vocês se torna um verdadeiro crente até que ele goste do irmão o que 

ele goste.E diz (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) " Por Deus, ele não é um 

crente! Por Deus, ele não é um crente! Por Deus, ele não é um crente." Foi perguntado: 

"Quem é, O Mensageiro de Deus?" Ele disse: "Aquele cujo vizinho não se sente seguro de 



seu mal".E (que a paz e as bênçãos de Allah esteja com ele)disse: (Um homem não é um 

crente que enche o estômago enquanto seu vizinho está com fome).  

Um aspecto da construção social é a coesão familiar, que tem em mente a família, sendo a 

família o primeiro edifício em que se forma a comunidade e responsável pela protecção e 

pelo cuidado dos jovens, desenvolvendo os seus corpos e palavras, nos quais convergem o 

amor, a compaixão e a solidariedade, e na família coerente onde crescem as boas relações. 

É uma questão de senso comum, mas não é uma questão para a família ser responsável 

perante seus filho.Onde nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

diz: )É pecado suficiente para um homem que ele negligencie aquele a quem ele mantém ,

( 

Qualquer perda maior do que deixar seus filhos e filhos em suas pr óprias mãos 

vulneráveis a idéias equivocadas ou grupos desviados sem o seu dever de desenvolver a 

sua consciência dos perigos e desafios que nos cercam, como sempre lhes recordamos o 

seu dever para com a sua pátria, assim o amor pela pátria perece . Shawki diz: 

   Protegemos o que vivemos *** e comprometemos totalmente nossos filhos 

  . Em você, morremos o Egito enquanto vivemos *** e seu rosto útil permanece vivo. 

  Entre os fatores de construção da nação estão: Manutenção dos valores éticos e 

comportamentais; nações e civilizações que não se baseiam em valores e ética são nações 

frágeis, e civilizações que são mais frágeis; pelo contrário, eles carregam os fatores de sua 

queda em sua origem e fatores de sua ascensão; moralidade eleva o muçulmano nos graus 

de fé, e carrega o seu equilíbrio. O Profeta(que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele)disse: "Nada será mais pesado no Dia da Ressurreição na Escala do crente do que as 

boas maneiras. Allah odeia aquele que profere linguagem suja ou grosseira.". Quando 

perguntado (a paz esteja com ele) sobre o que a maioria das pessoas entram no paraíso? 

Ele disse: (Que Allah fortalecer, e boa criação).A moral impede o dono da obscenidade e 

da palavra maliciosa destrutiva, onde ele diz:"E a parábola de uma palavra má é a de uma 

árvore má: é arrancada pela raiz da superfície da terra: não tem estabilidade". 

Pedimos a Deus Todo -Poderoso que nos guie para a melhor moral e as melhores palavras, 

para perpetuar a graça da segurança, segurança e estabilidade e para manter o Egito, seu 

povo e todos os países do mundo de todas as coisas ruins e prejudiciais. 

O Benefício ( interesse) público na balança  da religião certa (Sharia) 

Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado : " E ajudai-vos, 

mutuamente, na bondade e na piedade. E não vos ajudeis no pecado e na agressão." Eu 

Testemunho que não há Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu 

Mensageiro, Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed s sua família e seus companheiros, 

que os seguiram com benevolência, Allah se agradará deles, e eles se agradarão dele, até o 

dia do julgamento. 

Após: 

O contemplador nas sentenças  da lei islâmica achou que veio para alcançar os interesses 

dos países e as pessoas, E a alteza da alma humana e levantá-la aos mais altos graus. E tudo 

o que alcança o benefício público das pessoas, está de acordo com a Sharia, e tudo o que é 

contrário aos interesses dos pessoas e seus benefícios, não tem base na Sharia. 



A religião islâmica não sabe o individualidade ou egoísmo ou negatividade, não sabe a 

preferência do interesse privado no interesse público, mas sabe o benefício público, a 

doação sincera e cooperação na bondade e na piedade que baseada no amor. Para que a 

sociedade alcance o progresso, solidariedade e desenvolvimento desejado.  Então, o esforço 

que o indivíduo faz será para o grupo e, portanto, o bem-estar será alcançado para o 

indivíduo e para o grupo ao mesmo tempo, irá aprofundar nos corações dos membros da 

nação a sensação de um só corpo, quando um dos membros sofre, todo o corpo reclama da 

vigília e febre ".   O poeta Ahmed Shawky dizendo : 

Eles são jovens que morreram para que suas nações vivessem. 

Eles defenderam seu povo para sobreviver. 

E não há dúvida de que quem contempla no Alcorão Sagrado saberá, com certeza, que o 

objetivo geral da legislação de sentenças da gente  é alcançar  seus interesses, beneficiando-

os e concedendo-lhes o bem e defendendo-os de danos e prejuízos. Para o Alcorão Sagrado 

afirmou que a preservação do interesse público e alcançar  o benefício coletivo é o 

abordagem de todos os mensageiros e profetas, Neste sentido, Allah,( glorificado seja) não 

enviou nenhum profeta ou mensageiro exceto para agradar seu povo e oferecer-lhes o bem 

sem preço ou benefício mundano. Allah disse:  (glorificado seja), na boca do profeta Noé, 

que a paz esteja com ele: " E ó meu povo! Não vos peço por isso riqueza alguma. Meu 

prêmio não impende senão a Allah." Allah disse:  (glorificado seja), na boca do profeta Hud, 

que a paz esteja com ele:  "O meu povo! Não vos peço por isso prêmio algum. Meu prêmio 

não impende senão a Quem me criou. Então, não razoais?."  Além disso, o amigo de Allah, 

Abraão, a paz esteja com ele, ele  orando a seu Senhor, glorificado seja, e ele mostra no seu 

súplica, como ele está interessado em preservar os benefícios (os interesses) das pessoas e 

continua oferecer-lhes o bem, dizendo: "Senhor meu, faze desta uma cidade de segurança 

e dá dos frutos, por sustento, a seus habitantes, àqueles, dentre eles, que crêem em Allah 

e no Derradeiro Dia."  É conhecido que o significado desta cidade é (os moradores), 

também, ele implorou a Allah para fornecer-lhes a subsistência que os enriquece, porque se 

a cidade é segura, e as necessidades diárias das pessoas estão disponíveis, os moradores 

conseguem adorar a Deus com almas felizes e corações tranquilos tentando alcançar o 

objetivo de Allah,  Allah, glorificado seja, criou a Terra, para que o humano constrói e 

desenvolve a Terra. Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: " Ele vos fez surgir da terra e vos fez 

povoá-la" . Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: "  e não semeeis a corrupção na terra, depois 

de reformada." 

A legislação maometana foi revelada para exaltar esse princípio humano reto , para 

estabelecer as bases da sociedade que garantem seu desenvolvimento, colocando o 

benefício da comunidade naquilo que é para o indivíduo e ordenando prioridades para que a 

vida seja sistematizada. A história do profeta e de seus nobres companheiros está cheia de 

grandes atitudes que a provam. 

A Mãe dos Crentes, Aisha( que Allah esteja satisfeito com ela) : disse  "Se quiséssemos ficar 

satisfeitos, faríamos, mas Muhammed ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) ele 

preferia o povo a si mesmo " . O Profeta, a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, 

preferiu o povo a si mesmo e a seus parentes, apesar da intensa necessidade que eles 

sofreram." Sa'id al-Khudri ( que Allah esteja satisfeito com ele) disse Enquanto estávamos 

viajando junto com o Mensageiro de Allah ( ,que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele) um homem veio até ele em seu camelo, e olhou para a esquerda e para a direita. Então 



o Mensageiro de Allah disse: "Quem tem um camelo adicional que dá para aquele que não 

tem, e que tem algum alimento adicional que dá para aquele que não tem"Então ele 

mencionou os tipos de mercadorias até que pensamos que ninguém teria o direito de 

guardar nada. 

No Al-Bukhari e Muslim que Aisha disse:"Uma pobre mulher veio me ver carregando duas 

filhas com ela. E eu dei a ele três datas. A mulher deu um para cada um deles e levou o 

terceiro à boca, mas suas duas filhas também lhe perguntaram. Então ela quebrou a data 

que ela queria comer em duas metades para as duas filhas. Fiquei espantado com o seu 

comportamento e mencionei o caso ao Mensageiro de Allah, que disse: Al Verdadeiramente 

Allah concedeu-lhe o Paraíso por esse fato ou a libertou do Fogo por esse fato."  Se essa foi a 

recompensa daquele que preferiu a filha, qual será a recompensa daqueles que preferem os 

fracos, necessitados e pobres ? 

No ano de al-Ramadah (17-18 h.), Quando os muçulmanos sofreram pobreza e fome, 

'Osman Ibn' Affan, que Allah esteja satisfeito com ele, recebeu mercadorias do Levante, que 

era cerca de mil camelos carregados com Trigo, azeite e  passas de uva. Os mercadores de 

Medina vieram até ele, disse-lhes: O que eles querem? Eles disseram: Você sabe o que nós 

queremos, nos vende a mercadoria que acaba de chegar, porque você percebe que as 

pessoas precisam consumi-la, ele disse: Com prazer, quanto eles me dão lucro? Eles 

disseram: nós lhe damos dois dirhams para cada um que você pagou, Ele disse: Eu fui 

oferecido mais disto, eles disseram: Quatro dirhams, ele disse: Eu fui oferecido mais disto, 

eles disseram: Cinco dirhams, ele disse: Eu fui oferecido mais disto, eles disseram: Oh 

'Osman, não há mais comerciantes que nós em Medina, ninguém veio antes de nós, então 

quem ofereceu a você? Ele disse: Deus me ofereceu dez dirhams para cada um.você pode 

me oferecer mais? Eles disseram: Não. Ele disse: Bem,  Allah está testemunhando de que 

ofereço as mercadorias que os camelos trazem como caridade para necessitados e pobres 

muçulmanos. 

Quando o Profeta disse (que a paz esteja com ele) companheiros para comprar um poço de 

água que  estava sob a mão de um homem judeu que foi superestima no preço de sua água, 

ele disse (que a paz esteja com ele): (Quem comprar o poço de Rumah seu balde será 

considerado como os baldes dos muçulmanos), Então Othman (que Allah esteja satisfeito 

com ele) veio ao judeu e negociou com ele, então o judeu se recusou a vender tudo,Othman 

comprou metade dele por doze mil dirhams e o fez para os muçulmanos. Nosso mestre 

Osman teve um dia e um dia para o judeu.  Então, se o dia de Uthman chegasse, os 

muçulmanos teriam o suficiente deles por dois dias, quando o judeu viu isso disse:  ja 

estragou meu poço,  compre a outra metade, e Osman (que Allah esteja satisfeito com ele) 

comprou a outra metade por oito mil dirhams. Esta foi uma resposta do nosso mestre 

Othman (que Allah esteja satisfeito com ele) para a ordem do Mensageiro de Allah (que a 

paz esteja com ele) e comprou para o interesse geral dos muçulmanos. 

Na época de Sayyid Omar ibn al-Khattab (que Allah esteja satisfeito com ele) quando a 

mesquita estava restrita às pessoas, ele forçou os proprietários de casas adjacentes à 

mesquita a venderem suas casa, e disse a eles: "Vocês são os que desceram no lugar de 

Caaba, não é Caaba que desceu ao seus lugares" 

Assim fez nosso mestre Usman bin Affan (que Allah esteja satisfeito com ele) novamente, e 

disse: "Mas o que faz vocês ousam ao mim é minha paciência, Omar fez com você a mesma 

coisa mas ninguém falou", ele então ordenou que eles fossem presos com motivo, Este é um 



sinal de que a propriedade individual pode ser desapropriada para benefício de serviços 

públicos como a expansão de estradas, cemitérios, o estabelecimento de mesquitas, o 

estabelecimento de fortalezas e instituições públicas como hospitais, escolas, abrigos etc., 

porque o interesse público é apresentado ao interesse privado. 

Também enfatizamos que a correta compreensão da religião requer que o interesse público 

que nossa religião nos impele a levar em conta a situação das pessoas e sua realidade e 

priorizar as necessidades da comunidade, a necessidade de construir e equipar hospitais 

para tratar e cuidar dos pobres é uma prioridade.  A necessidade de a comunidade construir 

e manter escolas e institutos, e gastar com estudantes de ciências e seu cuidado é uma 

prioridade, portanto, embora haja uma necessidade urgente de facilitar o casamento dos 

deficientes e o pagamento da dívida dos devedores. 

Eu digo isso e peço perdão a você e a mim 

* * * 

        Louvado seja Allah, Senhor dos Mundos, e orações e paz sejam sobre o selo de seus 

profetas e mensageiros Testemunho que não há deus além de Allah, e nenhum parceiro, e 

testemunho que nosso mestre Maomé é Seu escravo e Seu Mensageiro e sua família e 

companheiros. 

Irmãos Islamismo: 

 Islam teve em conta a ordem de prioridades, mesmo em boas ações, e ordenou a 

diferenciação para fornecer o interesse público sobre o interesse especial ou pessoal, para 

que o utilitário infrator interesse público, eo Venfha interesse pessoal não exceda seu dono, 

se um homem que trabalha em uma organização e pago pelo seu trabalho esta recompensa 

julgará  noite em oração e fazer, em seguida, se chegasse o dia ele foi trabalhar cansado 

cansado não cumpriu o seu dever atribuído a ele, e interrompido por causa dos interesses 

desta instituição, e os interesses da instituição servi-los, não é um desperdício da Secretaria, 

e a carne para a riqueza do povo ilegalmente, e Tafrita a responsabilidade atribuída a eles? 

(Paz e bênçãos de Allah estejam com ele), no dia que ele dormiu em seu leito de morte, ele 

recomendou que seu mestre Omar (que Allah esteja satisfeito com ele) diz: "Eu sei que Deus 

tem uma obra  À noite não aceita o dia, e de acordo com o dia não aceita a noite, e não 

aceita o naafil até que o dever seja cumprido. 

A correta compreensão da religião de Allah (o Todo-Poderoso) em proporção com a 

realidade deste tempo, e leva em conta as condições do povo e suas necessidades requer 

que não resistem os limites da compreensão quando algum da jurisprudência emite 

disposições para a doutrinação ou receber sem mergulho ou consciência da jurisprudência 

dos propósitos ou prioridades ou realidade ou disponível, que está ausente  Com o objetivo 

final dos propósitos da legislação. 

Com base nesta compreensão das ordens da verdadeira religião, e uma hierarquia de 

prioridades, enfatizamos que as necessidades das pessoas e da comunidade é no primeiro a 

repetição o Hajj e Umrah, porque a eliminação das necessidades das pessoas, Tais como a 

facilitação dos necessitados e a necessidade de gastar, ou caridade para os pobres e 

adequação, ou a liberação de um prisioneiro em dívida pelas competências, e é sabido que o 

cumprimento das competências oferecidas a todos naafil, incluindo a repetição de Hajj e 

Umrah. 



Muito precisa entender nossa verdadeira compreensão, e nossa compreensão da nossa 

realidade consciente e consciente nos faz apreciar os riscos que nos cercam tamanho, e nos 

obriga a fornecer o benefício público e interesse público sobre o interesse pessoal com toda 

a sinceridade e imparcialidade, de acordo com os ensinamentos de nossa religião, e um 

desejo de oferecer o nosso país e elevando-o e o avanço e prosperidade para a posição 

adequada  Por ele e seus filhos. 

Oh Deus salve o Egito e seu povo e seu exército e seu regime de todo mal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conceito de martírio e as posições dos mártires 

Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado: " os mártires, 

junto de seu Senhor, terão seu prêmio e sua luz."  Eu  testemunho  que não há Deus além 

de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre 

Muhammed, sua família e seus companheiros que os seguiram com benevolência. Allah se 

agradará deles, e eles se agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 



Deus (Glorificado Seja) tem adoradores que os escolheu para o martírio, onde Allah ( Todo 

Poderoso) diz : " E isso, para que Allah conheça os que crêem e escolha de vós mártires-" 

Como os significados do martírio se multiplicaram, assim Deus Todo-Poderoso e Seus anjos 

(que a paz esteja com eles) lhes prometeram o Paraíso, e porque estão vivos com seu 

Senhor, são abençoados e testemunharam as bênçãos que Deus Todo-Poderoso preparou 

para eles, e testemunharam a verdade da promessa de Deus Todo-Poderoso a eles e outros 

bons significados que aumentam a palavra honra e grandeza e mostram o status dos 

mártires com seu Senhor, o Todo-Poderoso diz: " E aos que são mortos, no caminho de 

Allah, Ele não lhes fará sumir as boas obras: Guiá-los-á e emendar-lhes-á a condição• E, fá-

los-á entrar no Paraíso, que Ele os fizera conhecer. 

Portanto, ninguém merece ser mais ansioso pela misericórdia de Allah de um homem que 

apresentou sua alma por sua terra natal, a defendeu e morreu por ela, alcançando assim o 

grau de martírio, que é um comércio lucrativo que não perecerá, onde ( O Todo Poderoso) 

diz: " Por certo, Allah comprou aos crentes suas pessoas e suas riquezas, pelo preço por 

que terão o Paraíso." Portanto, a posição do martírio é muito alta. 

A morte pelo caminho de Allah é dividida em graus, o mais sublime dos quais é a morte 

durante a luta contra o inimigo que defende a pátria e busca da satisfação de Allah (o 

Exaltado, o Majestoso), onde ele (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) diz: " 

Não há nada mais amado a Allah do que duas gotas e duas pegadas: uma lágrima derramada 

por medo de Allah, e uma gota de sangue derramada na causa de Allah; e quanto às 

pegadas: uma pegada que fica lutando pela causa de Allah e uma pegada que é um dos 

deveres que Allah tornou obrigatório ". 

Existem graus de martírio que têm a mesma posição. Esse tipo cita qualquer um que morre 

defendendo sua terra natal ou suas propriedades, como o policial que protege os locais de 

culto, protege os turistas que visitam nosso país ou defende e preserva os monumentos, e 

ele é martirizado por causa de sua sinceridade em seu trabalho e seu desejo de executá-lo 

perfeitamente. E tudo isso é no caminho de Allah, e como funcionário público, interessado 

em manter o dinheiro público, e é martirizado por causa disso. 

Da mesma forma, quem é morto em defesa de si mesmo ou de outros, ou sua honra ou a 

honra de outros, ou sua requiza, ou a requiza de outros, ele é um mártir. O Mensageiro de 

Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: 'Quem é morto protegendo 

sua riqueza, ele é um mártir. Quem é morto se protegendo, ele é um mártir. Quem é morto 

protegendo sua religião, ele é um mártir. Quem é morto protegendo sua família, ele é um 

mártir. Todas essas pessoas preservam seu país, protegem as propriedades , as almas e as 

honras que o Islã proibiu de atacar, e ele ordenou protegê-las e defendê-las, o profeta de 

Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) diz : " Todo muçulmano é inviolável 

para outro muçulmano: em seu sangue ( sua vida ), sua propriedade e sua honra." 

Como o martírio é uma concessão concedida por Deus (o Todo-Poderoso) ao melhor da 

criação, depois dos profetas e mensageiros, eles estão nos melhores lugares do dia da 

ressurreição e nos frutos do martírio: que os mártires não sentem a morte e sua severidade, 

o profeta que a paz esteja com ele diz: ((O mártir não sente se como os mortos menos que 

na mordida de formiga) Eles estão a salvo do tormento da sepultura e de sua tentação, Um 

homem disse: Ó Mensageiro de Deus, por que os mortos são com tortura em seus túmulos, 

exceto o mártir? Diz: (basta que o brilho das espadas na cabeça com tentação), e suas boas 

ações nunca serão interrompidas: Ele (que as orações e a paz de Deus esteja com ele) diz: 



"Toda pessoa morta será selada por sua obra, exceto aqueles que estiveram lutando no 

caminho de Deus, pois seus trabalhos crescendo até o dia da ressurreição e eles estão as 

salvos do tormento das sepulturas), E eles têm uma grande recompensa e dons generosos, 

mártir: "Ele será perdoado no primeiro lote de seu sangue, e seu assento será visto do 

Paraíso E ele será salvo do tormento das sepulturas, e estará seguro do maior medo". 

O mártir envia o Dia da Ressurreição honrado com cheiro de musk, ele diz (que a paz esteja 

com ele): (por deus que minha alma na mão dele não fala com ninguém no caminho de Deus 

- e Deus sabe quem luta no seu caminho - chegará no dia da ressurreição, com a cor do 

sangue e o vento de Musk.) 

Eu digo isso e peço a Allah perdão por mim e por  

*** 

Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e orações e paz estejam sobre o Selo dos Profetas e 

Mensageiros, nosso mestre Muhammad, sua família, companheiros e seguidores. 

 Irmãos do Islã: 

Nossos justos mártires são imortalizados na memória da nação; um exemplo de sacrifício, 

masculinidade, honra, exemplo e vontade de Deus (Todo-Poderoso) de dar-lhes uma 

verdadeira vida eterna sem paralelo, onde Todo-Poderoso diz { não suponhas que os que 

foram mortos no caminho de Allah estejam mortos; ao contrário, estão vivos, junto de seu 

Senhor, e por Ele sustentados, * Jubilosos com o que Allah lhes concedeu de Seu favor. E 

exultam pelos que, deixados atrás deles, ainda se lhes não ajuntaram: exultam, ainda, por 

nada haver que temer por eles, e eles não se entristecerão. * Exultam por graça de Allah e 

por Seu favor, e porque Allah não faz perder o prêmio dos crentes,}, (Que as orações e a 

paz de Deus estejam com ele) diz: “Suas almas estão nas cavidades de um pássaro verde, 

tem jóias suspensas do trono, ela será removida do céu sempre que quiser e, em seguida, 

será protegida e voltada para seu lugar. Então o Senhor deles olhou para eles e disse: Você 

deseja alguma coisa?  Eles disseram: Que desejamos mais! e deixamos do céu onde 

gostamos! Então fez-los três vezes, quando viram que eles não deixariam que pedir, eles 

disseram: Ó Senhor, queremos nossas almas um contida em nossos corpos até que matar 

em seu caminho novamente, Quando ele viu que eles não precisavam, foram deixados para 

trás.). 

No entanto, quem pediu a Deus (o Exaltado, o Majestoso) para seja martir com sinceridade, 

Deus Todo-Poderoso alcançou seu desejo, Nosso Profeta (que as orações e a paz de Deus 

estejam com ele) diz: "Quem pediu sinceramente que seja mártir, Deus o alcançará nos lares 

dos mártires e se ele morrer em sua cama". Quem estiver interessado em proteger sua 

religião e pátria e preservar as capacidades de seu país, e foi morto por isso, ele é um mártir. 

Então, parabéns àquele a quem Deus Todo-Poderoso escolheu para ficar mártir, para que 

ele o honrasse com os profetas, os justos, e a agraciasse com companheirismo, onde a glória 

estava para Ele:{ E quem obedece a Allah e ao Mensageiro, esses estarão com os que Allah 

agracia: os Profetas e os veracíssimos e os mártires e os íntegros. E que belos compa-

nheiros esses!}. 

Oh Deus, tenha piedade de nossos mártires e proteja nosso Egito e o resto dos mundos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A virtude do martírio e nosso dever para com as famílias dos mártires 

Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado  :  "E não 

suponhas que os que foram mortos no caminho de Allah estejam mortos; ao contrário, 

estão vivos, junto de seu Senhor, e por Ele sustentados• Jubilosos com o que Allah lhes 

concedeu de Seu favor. E exultam pelos que, deixados atrás deles, ainda se lhes não 

ajuntaram: exultam, ainda, por nada haver que temer por eles, e eles não se 

entristecerão• Exultam por graça de Allah e por Seu favor, e porque Allah não faz perder o 

prêmio dos crentes," Eu Testemunho que não há Deus além de Allah e que Muhammed é 



seu servo e seu Mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed s sua família e seus 

companheiros, que os seguiram com benevolência, Allah se agradará deles, e eles se 

agradarão dele, até o dia do julgamento. 

Após: 

Allah (o Exaltado, o Majestoso) criou o homem para povoar e reformar a terra, Ele ( 

glorificado seja)  fornece o homem que o ajuda a liderar esta cidade. Deus ( Glorificado Seja) 

cercou a alma humana, que é o alvo da obrigação, através de muros de proteção que exigem 

que toda agressão contra essa alma e toda corrupção na terra sejam agressão contra todos 

os seres humanos. Toda preservação da alma humana e toda reforma na terra são 

consideradas uma proteção de todo o mundo. Allah ( Todo Poderoso ) disse: " quem mata 

uma pessoa, sem que esta haja matado outra ou semeado corrupção na terra, será como 

se matasse todos os homens. E quem lhe dá a vida será como se desse a vida a todos os 

homens." 

O objetivo da reconstrução é um dos objetivos mais altos que só podem ser alcançados com 

grandes sacrifícios, das pessoas leais à sua religião e pátria, que conhecem o valor da 

religião, da pátria e de uma vida estável e segura, eles sacrificaram a si mesmos e a seu 

dinheiro para alcançar esse objetivo, e entraram em um comércio lucrativo com seu Senhor, 

o Altíssimo, um comércio que não perecerá. Onde Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: " Por 

certo, Allah comprou aos crentes suas pessoas e suas riquezas, pelo preço por que terão o 

Paraíso. Combatem no caminho de Allah: então, eles matam e são mortos. E pro-messa, 

que, deveras, Lhe impende, na Tora e no Evangelho e no Alcorão. E quem mais fiel a seu 

pacto que Allah? Então, exultai pela venda que fizestes. E esse é o magnífico triunfo." A 

recompensa deles era do mesmo tipo que o trabalho deles, onde Deus Todo-Poderoso os 

alcançou melhor do que eles queriam oferecer aos outros, então Deus Todo-Poderoso lhes 

concedeu com sua boa intenção, vida eterna, segura e estável. Allah ( Todo Poderoso ) 

dizendo: " E não digais dos que são mortos no caminho de Allah: "Eles estão mortos." Ao 

contrário, estão vivos, mas vós não percebeis." 

O martírio pela caminho de Allah, Louvado seja, é um dos graus sublimes e um dos grandes 

propósitos que só aparecem para as criaturas escolhidas por Allah, Louvado seja, que disse: " 

e escolha de vós mártires-" É o presente de Allah Todo-Poderoso para os mais amados de 

Sua criação, a Ele, depois dos Profetas e dos veracíssimos, Allah (Glorificado Seja) disse: " E 

quem obedece a Allah e ao Mensageiro, esses estarão com os que Allah agracia: os 

Profetas e os veracíssimos e os mártires e os íntegros. E que belos companheiros esses!" 

Além disso, Allah Todo-Poderoso os protege do tormento da sepultura e do grande estrondo 

do último dia. Um homem disse: " Ó Mensageiro de Allah! Por que os crentes são testados 

em seus túmulos, exceto mártir? " Ele disse : " O lampejo das espadas acima de sua cabeça 

já é julgamento suficiente. E quando o profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele ) perguntou Gabriel (qie a paz esteja com ele)  sobre o verso : " E soprar-se-á na 

Trombeta; então, quem estiver nos céus e quem estiver na terra, cairão fulminados, 

exceto quem Allah quiser." Quem aqueles que Deus não queria os cair fulminados? Ele 

disse: (Eles são os mártires de Deus) Onde o profeta de Allah  ( que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele ) dizendo: " Os feitos de todos que morrem são selados. Exceto quem 

morre guardando a fronteira do inimigo, pelo caminho de Allah. Pois, de fato, suas ações são 

aumentadas para ele até o dia do julgamento." 



Portanto, quem Allah lhe concedeu o martírio, e viu seu favor e alcançou sua posição, deseja 

voltar ao mundo e ser martirizado repetidamente. O Profeta (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele ) disse: "Ninguém que entra no Paraíso gosta de voltar ao mundo, 

mesmo que tenha tudo na terra, exceto o mártir que deseja retornar ao mundo e ser morto 

dez vezes por causa da dignidade. ele recebe (de Allah) ". Ele também ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo : " Por Ele em cujas mãos está minha vida! Eu 

adoraria ser martirizado na Causa de Alá e depois ressuscitar e depois martirizado, e depois 

ressuscitar novamente e depois martirizado e depois ressuscitar novamente e depois 

martirizado." 

É por isso que os companheiros do profeta, que Allah esteja satisfeito com eles, foram os 

mais preocupados com o martírio pelo qual estavam se apressando. Amr Ibn Al-Jamouh, que 

Allah esteja satisfeito com ele, era um companheiro coxo que desejava sair e combater o dia 

de Badr, mas o profeta o impediu por causa de sua deficiência. No dia de Ohud, ele disse aos 

filhos: Deixe-me sair. Eles disseram a ele: o Profeta lhe deu permissão para não sair. Ele 

disse: Não. Não, fui banido do paraíso no dia de Badr e hoje vocês estão me proibindo no dia 

de Ohud. Por isso ele insistiu em sair. Ele veio ao Mensageiro de Allah, que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele, e perguntou-lhe:  Quem foi morto hoje entrará no 

paraíso hoje? O Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, respondeu: sim. 

Ele disse: por Aquele que tem a minha alma, não voltarei para casa até entrar no Paraíso. 

Omar Ibn Al Khattab que Allah esteja satisfeito com ele, ele disse: Não jure. O Profeta, que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, ele disse: "Espere, Omar, há entre eles que, se 

ele jura, Allah, glorificado seja, ele cumpre seu desejo, do qual Amr Ibn Al-Jamouh passará 

pelo paraíso com sua deficiência ». 

E o Islã é a religião da magnanimidade, nobreza, castidade, autopreservação, honras, 

dinheiro e direitos, tornou a proteção de tudo isso parte integrante da fé. Ele fez da defesa 

da moralidade um dos propósitos mais sublimes. Quem morre para alcançar isso é um 

mártir, pois o martírio não se limita a uma forma; ao contrário, suas formas são múltiplas, 

como ele (que a paz e as bênçãos estejam com ele) dizendo: " Quem é morto protegendo 

sua riqueza, ele é um mártir. Quem é morto protegendo sua família, ele é um mártir. Quem 

é morto protegendo sua religião, ele é um mártir. Quem é morto se protegendo, ele é um 

mártir." Ele também ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: " O morto 

é um mártir, aquele que morre sob os escombros (de construção ) é um mártir, aquele que 

morre de doença do estômago é um mártir,  o afogado é um mártir, aquele que o Leão o 

come é um mártir, quem é mordido por uma cobra, é um mártir, aquele que morre da 

tuberculose é um mártir, aquele que morre enquanto luta pelo caminho de Allah, quem se 

lembra de DeusTodo-Poderoso antes de dormir e depois morrer, é um mártir, a mulher 

parida é uma mártir e quem morre em sua cama quer que a palavra de Deus seja Superior e 

a palavra de aqueles que não acreditavam seja inferior, é um mártir. " E quem pede martírio 

com intenção sincera,  o profeta de Allah (que a paz e as bênçãos estejam com ele) dizendo: 

" Quem pede a Allah o martírio, sinceramente de seu coração, Allah fará com que ele atinja 

as posições de mártires, mesmo que ele morra na cama.” 

O verdadeiro mártir é quem acredita na verdade, o profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele) disse : " Quem luta pela palavra de Allah  para se tornar Superior, 

está se esforçando pelo caminho de Allah ". O mártir é honroso neste mundo (na vida 

mundana) e na outra vida, seu nome é escrito de uma caligrafia luminosa na memória da 

comunidade como um bom exemplo de sacrifício, coragem e honra. Nossos mártires serão 



gravados em nossas mentes e corações. Nós os lembramos a grandeza e o orgulho ao longo 

das gerações. Na outra vida, o mártir será ressuscitado em um estado de prestígio, honra e 

beleza. O Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: "Por Aquele que 

tem a minha alma", Aquele que é ferido pela causa de Allah, e Allah conhece aqueles que 

são feridos por Sua causa: chegará no dia do julgamento com sua ferida brotando sangue: 

sua cor será a cor do sangue e seu aroma será a fragrância do almíscar! ». 

Nossos justos mártires se sacrificaram pelo bem dos outros e deixaram para trás suas 

famílias, e têm direitos e deveres para nós, incluindo: Olhá-los com um olhar de reverência, 

honra e reconhecimento da beleza apresentada por seus pais, Allah diz: {Há outra 

recompensa da benevolência senão benevolência?}, Diz nosso Profeta (que a paz esteja 

com ele): (não graças a Deus, que não agradecer as pessoas), Diz nosso Profeta (que a paz 

esteja com ele): (não graças a Deus, que não agradecer as pessoas), E ele (que a paz e as 

bênçãos estejam com ele) disse: (E quem vier a você com um favor, então o recompense. Se 

você não encontrar, suplicar a Deus para ele até saber que ele o recompensou ou lhe 

apresentou.) Qualquer favor é igual ou corresponde à doação de uma pessoa em troca de 

seu país e sua oferta. 

Incluindo: não sentimos a amargura de perder o pai ou o ganha-pão, e isso é por sua 

promessa, passando algumas vezes com eles, a alegria em seus rostos e seu bom 

tratamento, e o Profeta (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele) se comprometeu 

a cuidar das famílias dos mártires e de seus filhos, e era isso que ele (que a paz esteja com 

ele)  E paz) com a família de nosso mestre Jaafar bin Abi Talib (que Deus esteja satisfeito 

com ele) que foi martirizado no dia de Mu'tah e deixado para trás crianças pequenas, de 

modo que o Profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele) assumiu seu comando e 

prometeu sua bondade, compaixão e patrocínio após a morte de seu pai. 

Eu digo isso e peço a Allah perdão por mim e vocês 

*** 

Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e presto testemunho de que não existe outro deus 

senão somente Deus, que não tem parceiro, e testifico que nosso mestre e profeta 

Muhammad eram Seu servo e Mensageiro, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz e a sua 

família e companheiros como um todo, e quem o segue com caridade no dia de Juizo final. 

 Irmãos do Islã: 

É nosso dever para com as famílias de nossos mártires: proporcionar-lhes uma vida segura e 

estável. Seus pais martirizados para nos proporcionar essa vida. O Mensageiro de Deus (que 

Deus o abençoe e lhe conceda paz) garantido àqueles que cuidam das famílias dos mártires 

e de seus filhos a recompensa e a recompensa, onde nosso Profeta (que a paz esteja com 

ele) diz  Ele): (Quem se preparou um invasor por causa de Deus invadiu e quem cuidar das 

famílias dos invasores é melhor do que ele invadiu), e o significado de ficar atrás de família 

de invasor; isto é: Ele construiu sobre seus assuntos e cuidados, e forneceu o que eles 

precisavam, para que ele recebesse a mesma recompensa que o martírio. Cuidar de suas 

famílias é uma gratidão e reconhecimento do mérito e uma recompensa por alguns de seus 

direitos. De acordo com Bukhari verdadeira Zayd ibn Aslam de seu pai, ele disse: (Eu saí com 

Umar ibn al-Khattab (que Allah esteja satisfeito com ele), para o mercado veio para nós uma 

jovem mulher, ela disse: O Comandante do crentes , meu marido morreu e deixou os 

rapazes eram jovens e não sabem até cozinhar o pé-de-carneiro, e não têm plantas, nem 



animais e eu tinha medo que as costelas ( o ano de seca) os comessem, e eu era filha de 

Khufaf imã Al-Ghafari que testemunhou a Paz de al-Hudaybbeya com o profeta que a paz 

esteja com ele, e Omar ficou com ela, disse lhe Bem-vindo, proporções próximas, em 

seguida, foi para um camelo que tem forte costa foi amarrado na casa, que ele levou sobre o 

camelo dois recipientes para alimentos comida e levá-las despesa e roupas e , em seguida, 

passou a ela as rédeas do camelo, então disse lhe pega isso não terminará até que Deus vem 

até você o bom, um homem disse: Ó Comandante dos Fiéis vc deu lhe muitas coisas, Omar 

disse a sua mãe e Deus,  vejo o pai e o irmão dela tinha cercado a fortaleza e abriram-na e 

nos beneficiamos desta abertura até hoje). 

Nesse evento, vemos o comandante dos fiéis, Omar bin Al-Khattab (que Deus esteja 

satisfeito com ele), mostrando-nos o que temos que fazer com os mártires para reconhecer 

o belo, eficaz e bem-feito, e também nosso dever para com a família depois deles, que 

podemos traduzir em nosso tempo com um papel necessário - indivíduo e instituição - para 

cuidar  Filhos dos mártires, com todos os significados que essa palavra carrega, para 

satisfação deles e gratidão por eles. 

Inclusive: a boa reabilitação de seus filhos e colocar na posição honrosa que eles merecem, e 

temos um bom exemplo no Mensageiro de Deus (que as orações e a paz de Deus estejam 

com ele), as famílias dos mártires estavam comprometidas com os cuidados e a preservação, 

e seus filhos se qualificariam para uma reabilitação ideal, incluindo o que era necessário 

(que Deus o abençoe e lhe conceda a paz) com nosso mestre Osama bin Zaid (que Deus 

esteja satisfeito com os dois) seu pai, Zayd Ibn Haritha (que Deus esteja satisfeito com ele), 

foi martirizado no dia de Mu'tah, e o Profeta (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com 

ele) prometeu disciplina e educação até se tornar o mais jovem comandante militar em toda 

a história, e ele não completou vinte anos de idade, desde que o Profeta (que Deus o 

abençoe)  E ele entregou o comando do exército, que incluía os companheiros seniores, e o 

Profeta (que Deus o abençoe e lhe conceda a paz) disse: (Se vocês duvidarem em seu 

emirado, então vocês foram duvidos no emirado de seu pai diante dele, em nome de Deus 

foi criado para o emirado, e se ele foi a pessoa mais amado para mim, e isso é para aqueles 

que amam as pessoas depois de mim). 

E também pregamos às famílias dos mártires e a seus filhos a proteção e o cuidado de Deus 

Todo-Poderoso por eles em honra de seus pais, pois a promessa de Deus é verdadeira. E 

Deus (o Exaltado, o Majestoso) assume os justos, pois Deus Todo-Poderoso faz a bondade 

dos pais mártires para seus filhos neste mundo e na outra vida. Por Deus Todo-Poderoso fez 

dois órfãos bons servos de seus servos: nosso mestre Moisés e nosso mestre Alkhidr (que a 

paz esteja com eles) para preservar seu dinheiro e tesouro para eles em honra  Para seus 

pais justos, Allah Todo-Poderoso diz:{ "E, quanto ao muro, ele pertencia a dois meninos 

órfãos, na cidade, e, debaixo dele, havia um tesouro para ambos; e seu pai era íntegro: 

então, teu Senhor desejou que ambos atingissem sua força plena e fizessem sair seu 

tesouro, por misericórdia de teu Senhor. E não o fiz por minha ordem. Essa é a 

interpretação daquilo, com que não pudeste ter paciência.}, Quanto na outra vida, seu 

Senhor os seguirá até seus pais em honra deles, e se o trabalho deles for menor, Todo-

Poderoso diz:{ E aos que crêem - e que sua descendência os segue, com Fé - ajuntar-lhes-

emos sua descendência, e nada lhes diminuiremos de suas obras. Cada qual será penhor 

do que houver logrado.}. 

Devemos saber com certeza que os sacrifícios de nossos mártires são uma coroa na testa da 

pátria e na testa de todo egípcio leal à sua pátria, e que a realização desses sacrifícios exige 



que cada um de nós seja um soldado desta nação em seu campo, e que ele se esforce ao 

serviço desta grande nação, e que todos permaneçamos juntos  Um no coração de um 

homem por trás de nosso exército, polícia e outras instituições nacionais, enfatizando que 

nossas instituições nacionais são a válvula de segurança da sociedade, Todos nós devemos 

confrontar os defensores de conflitos e caos de grupos extremistas e terroristas que não 

acreditam em uma pátria ou estado nacional, oferecendo o interesse do grupo sobre o 

interesse do estado, Essas entidades e esses grupos são um perigo iminente para a religião e 

o Estado e o confrontam e eliminam sua ideologia extremista. É um dever religioso, nacional 

e humanitário. 

Pedimos ao Todo-Poderoso que conceda a nossos mártires a graça de sua misericórdia e 

preserve nosso querido Egito e seu exército, sua polícia e todos os seus filhos de todo o mal 

e infortúnio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A posição dos mártires e o sacrifício pelo caminho da pátria 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: " E não digais 

dos que são mortos no caminho de Allah: "Eles estão mortos." Ao contrário, estão vivos, 

mas vós não percebeis." Eu  testemunho  que não há Deus além de Allah e que Muhammed 



é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e 

seus companheiros que os seguiram com benevolência. Allah se agradará deles, e eles se 

agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 

O povo egípcio celebra uma das maiores e eternas lembranças de sua história, um dos dias 

de Allah ( glorificado seja) quando Ele concedeu ao Egito a vitória e a recuperação de sua 

terra e sua dignidade ao mesmo tempo. É a lembrança da vitória de 6 de outubro de 1973 (o 

décimo do Ramadã de 1393 de hegira). Aquela grande batalha na qual os soldados egípcios 

escreveram os sentidos mais sublimes de heroísmo e sacrifício, e a natureza do soldado 

egípcio original foi refletida, por sua fé em Allah ( glorificado seja) sua confiança na vitória de 

Allah ( glorificado seja) sua sinceridade consigo mesmo e a força da vontade dele para 

alcançar seus objetivos. 

Quando os propósitos são sublimes e os objetivos são nobres, os sacrifícios devem ser caros 

e preciosos; e nada mais precioso ou grande que o sacrifício da alma pedindo martírio pela 

causa de Allah ( glorificado seja). Portanto, o homem apresenta sua alma defendendo sua 

religião, terra, honra e fronteiras para alcançar a alta posição do martírio. 

A posição do martírio é uma doação divina concedida por Allah ( glorificado seja) para à 

criação mais amada de Deus depois dos profetas e veracíssimos . Allah ( Todo Poderoso 

)disse: "E quem obedece a Allah e ao Mensageiro, esses estarão com os que Allah agracia: 

os Profetas e os veracíssimos e os mártires e os íntegros. E que belos companheiros 

esses!." A escolha de Allah ( glorificado seja) para um homem ser um mártir é prova de Sua 

complacência deste homem, e qual grau será melhor que esse! O nobre Alcorão se referiu a 

esse sentido nas palavras de Allah (Todo Poderoso ): "e escolha de vós mártires- ".  Pois o 

mártir sacrifica sua alma por agradar a seu Senhor e defender sua religião, preferindo a 

outra vida à vida mundana e dominando seus desejos em uma guerra de sacrifício pela 

religião e pelo país. 

parabéns de mártir com essa posição abençoada! Allah (Todo Poderoso ) dizendo : "Por 

certo, Allah comprou aos crentes suas pessoas e suas riquezas, pelo preço por que terão o 

Paraíso. Combatem no caminho de Allah: então, eles matam e são mortos. E promessa, 

que, deveras, Lhe impende, na Tora e no Evangelho e no Alcorão." Que negócio bom, cuja 

recompensa é o paraíso ! Anas ibn Maalik relatou que Umm al-Rubayyi 'bint al-Bara', que era 

mãe de Haarisah Ibn Suraaqah, veio ao Profeta e disse: “Ó Profeta de Allah, você não me 

conta nada sobre Haarisah?” - Ele foi matado na batalha de Badr por uma flecha perdida."Se 

ele estiver no Paraíso, eu  suportarei com paciência, mas se for o contrário, chorarei muito 

por ele."Ele disse: "Oh Umm Haarisah, existe jardins no Paraíso e seu filho está no lugar mais 

alto no paraíso, chamado Firdaws". 

O verdadeiro mártir é aquele que apresenta um culto sincero a Allah ( glorificado seja) e 

apresenta sua alma para exaltar a palavra de Deus, a defesa de sua terra e nação. É narrado 

por Abu Musa ( que Allah esteja satisfeito com ele que um homem veio ao Profeta (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) e perguntou: "Um homem luta pelo espólio de 

guerra, outro luta pela fama e um terceiro luta pelo gozando. Qual deles luta na Causa de 

Allah?" O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele )disse:“ Quem luta para 

exaltar a Palavra de Allah (a religião monoteísta de Allah) então, é lutandopelacausa de Allah 

( glorificado seja)." 



O verdadeiro mártir também é aquele que não aceita o mal em todas as suas formas, rejeita 

a humildade e a derrota e luta contra aqueles que tentam atacar suas propriedades. Abu 

Huraira relatou que um homem veio ao Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) e perguntou-lhe: “Mensageiro de Allah! O que você acha de um 

homem tentando se apossar dos minhas propriedades? ”Ele respondeu: “ Não lhe dê suas 

propriedades. ”Ele perguntou:“ E se ele brigasse comigo? ”Ele respondeu: “ Lute com ele 

”.Ele perguntou: "E se ele me matasse? "Ele respondeu: "Então você será um mártir. "Ele 

perguntou: "E se eu o matasse? "Ele respondeu: "Ele estará no fogo". 

Da mesma forma, o verdadeiro mártir é quem defende sua terra, honra e pátria. A defesa da 

pátria e a honra do verdadeiro muçulmano é como a defesa da alma, religião e propriedade, 

porque a religião precisa de uma pátria que a carregue e a proteja. É narrado por Ibn Zayd ( 

que Allah esteja satisfeito com ele )que o Profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele) disse: «Quem morre defendendo sua propriedade é um mártir, quem morre para 

proteger sua família é um mártir e quem morre defendendo sua religião é um mártir ». 

Portanto, o senso de martírio está ligado ao sacrifício do homem de sua alma no caminho de 

Allah em todas as situações que exigem a defesa da religião, para que a palavra de Allah seja 

superior, defenda o terra para protegê-la e enfrentar as tentativas que atacá-la, porque o 

amor ao país vem da fé. Que boa recompensa será para os soldados da eterna batalha! 

Aqueles que regaram a terra com seus sangue purificados, então seus espíritos foram até 

Allah ( glorificado seja) e obtiveram a complacência e o paraíso que Allah lhes havia 

prometido. 

O fato de morrer pelo caminho de Allah ( glorificado seja) tem grandes recompensas. Dessas 

recompensas, o que Allah (Todo Poderoso) mencionou no Nobre Alcorão que eles são 

considerados vivos e recebem seu sustento. Nesse sentido, Allah ( Todo Poderoso ) dizendo:  

"E não suponhas que os que foram mortos no caminho de Allah estejam mortos; ao 

contrário, estão vivos, junto de seu Senhor, e por Ele sustentados• Jubilosos com o que 

Allah lhes concedeu de Seu favor. E exultam pelos que, deixados atrás deles, ainda se lhes 

não ajuntaram: exultam, ainda, por nada haver que temer por eles, e eles não se 

entristecerão." Sim, eles estão vivos e não mortos, e bem, e viver de Deus, eles são felizes 

com que O Deus lhes deu, onde o paraíso eterno, onde os olhos não viram, nem ouvidos 

ouviram, nem o coração do homem sabe, e eles são pregados a seus irmãos que estão vindo 

sobre eles, não há tristeza, existe mais bondade, favor e graça. 

Jabir ibn 'Abd-Allah (que Allah esteja satisfeito com ele) disse: O Mensageiro de Allah (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) me disse: "Ó Jaber, porque você está triste?" Eu 

disse: Ó Mensageiro de Allah, meu pai foi martirizado e deixou filhos e dívida, Ele disse: "Não 

te disse o que Deus recebeu seu pai?", Ele disse: Ó Mensageiro de Allah claro quero saber ,

Ele disse: "Allah nunca falou com ninguém, exceto por trás do véu, e seu pai falou com ele 

em uma luta (confronto não há véu entre eles e nenhum mensageiro)". E Deus disse: "Ó 

meu servo, diga oque você quer eu te darei, Ele disse: "Ó Senhor, reviva-me, e eu serei 

matado novamente.", O Senhor disse: “Precedido por mim que eles não voltarão à vida 

mundiana .” e disse: e eu revelou este versículo dizendo {E não suponhas que os que foram 

mortos no caminho de Allah estejam mortos;{.  

É das posições dos mártires que o mártir tem seis qualidades em seu Senhor, que foram 

mostradas nos hadiths de al-Muqaddam ibn Ma'di (que Allah esteja satisfeito com ele): O 

Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) disse: "Pois o mártir está com Deus seis 



qualidades: Ele é perdoado no primeiro lote e vê seu lugar no paraíso, e é mantido longe do 

tormento da sepultura, e se protege do maior pânico, e é colocado na cabeça dele a coroa 

da dignidade ,safira dela é melhor que o mundo e o que há nele, e ele se casa com setenta e 

duas esposas de húris de belos grandes olhos, e ele intercederá em setenta de seus parentes 

- em uma palavra - do povo de sua casa." 

É também um dos tipos da dignidade: que os anjos a sombreiam com suas asas; sobre Jabir 

ibn 'Abd-Allaah (que Allah esteja satisfeito com eles) disse que ele disse: "Meu pai foi vendo 

ao Profeta (que a paz esteja com ele) - é um mártir na batalha de Uhod- ele foi colocado na 

frente do prefeita então eu fui revelar seu rosto, mas meu povo me proíbiu e o profeta 

ouviu uma voz alta e disse: "Por que você está chorando? Não chore, os anjos ainda o 

sombreiam". 

E a partir disso: que o mártir no caminho de Allah com o primeiro grupo entre no Paraíso 

sem contar e sem tortur.  Foi narrado a partir Abdullah ibn Amr ibn al-Aas (que Allah esteja 

satisfeito com eles) disse: Eu ouvi o Mensageiro de Deus (que a paz esteja com ele) disse: 

(Deus Todo-Poderoso chama no Dia da Ressurreição O Paraíso  ,vem o paraiso com tudo e 

diz: Onde escravos que lutaram por Deus, e foram mortos no caminho de paraiso, e 

traumatizados foi indo, e esforçam no meu caminho,  entrem O Paraíso, indo para ele sem a 

despesa e sofrimento, E os anjos virão, e eles dirão: "Nosso Senhor, nós te louvamos noite e 

dia, e nós te santificamos, quem são esses?" Diz o Senhor, o Todo-Poderoso: aqueles que 

lutaram no caminho de Deus, e esforçam no meu caminho, e os anjos virão sobre eles de 

todas as portas: "A paz esteja com você com sua paciência, e assim no melhor lugar." 

E entre eles: que os mártires têm o melhor papel e o melhor lugar no paraíso, e Samra ibn 

Jundab (que Allah esteja satisfeito com ele) disse: O Mensageiro de Deus (que a paz esteja 

com ele)disse: "Vi dois homens esta noite subiram comigo uma árvore e entram me uma 

casa é cada vez melhor, nunca vi nada melhor do que isso e isso é o lugar dos mártires" 

Por tudo isto foi o mártir por si só é o único que gosta de voltar para o mundo, matando por 

amor de Deus novamente, como no hadith de Anas (que Allah esteja satisfeito com ele) que 

o Profeta (que a paz esteja com ele - disse: "Ninguém se entra Paraíso e gosta de voltar para 

o mundo,  e que está no chão de qualquer coisa, mas o mártir, ele deseja voltar para o 

mundo para ser matado por dez vezes no caminho de Allah, por a dignidade que ele vê " na 

outra fala:" por causa da virtude de morrer no caminho de Allah ". 

Eu digo isso e peço a Allah perdão por mim e vocês 

 Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há nenhum deus além 

de Allah sozinho com nenhum parceiro, e eu testemunho que o Profeta Muhammad é Seu 

servo e Mensageiro, Ó Deus, Deus o abençoe e sua família e companheiros. 

 Irmãos do Islã: 

Atingir os grandes objetivos e alcançar os grandes fins desta vida requer o equivalente a 

grandes sacrifícios. Não há dúvida de que a transcendência dos objetivos, a honra dos 

propósitos e a consecução dos fins e a alteza  exigem, e a elevação de seus lares, e esse é o 

caso de todos que sacrificaram no caminho de sua religião e país. 

E nosso dever para o nosso amado país e nossa religião verdadeira é lutar todos os 

colaboradores se uniram, para proteger sua segurança e defendê-lo e protegê-lo contra 

qualquer inimigo, ou qualquer perigo ameaçado ,e temos ser olhos vigilantes para proteger 



a sua segurança, e para juntar as mãos e todos, sem exceção, para impedi-lo de machucar 

nossa casa, tudo o mais que pôde, e no âmbito do trabalho e responsabilidades. 

Parabéns para nós nossos soldados heróis que agarrar-se a corda de Deus, e acreditam que 

Deus foi prometido, e foram capazes de determinação forte e confiante firmemente fixado 

para cruzar o nosso amado país Egito para a construção e reconstrução, e todos saude as 

forças armadas valentes na gloriosa vitória. 

Temos outro papel, é a saber, decolar e atravessar para  a terra do desenvolvimento e da 

prosperidade, trabalhar e produzir, para provar ao mundo inteiro que quem cruzou a linha 

Bar-Lev e invadiram as fortalezas fortificadas no fogo neste dia glorioso seus filhos e netos 

são capazes de quebrar em todas as probabilidades, a fim de alcançar a segurança, 

desenvolvimento e prosperidade, se Deus quiser. e temos que ser uma classe por trás de 

nossa sábia liderança política, nossas valentes forças armadas, nossa polícia nacional e todas 

as outras instituições estatais. 

Ó Deus, guarda o Egito e seu povo. 

E suportá-los com a graça da segurança. 

E dê-lhes pães generosos e prósperos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A companhia e sua influência na construção da personagem 



Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado  : "  Nesse dia, os 

amigos serão inimigos uns dos outros, exceto os piedosos." Eu  testemunho  que não há 

Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso 

mestre Muhammed, sua família e seus companheiros que os seguiram com benevolência. 

Allah se agradará deles, e eles se agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 

O ser humano é uma pessoa social com sua natureza, vive em sua sociedade, é influenciado 

por ele e interage com ele, através de suas características pessoais que são diferentes dos 

outros, a companhia com amigos e comparação têm um impacto claro e efetivo sobre o 

pensamento e comportamento de ser humano, e são uma razão para determinar o destino 

dele e a felicidade dele neste mundo e no último dia. 

Não há nenhuma disputa que precisamos de uma personalidade moderada que  

caracterizado pelos melhores significados da humanidade e pelo mais alto grau de 

patriotismo. Até que produzamos uma geração que constrói e não destrói, vive e não 

arruina, oferece o interesse público da nação sobre qualquer outro interesse. 

A Sharia ( lei islâmica) ordenou construir uma boa personalidade, para ser uma 

personalidade consciente, percebe dos perigos, e pensa bem enfrentar as sanções da vida, e 

evita sedições e suspeitas. Allah (Todo Poderoso) disse: "E guardai-vos de uma calamidade, 

que não alcançará, unicamente, os injustos entre vós ." 

A Sharia (lei islâmica) também aconselhou que o ser humano deve ter uma personalidade 

confiante, não hesitante, percebe do direito benéfico, e siga a direita, e não siga os injustos. 

O Profeta de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo:" Não se deixe 

ser uma pessoa que concorda com qualquer coisa, dizendo: 'Se as pessoas são boas, então 

seremos bons, e se eles estão errados, então estaremos errados'.Em vez disso, faça as suas 

próprias opiniões, se as pessoas forem boas então você é bom, e se eles são maus, então 

não se comporte injustamente ". 

Não há dúvida de que uma das coisas mais importantes que têm um profundo impacto na 

construção da personalidade de ser humano é a companhia ( a pessoa que está sentando 

com ele ), a pessoa é influenciada por seu companheiro e influenciada por seu pensamento, 

suas crenças, seu comportamento e seus atos, e isso foi provado por Sharia ( lei islâmica), 

razão, experiência, realidade e visão. 

A boa companhia tem a grande importância na construção de uma personalidade moderada, 

o que é benéfico para sua religião, país e sociedade, e é isso que o Profeta (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) estabeleceu nos corações de seus estimados 

companheiros. Como nosso mestre Abu Bakr Al-Siddiq (que Allah esteja satisfeito com ele) 

que estabeleceu os melhores ideais de boa companhia e cumpra de seu direito. E quando o 

povo de Meca lhe disse: que seu companheiro alega que ele foi andado a noite  da Mesquita 

Sagrada, em Makkah, até a Mesquita de Al Aqsã, em Jerusalém. Na Viagem Noturna, 

acompanhando com o anjo Gabriel, então ele retornou, Ele disse com confiança e certeza 

em seu companheiro (que a paz esteja com ele): Se ele disse isso, isso é a verdadeira, eu 

acredito nele mais do que isso, eu acredito nele nas notícias do céu. 

Isto é o que foi caracterizado pelos companheiros do Mensageiro de Allah (que a paz esteja 

com ele) entre eles, e eles são os melhores modelos de boa companhia baseados na boa 



fraternidade, altruísmo, pertencimento, unidade, ação positiva e benéfica, bondade e 

compaixão. É narrado por Nu'man Ibn Bashir (que Allah está satisfeito com eles) que o 

Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: "A 

semelhança dos crentes em relação ao amor mútuo, afeição, sentimento de compaixão, é 

como a de um só corpo, quando qualquer membro dele dói, todo o corpo dói, por causa da 

insônia e da febre." 

Também a boa companhia têm a sua graça neste mundo e no Último dia, O Mensageiro de 

Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: " que Allah tem móveis anjos, 

que não têm outro trabalho senão assistir e acompanhar as assembleias de Dhikr ( Um lugar 

onde as pessoas  mencionamAllah muito) e quando eles encontram tais assembléias em que 

há Dhikr de Allah ( Um lugar onde as pessoas  mencionam Allah muito) eles se sentam com 

eles e alguns deles cercam os outros com suas asas até que o espaço entre eles e o céu do 

mundo esteja completamente coberto, e quando eles se dispersam, eles sobem para o céu e 

Allah (glorificado seja) pergunta-lhes, embora seja melhor informado do que eles: De onde 

você veio? Eles dizem: Nós viemos de Teus servos sobre a terra que estava te glorificando 

(dizendo:  Subhan Allah), proferindo Tua Grandeza (dizendo Allah é maior ) e dizendo: que 

não há Deus além de Allah (La ilaha illAllah) e te louvando (proferindo : Graças a Deus) e te 

imploram. Ele disse: O que eles Me imploram? Eles disseram : Eles te imploram seu Paraíso. 

Allah disse : Eles viram o Meu Paraíso? Eles disseram: Não, nosso Senhor.Ele disse : (O que 

aconteceria então) se eles vissem o meu Paraíso. Eles (os anjos) disseram: Eles procuram 

que protegê -los. Ele (o Senhor) disse: Contra o que eles estão me pedindo para protegê-los 

?Eles (os anjos) disseram: Nosso Senhor, do Fogo do Inferno.Ele (o Senhor disse: "Eles viram 

o meu fogo? Eles disseram: Não. Ele (o Senhor) disse: O que aconteceria se eles vissem o 

meu fogo? Eles disseram : Eles  estão pedindo o seu perdão. Ele disse : Eu concedo perdão a 

eles,e confiro-lhes o que eles pedem e lhes concedo proteção contra a qual eles buscam a 

proteção. Eles (os anjos) disseram novamente: Nosso Senhor, existe um entre eles, um 

simples servo que por acaso passou (aquela assembléia) e sentou-se junto com eles (que 

estavam participando daquela assembléia). Ele (o Senhor ) disse : Eu também concedo-lhe 

perdão, pois eles são um povo cujos companheiros não sofrerão." 

Um dos benefícios da boa companhia é que é a causa do amor de Deus (o Todo-Poderoso) e  

entrar no paraíso. É narrado por Abu Huraira relatou o mensageiro de Allah (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: "Uma pessoa visitou seu irmão em outra cidade 

e Allah enviou um anjo para esperá-lo em seu caminho e quando ele veio para ele, ele disse: 

Onde você pretende ir? Ele disse: eu pretendo ir para o meu irmão nesta cidade. Ele disse: 

Você fez algum favor a ele (o pagamento de que você pretende obter)? Ele disse: Não, 

exceto que eu o amo por causa de Allah (glorificado seja).  Então ele disse: Eu sou um 

mensageiro de Allah para você : (para informá-lo) que Deus te ama como você o ama (por 

causa dele)." 

Bem como é uma razão para ser ressuscitado com eles (a boa companhia)no Dia da 

Ressurreição. É narrado por Anas (que Allah está satisfeito com ele) Um homem perguntou 

ao Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) sobre a Hora (ou seja, Dia do 

Julgamento) dizendo: "Quando será a Hora?" O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) disse: "O que você preparou para isso?" O homem disse: "Nada, exceto 

que eu amo Allah e Seu Mensageiro". O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele) disse: "Você estará com aqueles a quem ama". Nós nunca ficamos tão felizes 

quando ouvimos o dito do Profeta ("Você estará com aqueles a quem você ama"). Portanto, 



eu amo o Profeta, Abu Bakr e Umar, e espero que o esteja com eles por causa do meu amor 

por eles, embora meus atos não sejam semelhantes aos deles." 

Imam Ashafei disse: 

 "Eu amo os homens bons, mesmo que eu não seja um deles, e eu odeio pessoas 

desobedientes, mesmo que eu seja um deles". 

Um dos benefícios da boa companhia é lembrar Allah(glorificado seja), e causar bem nesta 

vida e no último dia . É narrado por Ibn Abbas( que Allah esteja satisfeito com eles) que um 

homem perguntou ao Profeta (a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: Ó 

Mensageiro de Allah! Quem são os melhores companheiros? Ele disse: "É quem, quando 

você o vê, lembra-se de Allah, louvá-lo, ao falar, o conhecimento deles aumenta e seu 

desempenho os lembra o Dia Final." 

O verdadeiro amigo é o espelho de seu irmão, que o encoraja a fazer o bem, o impede de 

fazer o mal e ama por seu amigo o que ele ama por si mesmo. Allah (Todo Poderoso) disse : 

" Pelo tempo! Por certo, o ser humano está em perdição, Exceto os que crêem e fazem as 

boas obras e se recomendam, mutuamente, a verdade , e se recomendam, mutuamente, a 

paciência." sobre Anas (que Allah esteja satisfeito com ele) sobre o Profeta (paz e bênçãos 

de Allah estejam com ele) disse: (apóie seu irmão se ele fosse injusto ou oprimido), Nós 

dissemos: Ó Mensageiro de Deus, apoia-lo quando é oprimida, mas como posso apoiá-lo 

quando é injusto? Ele disse: (pare-o da injustiça; essa é a seu apóio para ele), Isto é aplicado 

pelo o bom amigo, que encontrou seu amigo se desviando da direita e seguindo o diabo e a 

paixão, então aconselhou-o para o direito, e disse-lhe o que deveria fazer, e avisou-o das 

consequências de ficar longe de Deus (Todo-Poderoso), Deus Todo-Poderoso diz: {Seu 

companheiro disse-lhe, enquanto dialogava com ele; "Renegas Aquele Que te criou de pó, 

em seguida, de gota seminal, depois, formou-te um homem? * Mas eu digo que Allah é 

meu Senhor, e não associo ninguém a meu Senhor * , entrando em teu jardim, houvesses 

dito: 'Que seja o que Allah quiser! Não há força senão com a ajuda de Allah!' Se me vês, a 

mim, menos que tu em riquezas e em número de filhos, * Então, quiçá, meu Senhor me 

conceda algo melhor que teu jardim, e, sobre este, envie ruína calculada do céu; então, 

tomar-se- á em superfície escorregadia * Ou sua agua tomar-se- subtérrea, e, 

jamais,nacieras readquirí-la}. 

 

Seu irmão é o certo que estava com você ***e quem se prejudica se mesmo para beneficiá-

lo 

E se a tentação do tempo te quebrou*** ele o dispersou para reunir você 

Assim como o bom companheirismo tem um bom efeito benéfico no mundo e no futuro, os 

maus companheiros têm um impacto na formação de uma personalidade negativa, 

destrutiva ou pervertida. A má companhia destrói valores nobres, apaga a moral, corrompe 

os jovens, interrompe o processo de trabalho, promove rumores e dissemina erros de 

orientação, a má companhia procura enganar seu amigo de crenças corruptas e ideias 

destrutivas, e o Alcorão nos lembrou de uma cena clara para a má companhia, dizendo { E 

uns aos outros dirigir-se-ão, interrogando-se * deles dirá: "Por certo, eu tinha um 

acompanhante * Que dizia: 'És dos que acreditam na Ressurreição? * 'Quando morrermos 

e formos pó e ossos, seremos julgados? * " Ele dirá: "Quereis avistá-lo ?” * Então, avistou e 



viu-o no meio do Inferno. * Dirá: "Por Allah! Por certo, quase me arruinaste, * "E, não fora 

a graça de meu Senhor, seria dos trazidos ao Fogo * "Será que jamais morreremos * 

"Senão aquela nossa primeira morte, e não seremos castigados?" * Por certo, este é o 

magnífico triunfo * Então, para recompensa igual a essa, que laborem os laboriosos!} 

também diz:{ E um dia, o injusto morderá as mãos, dizendo: "Quem dera houvesse eu 

tomado caminho com o Mensageiro! * "Ai de mim! Quem dera não houvesse eu tomado 

fulano por amigo! * "Com efeito, ele me descaminhou da Mensagem, após ela haver-me 

chegado. E Satã é pérfido para com o ser humano!"}, O Profeta (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam sobre ele) nos retrata o mau amigo como Bnafaj Ilker ( soprador no fogo) 

dizendo: (Mas a semelhança de bom e de mau sentado, como o portador de almíscar, e 

soprador Ilker (fogo), O portador da Almíscar: ele te seguirá, ou você comprará dele, ou você 

encontrará um bom vento dele, oprando o fogo: ou ele queima suas roupas, ou você 

encontra um vento malicioso dele). 

Que a companhia da maldade é uma ferramenta de demolição e injustiça para si e para os 

outros; Os mais perigosos são aqueles que tentam arrastá-lo para o caminho de grupos 

destrutivos que clamam por sabotagem, demolição e corrupção na terra, e quem tentando 

arrastá-te para o caminho das drogas ou do vício, por sua fala ou o comportamento dele, 

porque isso e aquilo nos leva ao caminho da destruição e do abismo e à indignação de Deus 

(o Todo-poderoso) na vida e na outra vida. 

Eu digo isso e peço a perdão de Deus para mim e para vocês 

* * * 

    Louvado seja Allah, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há deus senão Alá 

sozinho e nenhum parceiro, testemunho que nosso Profeta é o Profeta Muhammad, seu 

servo e Mensageiro, ó Alá, o abençoe e sua família e companheiros, e aqueles que os 

seguiram com caridade até o dia da religião. 

Irmãos do Islã: 

     Devemos todos tomar cuidado com a companhia das pessoas más e não contatá-las, onde 

o Todo Poderoso diz: {E, com efeito, Ele fez descer, sobre vós, no Livro que, quando 

ouvirdes os versículos de Allah, enquanto os ínfíéis os renegam e deles zombam, não 

deveis sentar-vos com eles, até confabularem, em outra conversação. Senão, seríeis iguais 

a eles. Por certo, Allah juntará os hipócritas e os renegadores da Fé, na Geena, a todos 

eles.} também diz Todo-Poderoso: {E, quando tu vires os que confabulam, em Nossos 

versículos, com escárnio, dá-lhes de ombros, até que confabulem, em outro assunto. E, se 

Satã to faz esquecer, então, não te assentes com o povo injusto, depois de teres 

lembrança disso.} e a Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) diz: 

"O homem concorda com a religião de seu amigo, então cuidar por com quem está fazendo 

amizade". O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) diz: "Você não deve 

acompanhar a menos que um crente, e ninguém come de sua comida menos o piedosa). 

Se você está na pessoas acompanhe o melhor entre eles *** E não acompanhe o mais ruim 

porque você vai cair consigo na perdição 

Não pergunte sobre a pessoa, e mas pergunte sobre o seu amigo (sua companhia)*** Cada 

um dos dois pares segue o outro 



No entanto, enfatizamos que construir personalidade através da conquista de boa 

companhia é uma responsabilidade compartilhada, toda a sociedade deve dar as mãos, e 

todos devem perceber a grandeza desta responsabilidade, O Profeta (que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam sobre ele) disse: (Todos vocês são patrocinadores e todos vocês são 

responsáveis por seu gente, Imam é patrocinador e é responsável por seu gente , e o 

homem é patrocinador na sua família e é responsável por seu gente, e a mulher é a 

patrocinadora na casa de seu marido e é responsável por sua família, e o servidor é piedoso 

na riqueza de seu dono ( mestre) e é responsável por seu gente). Atenção precoce deve ser 

dada à educação e à preservação dos jovens através da família, escola, mesquita e outras 

instituições educacionais, intelectuais e da mídia, e aos esforços integrados para imunizar os 

jovens da ideologia extremista e dos grupos destrutivos, e trabalhar para promover o 

pertencimento nacional porque cuidando de nossas crianças e jovens, e os participa na 

seleção de sua companhia é um grande secretariado e é uma grande responsabilidade. Deus 

Todo-Poderoso diz: {E os que concedem o que concedem, enquanto seus corações estão 

atemorizados, porque terão de retornar a seu Senhor,},  O Profeta (que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele) disse: "Allah está perguntando cada patrocinador sobre o que ele 

fez com seu gente, cuidou pelos ou os perdeu? até que o homem é perguntado sobre sua 

família". 

 

Oh Deus, concede-nos uma boa companhia e nos alcança o fruto dela, Senhor dos Mundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A diligência elevada é o caminho das nações civilizadas 

Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado  : " Emulai-vos 

por um perdão de vosso Senhor e por um Paraíso, cuja amplidão é como a do céu e da 

terra, preparado para os que crêem em Allah e em Seus Mensageiros. Esse é o favor de 

Allah: concede-o a quem quer. E Allah é Possuidor de favor." Eu Testemunho que não há 

Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu Mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso 

mestre Muhammed s sua família e seus companheiros, que os seguiram com benevolência, 

Allah se agradará deles, e eles se agradarão dele, até o dia do julgamento. 

Após: 

A religião islâmica, com seus ensinamentos de prestígio, insta as pessoas a diligência elevada 

e reconstrução, e proíbe a preguiça, a letargia e a corrupção, e é isso que veio das 

mensagens anteriores, onde Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: " Não foi ele informado do 

que há nas páginas de Moisés• E nas de Abraão, que cumpriu seu dever?• Que nenhuma 

alma pecadora arca com o pecado de outra• E que não há, para o ser humano, senão  o 

que adquire com seu esforço• E que seu esforço será visto• Em seguida, será 

recompensado com a mais completa recompensa•" E o Profeta (que as orações e a paz de 

Deus estejam com ele) mostrou o poder da diligência elevada em seu dito (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) " Allah é generoso, Ele ama a generosidade, a moral 

elevada e odeia suas ruins." Omar Ibn Al Khattab (que Allah esteja satisfeito com ele) 

dizendo: " A diligência de você não deve ser fraco, Então a fraqueza da vontade ( diligência) 

impede grandes obras". Foi dito " A diligência elevada é um dos indicadores de uma mente 

ideal." 

No entanto, a alta diligência não se limita a um campo específico, mas deve ser alcançada 

em tudo o que uma pessoa faz em sua vida. Incluindo: adoração, a lei islâmica estimulou a 

competição no campo de adoração, onde Todo-Poderoso dizendo: " E apressai-vos para um 

perdão de vosso Senhor e para um Paraíso, cuja amplidão é a dos céus e da terra, 

preparado para os piedosos." E Allah (Todo-Poderoso) garantiu a recompensa para aqueles 

que buscavam e trabalhavam duro para adorar,  onde Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: " E 

quem deseja a Derradeira Vida, e se esforça em obtê-la, enquanto crente, desses o esforço 

será reconhecido." 

E o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) era o proprietário de alta 

diligência em todos os assuntos de sua vida, incluindo sua adoração, onde Allah ( Todo 

Poderoso ) dizendo: " Ó envolto nas vestes! Levanta-te e ora durante a noite, exceto 

durante um pouco; Sua metade, ou diminui dela um pouco; Ou acrescenta-lho. E recita o 

Alcorão, lenta e claramente• Por certo, lançaremos, sobre ti, um dito ponderoso• " O 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) costumava orar tanto que seus 

pés ficavam inchados, e quando ele foi perguntado por que ele ora tanto, ele dizia: "Não 

devo ser um escravo agradecido (a Allah)?" 

O Mensageiro (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) estimulou seus 

companheiros e sua nação a excelência e a alta diligência. O Profeta de Allah o ( que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: " Portanto, se você pedir a Allah qualquer 



coisa, peça a Ele o Firdaus, pois é a última parte do Paraíso e a parte mais alta do Paraíso, e 

no seu topo há o Trono do Misericordioso e dele jorra os rios do Paraíso." Rabiaa Bin Kaab ( 

que Allah esteja satisfeito com ele) disse: " Eu estava dormindo com o Mensageiro de Allah 

(que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) e eu lhe trouxe água e o que ele 

precisava. Ele me disse: pergunte (o que quiser). Eu disse: pergunto à sua empresa no 

paraíso. Ele (O Profeta) disse: Ou qualquer outra coisa além disso. Eu disse: Isso é tudo (o 

que eu preciso). Ele disse: Então me ajude a conseguir isso, dedicando-se muitas vezes à 

prostração." 

A alta diligência na adoração exige: seu bom desempenho, e que seu efeito seja mostrado 

no comportamento e na moral da pessoa, para que ela não minta, não traia nem trapaceie, 

não devoreis, ilicitamente, as riquezas, de pessoas, A realização da adoração concorda com o 

propósito dela, e a integridade, que é a base dessa religião justa, será cumprida. 

Entre os campos mais importantes da diligência está o campo do conhecimento: O Profeta 

(que a paz e as bênçãos de Allah estejam  com ele) nos ordenou que pedíssemos a Allah 

Todo-Poderoso um conhecimento útil que afetaria toda a criação de Allah Todo-Poderoso, o 

Mensageiro de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo : "Peça a 

Allah um conhecimento benéfico e busque refúgio com Allah de um conhecimento que não 

é benéfico". E entre suas súplicas (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) : " Ó 

Allah, eu busco refúgio contigo de conhecimento que não beneficia". A ciência útil é a 

verdadeira arma com a qual os estados são fortalecidos e as nações avançam com ela; 

portanto, nenhum estado avançou, exceto com conhecimento, e outro ficou para trás 

apenas por sua preguiça e atraso no campo da ciência. 

Os companheiros e seguidores (que Allah esteja satisfeito com eles) foram as pessoas mais 

importantes na busca de conhecimento, este é nosso mestre Abu Hurairah (que Allah esteja 

satisfeito com ele) foi diligente em ouvir o hadith. Ele disse: Eu não estava longe do profeta, 

nem por uma plantação, nem pelo comércio, perguntei ao profeta (que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele ) uma palavra que ele poderia me ensinar". Que Ibn 'Umar ( que 

Allah esteja satisfeito com ele) disse a Abu Hurairah: "Você costumava ficar com o 

Mensageiro de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) mais de todos nós, 

e costumava memorizar melhor o Ahadith dele". Abdullah Ibn Abbas (que Allah esteja 

satisfeito com ele) disse: o hadith foi passado para mim depois de um homem, eu estava 

indo para ele enquanto ele estava dormindo. Peguei meu casaco como almofada e o vento 

trouxe poeira ao meu rosto. Então o homem saiu para me ver e disse: Ó primo do 

Mensageiro de Allah!Por que você se incomodou em vir até mim? Você poderia me enviar 

para ir até você. Eu respondi: mas não! Fui quem deveria procurá-lo. Então,  eu o perguntei 

sobre o hadith. Ismail bin Yahya disse: Ouvi Al-Shafi'i (que Deus tenha piedade dele) dizendo: 

Memorizei o Alcorão quando tinha sete anos e memorizei Al-Muwatta quando tinha dez 

anos, e o imã Ahmad bin Hanbal (que Deus tenha piedade dele) memorizou milhares de 

hadiths, e foi dito: o imã al-Nawawi estava participando de doze lições no dia. 

Nossos antigos eruditos também se esforçaram para levar a confiabilidade da ciência em 

todos os seus campos e alcançaram sua mensagem ao povo com toda a imparcialidade, para 

agradar a Deus Todo-Poderoso e beneficiar toda a humanidade. Então, eles registraram seus 

nomes e suas ciências em letras de luz na memória da história.O Todo-Poderoso disse: " 

Quanto à espuma, vai-se embora. E, quanto ao que beneficia aos homens, permanece na 

terra."  



Entre os campos de alta altitude: trabalho, a lei elevou a importância do trabalho e elevou 

seu status, onde o Alcorão Sagrado vinculava adoração e trabalho, e os fazia se associar, e 

no que a verdade diz (a maior parte é importante):{ E quando a oração se encerrar, 

espalhai-vos pela terra e buscai algo do favor de Allah; e lembrai-vos de Allah, amiúde, na 

esperança de serdes bem-aventurados.}, Deus (o Exaltado, o Majestoso) prometeu àqueles 

que são melhores em seu trabalho, com uma boa vida neste mundo, e a bem-aventurança 

que reside na Outra Vida, então Deus Todo-Poderoso disse :{ A quem faz o bem, seja varão 

ou varoa, enquanto crente, certamente, fá-lo-emos viver vida benigna. E Nós recompensá-

losemos com prêmio melhor que aquilo que faziam.} E {Por certo, os que crêem e fazem 

boas obras terão os Jardins de Al-Firdaus , por hospedagem;}. 

Não há evidências da honra do trabalho que todos os profetas (que a paz esteja com eles) 

costumavam trabalhar.Adão, Ibrahim e Lot (que a paz esteja com eles) eram agricultores, 

Noé (que a paz esteja com ele) era um carpinteiro, Idris (que a paz estava com ele) era um 

alfaiate e Saleh (que a paz estava com ele) era um comerciante e Davi (  (A paz esteja com 

ele) de luto, disse o Todo-Poderoso:{ E, com efeito, concedemos a Davi favor vindo de Nós, 

e dissemos: "Ó montanhas! Repeti, com ele , o louvor a Allah, junto dos pássaros." E 

tornamos dúctil o ferro, para ele, * E dissemos: "Faze cotas de malha e entrelaça bem as 

malhas, e fazei o bem. Por certo, do que fazeis, sou Onividente."}, O ser humano é digno 

de seu valor, e ele é honrado com o que ele é bom e melhorando. O trabalho é melhor do 

que pedir às pessoas, ele diz (que as orações e a paz de Deus estejam com ele): “Para um de 

vocês colocar um embrulho nas costas, é melhor ele pedir a alguém, dar ou proibi-lo”. 

E o que se quer dizer não é apenas trabalho; antes, o que se quer dizer é domínio do 

trabalho, nosso Profeta (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) diz: "Deus ama um 

de vocês se ele faz um bom trabalho." ,E ele (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com 

ele) estava ansioso para que cada pessoa tivesse um bom trabalho que beneficiaria a si 

mesmo e aos outros, Ele (que a paz e as bênçãos estejam com ele) diz: “Todo muçulmano 

deve dar esmolas” Então eles disseram: Ó Profeta de Deus, quem não encontrou?  Ele disse: 

(Ele trabalha com a mão, para se beneficiar e dar esmolas), Se ele não encontrar?  Ele disse: 

"A necessidade é identificada como necessitada".  Eles disseram:Ó Profeta de Deus, quem 

não encontrou? Ele disse: "Que ele faça o bem e adie o mal, é considerado caridade para 

ele.", Então, ele (que Deus o abençoe e lhe conceda a paz) exortou aqueles que são 

incapazes de trabalhar para parar o mal do povo, e fez disso uma ação que será 

recompensada por ele, porque ele protegeu as pessoas de seus males e danos. 

Entre os mais altos níveis de vigor: o vigor em servir a comunidade, ajudar os fracos, prestar 

socorro aos necessitados e atender às necessidades dos necessitados, ajuda e galanteria, 

pois um homem veio ao Mensageiro de Deus (que as orações e a paz de Deus estejam com 

ele), e ele disse: Mensageiro de Deus, qual são as pessoas que Deus os ama? Qual das obras 

que o Deus ama (Glória a Ele?), O Mensageiro de Deus (que a paz esteja com ele): ( as 

pessoas mais amadas para  Deus quem benéfica as pessoas, e as obras mais amadas para o 

Deus é um prazer dá para um muçulmano, ou revelá-lo uma angústia ou paga-lo uma dívida, 

Ou passá-lo de fome e, ou andando com um irmão em necessidade, amo-me do que fica  

nesta mesquita - ou seja, a mesquita da Almadinna -um mês, e quem quer que cesse sua ira, 

Deus cobriu sua nudez, e quem quer que tenha zangado sua ira, e se ele quiser passar lo, 

Allah (Glória a Ele) encheu Seus corações com segurança no Dia da Ressurreição, e quem 

anda com seu irmão necessitado até que você o prove, Deus provou (glorificou e exaltou) 

passá lo no caminho reto em que os pés forem removidos). 



Eu digo isso e peço a Allah perdão por mim e você 

*** 

Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e presto testemunho de que não existe outro deus 

senão somente Deus, que não tem parceiro, e testifico que nosso mestre e profeta 

Muhammad eram Seu servo e Mensageiro, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz e a sua 

família e companheiros como um todo, e quem o segue com caridade no dia a dia. 

  Irmãos do Islã: 

Pelo bem dos campos em que todos devemos competir e sermos os donos de uma tarefa 

alta: servir o país, servir o país é da fé. Deus Todo-Poderoso nos ordenou a competir no 

campo da benevolência, e o benefício que afetará a terra natal, onde o Todo-Poderoso diz:{ 

Então, emulaivos, pelas boas ações. A Allah será o retorno de todos vós. E Ele vos 

informará daquilo de que discrepáveis.}, E Deus (o mais importante) louva Seus servos, que 

são rápidos em fazer o bem pelas pessoas, e Todo-Poderoso mostra que esse bem é 

benéfico para o seu dono neste mundo e no futuro, o Todo-Poderoso diz:{ Por certo, eles se 

apressavam para as boas cousas e Nos invocavam com rogo e veneração. E foram 

humildes coNosco.}, Alta preocupação, desejo de beneficiar as pessoas e total confiança na 

graça e sucesso de Deus Todo-Poderoso. 

Entre a alta tarefa: a missão de construir pátrias, assumir a responsabilidade social e 

competir nas obras da justiça; desde a manutenção de mesquitas, a construção de escolas, o 

equipamento de hospitais e o tratamento de pacientes, que são esmolas em andamento, 

onde nosso Profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele) diz: (Sete serão pagos ao servo 

após sua morte, e ele estará em seu túmulo : Quem ensinou uma ciência, cavar um rio, 

perfurou um poço, plantou palmeiras, construiu uma mesquita ou herdou um Alcorão, Ou 

deixe um menino para perdão após sua morte). 

É muito bonito ter uma competição entre nós a serviço da pátria, que contém todos nós, e 

seu bem e virtude retornam a todos os seus filhos, e conseguimos isso através da 

solidariedade, união, consciência, compaixão e estendendo uma mão amiga a todos, pois a 

pátria é para todos nós, e nos avança a todos, e não somos a menor vontade, nem poder. E 

não há esforço dos outros, porque somos os donos da civilização, originalidade e história, e 

devemos saber que alcançar precedência e superioridade exige dificuldades e horrores 

assoladores, e abnegação, pois a honra é confiada à malícia, e os interesses e a bondade são 

alcançados apenas com esforço e dificuldade. 

Vi com muito conforto e não vi *** Só você tem uma ponte de fadiga. 

Oh Deus, conceda-nos grandes preocupações em que obtemos prestígio, crédito, progresso 

e sofisticação. 

  Como isso nos ajuda neste mundo e no além, e protege nossa religião, nosso país e o resto 

dos mundos. 

 

 

 

 



 

 

A união da pátria é a causa de sua força 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado : " E agarrai-vos 

todos à corda de Allah e não vos separeis."  Eu  testemunho  que não há Deus além de Allah 

e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre 

Muhammed, sua família e seus companheiros. 

Após : 

O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele )veio com uma mensagem que 

pede união e solidariedade, e proíbe desunião e animosidade. Portanto, ele uniu os árabes 

díspares para transformá-los em uma única comunidade. Ele os associou à fraternidade de 

fé, unindo seus corações ao vínculo de afeto. A este respeito, Allah ( Todo Poderoso) 

dizendo: " Os crentes não são que irmãos." E também ( Todo Poderoso ) dizendo: " E pôs-

lhes harmonia entre os corações. Se houvesses despendido tudo o que há na terra, não 

lhes haverias posto harmonia entre os corações, mas Allah pôs-lhes harmonia entre eles. 

Por certo, Ele é Todo-Poderoso, Sábio" Assim como o Profeta (que a paz e as bênçãos 

estejam com ele) ordenou compaixão e simpatia. O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) dizendo : " ele faz uma semelhança da relação dos muçulmanos com o 

outro  e esta relação  é cheia de amor, compaixão e misericórdia  e esta relação é  como um 

só corpo, quando qualquer membro dele doer, todo o corpo dói, por causa da insônia e da 

febre". 

No entanto, essa harmonia não se limitou aos muçulmanos entre eles; incluiu todas as 

pessoas, Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: "Ó homens! Por certo, Nós vos criamos de um 

varão e de uma varoa, e vos fizemos como nações e tribos, para que vos conheçais uns aos 

outros. Por certo, o mais honrado de vós, perante Allah é o mais piedoso. Por certo, Allah 

é Onisciente, Conhecedor." Isso é confirmado pelo Alcorão quando ele falou da irmandade 

humana no Alcorão entre os profetas e aqueles que os discordam na crença. Allah ( Todo 

Poderoso ) dizendo: "E, ao povo de Ãd , enviamos seu irmão Hud." E também ( glorificado 

seja) dizendo: " E ao povo de Thamfld. enviamos seu irmão Sãlih." E também ( Todo 

Poderoso ) dizendo: " E ao povo de Madian, enviamos seu irmão Chu aib." E depois que 

Allah (Todo-Poderoso ) mencionou as histórias dos profetas anteriores. Allah (glorificado 

seja  ) disse: " E, por certo, esta é vossa religião, uma religião única. E sou vosso Senhor; 

então, temei-Me." E também ( Todo Poderoso ) dizendo: " Por certo, esta é vossa religião 

uma religião única, e Eu sou vosso Senhor: então, adorai-Me"  O imã al-Baghawi (que Allah 

tenha piedade dele) disse: Allah enviou todos os profetas para estabelecer religião, afeto e 

união e evitar desunião e discordância." 

Não há dúvida de que o chamado islâmico à união e para evitar a desunião e o egoísmo é 

um dos elementos da proteção da pátria e da segurança da sociedade, independentemente 

de sua condição, o indivíduo permanece fraco em uma sociedade fraca. Por outro lado, o 

indivíduo fraco em uma sociedade forte inspira a força da sociedade em que vive. É por isso 

que o Islã enfatiza a importância da cidadania e afirma que o país é, ao mesmo tempo, para 

todos os seus cidadãos. A união da pátria exige evitar a discriminação por religião, cor ou 

etnia.O árabe não prevalece sobre os não-árabes ou os brancos sobre os negros, exceto a 

piedade e o bom trabalho. Nesse contexto, a folha de Medina concluída pelo Profeta ( que a 



paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) com os judeus, a quem ele concedeu direitos 

iguais aos dos muçulmanos em questões de libertação, segurança e paz . Ele os contratou da 

defesa comum de Medina com os muçulmanos, o que é uma evidência clara de que no Islã a 

pátria abrange todos os cidadãos, enquanto todos respeitam suas obrigações e 

responsabilidades. 

O Islã também incentiva o trabalho em equipe. Ele acredita que a união, consolidação de 

esforços e exclusão de disputas são deveres da comunidade sempre e em qualquer lugar. É 

neste contexto que Allah ( Todo Poderoso ) disse: no Alcorão Nobre:   "  E agarrai-vos todos à 

corda de Allah e não vos separeis." O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele ) dizendo: “Allah quer três coisas para você: que você O adore sem associar nada, que se 

apegue à aliança com Allah todos juntos, sem divisões e Ele não quer mais três coisas para 

você: O murmúrio, que você faz muitas perguntas e que gasta dinheiro."  O Profeta (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele )dá um exemplo da comunidade em um estado 

de união, solidariedade e ajuda mútua, dizendo: “O relacionamento de um crente com outro 

crente é como um edifício cujas partes diferentes se reforçam.” Enquanto (dizendo isso) o 

Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) apertou as mãos, entrelaçando 

os dedos." 

O Noble Alcorão cita exemplos dessa união que levaram à preservação da pátria e à 

segurança da sociedade. Ele cita o que o Profeta Joseph fez ( que a paz esteja com ele). 

Quando ele elaborou um plano, todos os egípcios estavam atrás dele, cooperaram para 

alcançar seu objetivo e aplicaram o conceito de união. Eles trabalharam juntos, cada um 

dentro da estrutura de seu poder, de acordo com o plano delineado e o objetivo perseguido. 

Assim, o país foi investido em bem-estar, preservação, desenvolvimento e poder econômico. 

De todas as partes do mundo, as pessoas vinham buscar bens do Egito. Allah ( Todo 

Poderoso ) narra pelo Profeta Joseph (que a paz esteja com ele): "José disse: "Semeareis, 

sete anos seguidos. Então, o que ceifardes, deixai-o nas espigas exceto um pouco daquilo 

que fordes comer• "Em seguida, virão, depois disso, sete anos severos, que devorarão o 

que lhes antecipardes exceto um pouco do que preservardes• "Em seguida, virá, depois 

disso, um ano; nele, os homens serão assistidos e, nele, espremerão os frutos." 

Ele também apelou ao Islã e desejou todos os assuntos que causassem unidade nas aulas e 

reuniões, e pediu misericórdia, suavidade e bondade , Deus tudo-poderoso diz:{ E, por uma 

misericórdia de Allah, tu, Muhammad, te tornaste dócil para eles. E, se houvesses sido 

ríspido e duro de coração, eles se haveriam debandado de teu redor. Então, indulta-os e 

implora perdão para eles e consulta-os sobre a decisão. E, se decidires algo, confia em 

Allah. Por certo, Allah ama os confiantes nEle.}, Misericórdia, suavidade e abaixamento da 

asa são motivos para união e formação de corações, e ele disse (que as orações e a paz de 

Deus estejam com ele):( (A religião é fácil, A religião é muito fácil e quem se sobrecarrega 

em sua religião não poderá continuar dessa maneira, Sejam moderados e chegarem perto 

da perfeição, E dar boas novas, e procurem se por alghdwa (o começo do dia), Alrwha (o 

final do dia) e uma coisa de Eldelga (o final da noite).) E ele (que as orações e a paz de Deus 

estejam com ele) disse: "Fui enviado com  Hanifiye (a moderação) indulgênciad ".. 

Ele também pediu a tolerância , intimidade e da paz entre as pessoas da sociedade de 

diferentes crenças, onde a verdade diz que a glória seja para Ele:{ e dizei aos homens belas 

palavras,}, {Allah não vos coíbe de serdes blandiciosos e equânimes para com os que não 

vos combateram, na religião, e não vos fizeram sair de vossos lares. Por certo, Allah ama 

os equânimes. }. O Profeta (que Deus o abençoe e lhe conceda a paz) lidou com os não-



muçulmanos sob esse ponto de vista do Alcorão, então (que Deus o abençoe e lhe conceda a 

paz) fazia o bom para eles, aceitou seus presentes, respondeu seus chamados e retornou 

seus pacientes, em uma demonstração da tolerância dessa religião e para preservar a 

unidade da comunidade e de seus detentores. 

O dever de tempo e jurisprudência prioriza todas as pessoas leais da pátria que estão cientes 

da natureza do palco, a permanecerem juntas em uma única fila até que a suficiência de sua 

pátria seja alcançada em seus respectivos campos de trabalho, O pessoal da medicina 

coopera para alcançar a suficiência de sua terra natal, bem como dos homens de direito, 

engenharia, agricultura, educação e todas as outras especialidades e indústrias, 

desenvolvendo o espírito de dar e dar, Isso funciona com a mão dele, e aquele gasta com o 

dinheiro dele, e o outro ensina as pessoas, e dessa maneira todas as energias e talentos são 

empregados para servir o país, Este é o cerne da nossa religião, onde Deus Todo-Poderoso 

se dirigiu a todos nós na forma plural que não exclui ninguém do trabalho e do trabalho 

duro, onde o Todo-Poderoso diz:{ Ele é Quem vos fez a terra dócil; então, andai, por seus 

flancos e comei de Seu sustento. E a Ele será a Ressurreição.} E {E quando a oração se 

encerrar, espalhai-vos pela terra e buscai algo do favor de Allah; e lembrai-vos de Allah, 

amiúde, na esperança de serdes bem-aventurados.}. 

Eu digo isso e peço perdão a Deus por vocês e por mim 

**** 

Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e presto testemunho de que não há Deus senão 

somente Deus e não há parceiro para ele, e presto testemunho de que nosso mestre e 

profeta Muhammad louvou Seu servo e Mensageiro, que Deus o abençoe e lhe conceda paz, 

e sobre sua família e companheiros. 

  Irmãos do Islã: 

Um bom seguidor dos eventos da história percebe que a separação e a diferença são uma 

das causas de derrota e fraqueza, e o Santo Alcorão nos alertou sobre isso, e Deus Todo-

Poderoso disse:{ E não sejais como os que se separaram e discreparam, após lhes haverem 

chegado as evidências. E esses terão formidável castigo} e {não disputeis, senão, vos 

acovardareis, e vossa força se irá. E pacientai. Por certo, Allah é com os perseverantes.}, 

Além disso, a dispersão e a diferença no discurso tiram o prestígio da nação, herdada pela 

fraqueza, e é suficiente advertir contra a divisão que quem morre nela morre morto 

ignorante. 

Para esse propósito, o Islã lutou contra todos os comportamentos e aparências que levariam 

à divisão e à diferença, então você vê que o Islã proibia o racismo, que é um dos efeitos do 

nervosismo pré-islâmico prejudicado.Ele disse (que a paz e as bênçãos estejam com ele):( 

Allah (Glória a Ele) tirou de você o orgulho da ignorância e o orgulho pelos pais, Crente 

devoto e descrente desobediente, vocês são filhos de Adão e Adão do poeira), O Profeta 

(que as orações e a paz de Deus estejam com ele) mostrou que as pessoas são iguais em 

direitos e deveres, e ele (paz e bênçãos estejam com ele) disse: (Ó povo, não é seu Senhor é 

um, e seu Pai é um, não não preferiu árabe sobre Ajami, nem Ajami sobre árabe, também 

não preferiu o vermelho sobre preto nem o preto sobre o vermelho, senão pela piedade ...). 



Oh Deus, una nossas fileiras, harmonize nossos corações e conceda-nos sucesso naquilo que 

você ama e aceita.  E nos abençoou com sinceridade em dizer e agir, e salvar nosso Egito, e 

levantar sua bandeira no mundo. 

 

 

 

Os direitos e deveres dos jovens 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado : " Por certo, eles 

eram jovens, que criam em seu Senhor e aos quais acrescentamos orientação."  Eu  

testemunho  que não há Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu 

mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e seus companheiros. 

Após : 

O estágio da juventude é um dos estágios mais importantes da vida de ser humano: é o 

estágio da força física, maturidade, vitalidade, atividade, doação, ampla esperança e 

abertura à vida. Não há dúvida de que a juventude é o pilar da nação, seu coração pulsante e 

sua forte base, e ninguém nega seu importante papel na construção das pátrias e no 

renascimento das nações e seu progresso. 

O Alcorão Sagrado expressou que o estágio da juventude é o estágio de força entre duas 

fraquezas: fraqueza de infância e fraqueza de velhice. Allah ( Todo Poderoso ) disse: " Allah é 

Quem vos criou de fragilidade; em seguida, fez, depois de firagilidade, força; em seguida, 

fez, depois de força, fragilidade e cãs. " por isso, a profecia e a mensagem eram na idade da 

juventude. Deus Todo-Poderoso disse sobre nosso mestre Joseph (que a paz esteja com ele): 

" E, quando ele atingiu a sua força plena, concedemo-lhe sabedória e ciência. E, assim, 

recompensamos os benfeitores." Deus Todo-Poderoso disse sobre nosso mestre Moisés 

(que a paz esteja com ele): "E, quando ele atingiu sua força plena, e amadureceu, 

concedemo- Ihe sabedoria e ciência. E, assim, recompensamos os benfeitores." Ibn Abbas 

(que Allah esteja satisfeito com ele)disse : "Allah ( glorificado seja) não envie um profeta sem 

ser jovem, nem deu conhecimento a um erudito sem ser jovem".  Nosso mestre Abraão (que 

a paz esteja com ele) enfrentou idólatras com a idade da juventude. Allah ( Todo Poderoso ) 

disse : " Alguns disseram: "Ouvimos um jovem difamando-os. Chama- se Abraão." O 

Alcorão Sagrado também indicou à inteligência de nosso mestre Salomão (que a paz esteja 

com ele) enquanto ele estava na juventude, então Allah ( Todo Poderoso ) disse: " Então, 

fizemos Salomão comprendê-lo . E a cada qual concedemos sabedoria e ciência." E este é o 

Profeta de Allah Moisés (que a paz esteja com ele) na sua juventude, sua força e sua 

honestidade, que levaram a filha do homem justo a expressar isso,  Allah (Todo-Poderoso) 

disse : " Uma das duas disse: "Ó meu pai! Emprega-o. Por certo, o melhor dos que 

empregares é o forte, o leal ." Allah ( Todo Poderoso ) discursou o nosso mestre Yahiã (paz 

esteja com ele) para alcançar a honestidade da ciência e assumir a responsabilidade pelo 

chamado (a mensagem), na força e determinação da juventude, Allah ( Todo Poderoso ) 

disse: "Ó Yahiã ! Toma o Livro , com firmeza!" E concedemo-lhe a sabedoria, em sendo 

infante." 

E  a importância desse período da vida de uma pessoa, o Profeta (que a paz e as bênçãos 

estejam com ele) deixou claro que Allah (glorificado seja ) fará ao servo uma pergunta 



especial no Dia da Ressurreição. Para que uma pessoa se esforce para se beneficiar dele, e 

se aproveite-o naquilo que é benéfico para ela e para as pessoas. O Mensageiro de Allah 

(que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: " Os pés do homem não se 

moverão no Dia da Ressurreição antes que lhe pergunte sobre quatro coisas: sua vida, como 

ele a consumiu, seu corpo e o que ele fez com ele? sua riqueza, como ele a ganhou e como 

ele a descartou e sobre seu conhecimento, o que ele fez com ele". 

O Islã cuidou muito dos jovens e lhes deu direitos, e eles têm deveres, portanto, têm direito 

à educação, orientação e boa preparação. O Alcorão Sagrado relata o que Luqman al-Hakim 

tinha com seu filho, incutindo nele os aspectos religiosos, instando-o a reformar, bondade e 

exibir valores morais, Allah ( Todo-Poderoso ) disse: " E quando Luqman disse a seu filho, 

em o exortando; "Ó meu filho! Não associes nada a Allah. Por certo, a idolatria é 

formidável injustiça." E também  ( Todo Poderoso ) disse: " Ó meu filho ! Por certo, se há 

algo do peso de um grão de mostarda e está no âmago de um rochedo, ou nos céus ou na 

terra, Allah fá-lo-á vir à tona. Por certo, Allah é Sutil, Conhecedor• "Ó meu filho! Cumpre a 

oração e ordena o conveniente e coíbe o reprovável e pacienta, quanto ao que te alcança. 

Por certo, isso é da firmeza indispensável em todas as resoluções• "E não voltes, com 

desdém, teu rosto aos homens, e não andes, com jactância, pela terra. Por certo, Allah não 

ama a nenhum presunçoso, vanglorioso• "E modera teu andar e baixa tua voz. Por certo, a 

mais reprovável das vozes é a voz dos asnos." 

Isto é o que o Profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele) estava fazendo com os 

jovens. Ele prestou atenção especial a eles, esforçando-se por treiná-los, preparar e enraizar 

em suas mentes os princípios da religião pura, do amor ao conhecimento e à distinção. Ibn 

Abbas ( que Allah esteja satisfeito com eles) disse que o Mensageiro de Allah ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: "Um dia, eu estava atrás do Profeta e ele me disse: 

"Oh, jovem! Vou lhe ensinar algumas palavras: Mantenha Allah, e ele irá mantê-lo. 

Mantenha Allah e você o encontrará antes de você. Se você perguntar alguma coisa, peça 

para ele Allah, e se você precisar de ajuda, vá até Allah. E saiba que se todas as pessoas se 

reunirem para beneficiar você de algo, elas não o beneficiarão, exceto no que Allah escreveu 

para você, e se todos eles se reunirem para fazer mal a você, eles não serão capazes de 

afetá-lo com outra coisa senão o que Allah havia predestinado contra você. As canetas 

foram levantadas e as folhas secas." 

Após um bom ensino e treinamento cuidadoso, os jovens têm direito à integração.Eles 

devem ser empurrados, cada um no âmbito de sua ciência, capacidade e competência, para 

os cargos de trabalho, administração e responsabilidade. Isso foi o que Profeta fez ( que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) quando ele tirou pleno proveito do potencial 

diversificado dos jovens, levando-os a participar das batalhas da vida. O Profeta (que Deus o 

abençoe e lhe conceda a paz) confiou no seu chamado a um jovem que não tinha mais de 

vinte anos de idade, que é Al-Arqam Bin Abi Al-Arqam (que Deus esteja satisfeito com ele), 

cuja casa era uma residência segura para o Profeta (que Deus o abençoe e lhe conceda a 

paz) e seus companheiros honoráveis no início do chamado islâmico, como o Profeta 

ordenou.  (Que a paz e as bênçãos estejam com ele) Osama bin Zaid (que Deus fique 

satisfeito com os dois) sobre o exército muçulmano, e sua idade na época não passava de 

dezoito anos. 

Omar bin Al-Khattab (que Deus esteja satisfeito com ele) chamando no seu reunião de 

jovens ao lado dos anciãos e os consultou sobre todos os assuntos. E ele diz: " A novidade de 

idade não impede ninguém de dar sua opinião, porque a ciência não tem idade nova nem 



velha Mas Deus o coloca onde quer que ele queira ", Em sua assembléia havia jovens, 

liderados por Abdullah bin Abbas (que Deus se agrade com eles), que Omar (que Deus se 

agrade com ele) disse: "Ele tem uma língua responsável e um coração racional". 

O assunto não estava confinado aos homens jovens, mas as mulheres jovens tinham seu 

papel inegável na civilização islâmica, por isso tiveram seu papel na paz e na guerra, 

incluindo a sra. Asma bint Abi Bakr Al-Siddiq (que Deus esteja satisfeito com eles) e seu 

papel de destaque na migração profética, onde ela estava realizando  Ao fornecer comida e 

bebida ao Profeta (que Deus o abençoe e lhe conceda a paz), e seu pai (que Deus esteja 

satisfeito com ele) na honrosa jornada de migração, mas eles tiveram seu papel nos 

momentos mais difíceis, Nos campos de batalha, elas costumavam regar os soldados e as 

pessoas feridas se enrolarem, Anas (que Deus esteja satisfeito com ele) diz: “E vi Aisha, filha 

de Abi Bakr, e mãe de Selim, transmitindo as garrafas sobre seus motenhom- significa suas 

costas -Então eles o esvaziam na boca das pessoas, então eles voltam e o enchem, e então 

vem e o esvaziam na boca das pessoas". 

Eu digo isso e peço perdão a Deus por vocês e por mim. 

*** 

Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e presto testemunho de que não há Deus senão 

somente Deus e não há parceiro para ele, e presto testemunho de que nosso mestre e 

profeta Muhammad louvou Seu servo e Mensageiro, que Deus o abençoe e lhe conceda paz, 

e sobre sua família e companheiros. 

 Irmãos do Islã: 

Os deveres dos jovens são muitos, o primeiro dos quais é: imunizar-se com a ciência e a 

cultura e aprender mais continuamente. A ciência está no desenvolvimento e progresso de 

todos os momentos, e nossos jovens devem acompanhar o ritmo dos desenvolvimentos e 

eventos e levar em conta os requisitos do mercado de trabalho e as necessidades do país, 

aumentando os programas e cursos de treinamento e os conhecimentos necessários.  Para 

se qualificar para desafios, E Deus (o Exaltado, o Majestoso) não ordenou que seu Profeta 

(que a paz e as bênçãos estejam com ele) aumentasse qualquer coisa dos assuntos do 

mundo, exceto o conhecimento, onde o Todo-Poderoso diz ao seu Profeta (que a paz e as 

bênçãos estejam com ele): {Diga, Senhor, acrescente ao meu conhecimento.}. 

A terceira é: desejo de se beneficiar de experiências e cuidado com a vaidade, para que os 

jovens se beneficiem da sabedoria e experiência daqueles que os precederam com 

experiência, pois a relação entre gerações sucessivas não é uma relação de exclusão, nem 

conflito; Allah Todo-Poderoso diz:{ E não andes pela terra com jactância. Por certo, não 

fenderás a terra nem atingirás as montanhas, em altura{,Nosso Profeta (que Deus o 

abençoe e lhe conceda a paz) diz: (Três destruições: obediência de um desobediente, um 

gosto seguido e a admiração da opinião de uma pessoa por se mesmo( 

Terceiro: Renovar a intenção de servir à religião e à pátria, pois uma pessoa é recompensada 

pela extensão de sua sinceridade em seu trabalho e pela sinceridade de sua intenção, ele 

disse (que a paz esteja com ele): (As obras são apenas com intenções, No entanto, toda 

pessoa tem o que pretendia ...). 

Quarto: aproveitar a oportunidade de fazer mais e perceber que o caminho é longo, e a 

honestidade é pesada, porque vivemos em uma sociedade que se move em alta velocidade, 



e não há lugar para apenas pessoas trabalhadoras e dedicadas em seu trabalho e na 

implementação das tarefas que lhes são atribuídas, para que possamos alcançar nossas 

aspirações e alcançar a posição que queremos para nós e nossa pátria.  Devemos fazer o 

máximo em nosso trabalho. 

Quinto: devolver o favor à pátria que foi educada e capacitada.A pátria tem direito sobre 

seus filhos que viviam em seu solo e foram criados em seus bens, e eles têm suas memórias 

e história. Vamos aumentar nossa determinação e determinação, nossas armas de 

conhecimento e criatividade, e nosso lema de pertencer e dar, a serviço deste país e em 

defesa de seu solo. 

Oh Deus, abençoe-nos em nossa juventude, proteja-os de todo mal e conceda-lhes sucesso 

na construção e edificação, e guie-os para o que é bom para o país e o povo, e proteja nosso 

Egito e o resto dos mundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

O perigo de rumores e a falsificação da consciência 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: " Ó vós que 

credes! Temei a Allah, e dizei, sempre, dito adequado• Ele vos emendará as obras e vos 

perdoará os delitos. E quem obedece a Allah e a Seu Mensageiro, com efeito, triunfará, 

com magnífico triunfo." Eu  testemunho  que não há Deus além de Allah e que Muhammed 

é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e 

seus companheiros que os seguiram com benevolência. Allah se agradará deles, e eles se 

agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 

O conflito entre o direito e falso ( errado) é muito antigo. É contínuo, até que Allah herda a 

terra e quem sobre ela existe. Um dos meios mais proeminentes do povo da falsidade em 

seu conflito com o povo da verdade é  fazer de rumores e a disseminação entre as pessoas. 

Não há dúvida de que a palavra é grande honestidade e responsabilidade, seja lida, ouvida 

ou visível, e rumores são apenas uma palavra espalhada entre as pessoas, lançada pelo dono 

de um coração doente, ou corpo ou organização de forças do mal que operam em segredo, e 

transmitida por línguas e hesitações sem prova. Afeta adversamente mentes e almas, 

espalha  idéias destrutivas e crenças corruptas, a sociedade se torna ansiosa, não existe a 

segurança e a confiança enfraquece entre as pessoas. .Como resultado, alguns perguntam 

outros e os acusam de traição. Portanto, o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele) disse: "É suficiente fazer de um homem um mentiroso apenas expandindo o que 

ele ouve ." Se a expansão de tudo o que homem ouve é considerada um tipo de mentira que 

exige uma punição dolorosa no dia do julgamento, Como será quem diz o que não vê ou 

ouve? 

O Islã adotou uma situação decisiva dos rumores e de quem os espalhou, considerando que 

os rumores representam um comportamento imoral que vai contra os valores nobres que 

vieram pela lei islâmica, ordenando que seus seguidores evitem que suas línguas a repitam. 

que espalha sedição e causa turbulência na sociedade. Ele também ordenou que eles 

dissessem a verdade e corroborassem a verdade do que ouviam, para evitar serem motivos 

para espalhar as sedições, corromper a sociedade e difamar as honras. Allah ( Todo 

Poderoso )disse:" Ó vós que credes! Temei a Allah e permanecei com os verídicos." Allah( 

glorificado seja) disse:" Ele não profere dito algum sem que haja, junto dele, um 

observante presente". Allah (Todo Poderoso )disse :" E não persigas o de que não 

tensciência. Por certo, do ouvido e da vista e do coração, de tudo isso se questionará." No 

hadith narrado por Muaadh Ibn Jabal (que Allah esteja satisfeito com ele) O Profeta de Allah 

(que a paz e as bênçãos estejam com ele) explicou as obrigações do Islã e as obras do bem 



disse:" Então ele disse: "Você quer que eu lhe digo qual é a cabeça da questão, seu pilar e 

seu pico?" Eu disse: "Claro, Mensageiro de Allah". Ele disse: "O principal da questão é o Islã, 

seu pilar é a oração e seu pico é a luta pelo caminho  de Allah (Jihad)". Então ele disse: “Você 

não quer que eu lhe informe a base de tudo isso?” Eu disse: “Claro, Mensageiro de Allah.” 

Então ele pegou a língua e disse: “Controle isso”.Allah, seremos repreendidos pelo que 

falamos? Ele (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: “Que sua mãe te 

perca, ó Muadh! Há algo que atire pessoas no fogo em seus rostos - ou: nos narizes - exceto 

as colheitas de suas línguas? ”. 

O espalhar rumores é o comportamento dos hipócritas para alcançar seus objetivos através 

da desestabilização da segurança, visando a unidade da nação, enfraquecendo o 

desenvolvimento de sua economia, minando sua estabilidade e segurança e espalhando o 

espírito de decepção, desespero e pessimismo nas almas dos cidadãos em geral e dos jovens 

em particular. O Noble Alcorão os chamou de "alarmistas" porque se trata da repetição de 

más notícias e questões que causam grande turbulência na sociedade. Allah (Todo Poderoso 

) disse: "Em verdade, se os hipócritas e aqueles, em cujos corações há enfermidade, e os 

propagadores de boatos em Al-Madinah não se abstêm de seus maus ditos, açular- te-

emos contra eles; em seguida, não te avizinharão, nela, senão por pouco tempo." 

Os rumores representam um meio de guerras em que o próprio Profeta (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) não estava isento deles. Os incrédulos lutaram contra o 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) através da disseminação de 

rumores para encerrar seu chamado e difamar sua imagem. Nesse sentido, eles espalharam 

que ele era um feiticeiro. Allah (Todo Poderoso ) disse: "E os renegadores da Fé dizem: 

"Este é um mágico mentiroso." Eles fingiram, por calúnia, que ele era um poeta louco: Allah 

(Todo Poderoso )disse : "E diziam: "Abandonaremos nossos deuses por um poeta louco?" 

E, às vezes, eles espalham que ele era adivinho, mas Allah (Todo Poderoso ) rejeitou a 

mentira e difamação deles dizendo: "E não um dito de poeta; Quão pouco credes! Nem um 

dito de adivinho; Quão pouco meditais! É revelação do Senhor dos Mundos." 

No dia da batalha de Uhud, os incrédulos espalharam a notícia da morte do Profeta, que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, desejando separar os muçulmanos e 

enfraquecer suas forças, portanto, eles perturbaram e enfraqueceram o humor das fileiras 

dos muçulmanos alguns deles fugiram, outros jogaram suas armas e terceiros 

permaneceram firmes com o Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele. 

No dia de Hamraa Al-Aasad, os incrédulos espalharam que Quraish havia preparado um 

exército muito grande para atacar a Medina e lutar contra o Profeta, que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele e seus companheiros, mas os muçulmanos mantiam religião e não 

permitiu que os rumores os afetassem de alguma maneira. Allah ( Todo Poderoso ) Ele os 

elogiou e dizendo:" Daqueles aos quais alguns homens disseram: "Por certo, o povo 

inimigo, com efeito, reuniu hostes contra vós. Então, receai-os." E isso acrescentou-lhes fé, 

e disseram: "Basta-nos Allah! E que Excelente Patrono!"• Então, tornaram, com graça de 

Allah e favor, não os tocando mal algum; e seguiram o agrado de Allah. E Allah é Possuidor 

de magnífico favor." 

Além disso, no dia de Hunain, espalhou que o Profeta, paz e bênçãos de Allah estejam com 

ele, foi morto, mas o próprio Profeta enfrentou esse boato dizendo: “É verdade que eu sou o 

Profeta, eu sou o filho de Abdul-muttaleb." 



O repetir e espalhar rumores são atos muito sérios que levam ao derramamento de sangue, 

violando honras e arruinando a vida. Temos um exemplo muito representativo na morte do 

califa Osman Ibn ‘Affan, que Allah esteja satisfeito com ele, quando os criminosos o 

prenderam por causa dos rumores e difamações que o judeu Abul-lah Ibn Sabaa espalhou. 

Ele foi impedido de beber a água, embora tenha sido, ele quem comprou o poço de Ruma de 

seu próprio dinheiro. Naela, esposa de Osman, que Allah esteja satisfeito com ele:" O dia em 

que Osman foi morto estava em jejum, na hora de quebrar o jejum ele pediu água para 

beber, mas ele não deu, então ele dormiu sem quebrá-lo, e antes do amanhecer pedi a 

alguns vizinhos que me dessem água, me deram um copo de água, eu peguei a água, ele 

acordou e eu disse: aqui você tem água para beber, ele levantou a cabeça e descobriu que 

era madrugada e disse: já estou jejuando, e acrescentou: o Mensageiro, que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele, ele olhou para mim deste telhado carregando água e 

disse: Beba, Osman, depois bebi até ficar cheio de água, disse: acrescente mais, eu Bebi 

mais, depois disse o Mensageiro: alguns lutarão contra você, se você lutasse  contra eles, 

obterá vitória; e se os deixasse, você quebrará seu jejum conosco, e no mesmo dia eles 

entraram e o mataram. ” 

Hoje em dia muitas circunstâncias mudaram, e esse artifício maligno adquiriu formas 

diferentes, devido ao rápido e desenvolvimento do mundo na mídia e na tecnologia, o boato 

se tornou mais difundido, mais rápido, mais influente, tornou-se um dos meios e métodos 

de guerra: a guerra não é mais unidimensional, ou seja, não é mais puramente militar, nem 

puramente de segurança, nem mesmo puramente de inteligência no conceito tradicional de 

velhos sistemas de inteligência. Os métodos de guerra evoluíram, em termos da 

metodologia do uso da arma dos rumores e da falsificação da consciência, que foi estudada 

e treinada por alguns atores suspeitos, Emprega batalhões eletrônicos, usando os melhores 

meios de cerco e pressão política, econômica e psicológica, e tentativas desesperadas de 

provocar as pessoas  para tirar seus governantes do poder, e distorcer símbolos e ganhos 

nacionais, questionar todas as conquistas e subestimá-las, aliança de grupos e forças 

terroristas, tentativas de se infiltrar em instituições e provocar qualquer bagunça para fazer 

separação com um mecanismo sem precedentes, com o uso deliberado da informação e o 

recrutamento de alguns meios modernos de comunicação, mas muitos deles, e jogando a 

necessidade e os interesses imediatos de que algumas pessoas não podem tolerar a 

paciência e tentam quebrar a vontade dos povos. Trabalha para quebrar o prestígio dos 

governantes, questionar os cientistas, pensadores e intelectuais nacionais, apoiar seus 

oponentes e enviar mensagens ameaçadoras às vezes alinhadas e explícitas para aqueles 

que mantêm seus princípios fiéis, Ao destacar o destino daqueles que não se juntam ao 

esquema pecaminoso e não levanta a bandeira da rendição e ajoelhe-se e ajoelhe-se atrás 

dele. 

Não há dúvida de que a questão de resistir a todas essas grandes ondas é algo que requer 

uma fé sólida e doutrina nacional, e a confiança em Deus é ilimitada, como muitas pessoas 

talvez possam subestimar o envolvimento de algumas das notícias, estatísticas ou histórias 

sem verificá-las ou verificar sua fonte, foram os que participaram da disseminação da 

sedição e inflamaram-se,  e talvez uma palavra falso sem fundamento foi dita pelo escravo 

ou escrever ou compartilhar os horizontes pode ser a causa de tormento no Dia da 

Ressurreição. 

Eu digo isso e peço perdão a Deus por você e eu 



Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há deus senão Alá 

sozinho e sem parceiro, e eu testemunho que nosso mensageiro é  Muhammad Deus o 

abençoe e toda sua família e companheiros, e aqueles que os seguem com caridade até o 

dia da religião. 

Irmãos do Islã: 

 O Islã desenvolveu uma abordagem inteligente para proteger a sociedade dos rumores. É 

obrigatório verificar as notícias e ter cuidado antes de publicá-las na comunidade, disse o 

Todo-Poderoso:{ Ó vós que credes! Se vos chega um perverso com um informe, certificai -

vos disso para não lesar por ignorância, certas pessoas: então, tornar-vos-íeis 

arrependidos do que havíeis feito{, e o profeta que que a paz esteja com ele disse: (O 

cuidado é de Deus e a pressa é de O diabo) também o profeta disse: ( A pressa em qualquer 

coisa exceto no dia de Juízo Final).  

Não repetir os rumores por qualquer meio legível, audível e visível, porque em repeti-los é 

uma contribuição para sua promoção e divulgação, Os rumores tornam-se mais prevalentes 

se houver línguas de frequência, os ouvidos os ouvirem e as almas aceitarem e acreditarem. 

Allah, o Todo-Poderoso, disse:{ Quando o difundistes com as línguas e dissestes com as 

bocas aquilo de que não tínheis ciência, e supúnheis simples, enquanto, perante Allah, era 

formidável.}, Ele disse (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele): ((Quem crê em 

Deus e no Dia do Juízo Final não ferir o seu próximo, todo aquele que crê em Deus e no 

último dia deve honrar seu convidado, e quem crê em Deus e no outro dia, diga o bom ou 

cala sua boca.).  

A necessidade de coesão entre as pessoas do mesmo país e de bom raciocínio ao ouvir os 

rumores, e não se apresse em acusá-los, Allah Todo-Poderoso diz:{ Que, tão logo a ouvistes, 

os crentes e as crentes houvessem pensado bem deles como de si mesmos, e houvessem 

dito: "Esta é uma evidente infâmia!"}, então um muçulmano é ordenado a melhorar as 

conjecturas e levar o que é emitido por outros de uma maneira boa; Porque a desconfiança 

é uma doença mortal que leva ao distúrbio da vida e espalhar a rivalidade entre as pessoas e 

o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) avisa nos disso dizendo: 

(Cuidados da conjectura pois a conjectura está mentindo a fala, e não seja espionado, nem 

invejado, nem perseverante, nem ódio, e seja servo de Deus, irmãos.).  

O uso de perícia e competência na declaração dos fatos, e não se apressar em julgar as 

coisas, disse o Todo-Poderoso na descrição dos hipócritas dizendo:{ E, quando algum 

assunto de segurança ou medo lhes chega, divulgam-no. E, se eles o levassem ao 

Mensageiro e às autoridades entre eles, os que o desvendam, por meio desses sabê-lo-

iam. E, não fora o favor de Allah para convosco e Sua misericórdia, haveríeis, exceto 

poucos, seguido a Satã.}, Ou seja, eles estavam à espreita na segurança e estabilidade da 

sociedade da Almadina, se ouvissem algo sobre a segurança dos muçulmanos ou seu medo 

transmitido, ou aparecessem com a intenção de espalhar pânico, ansiedade e turbulência.  

Todo crente ciumento de sua religião, leal à sua terra natal, se levante para combater esses 

rumores e negá-los, O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse:" 

Quem proteja à honra de seu irmão, foi protejado do fogo em seu rosto no dia da 

ressurreição'', Deixe-nos saber que a palavra é honesta, seremos solicitados diante de Deus 

Todo-Poderoso no Dia da Ressurreição. 



Vamos todos perceber que nossos inimigos enfrentam as guerras da quarta e quinta 

geração, a guerra de rumores e distorção de realizações e símbolos nacionais, e tentam 

minar tudo o que é uma maneira patriótica de fracassar, derrubar ou fragmentar nossos 

países, Para realizar seus propósitos e objetivos, precisamos entender que estamos 

enfrentando uma guerra feroz sendo tecida contra nós, e os rumores alimentam, devemos 

verificar e provar para não cair nas maquinações de nossos inimigos, devemos confiar em 

nós mesmos, em nossa liderança, em nosso exército e em nossa polícia, e não entregar 

nossos corações aos inimigos da pátria, àqueles que trabalham para nos prejudicar, à moral 

ou a pensar em nossa frustração e desespero e Isso exige que imunizam nossos jovens e 

nossa sociedade com consciência da realidade, compreendamos a magnitude dos desafios 

que enfrentamos e tentamos contribuir para resolvê-los. 

Oh Deus, melhore nossa moral e salve o Egito, e de acordo com o que você ama e satisfaz 

Oh Deus, salve o Egito e seu povo de todo mal 

 

 

As manifestações de soberba e afastar -se da religião de Allah 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: "  Desviarei de 

Meus sinais os que, na terra, se mostram soberbos, sem razão, e, se eles vêem todos os 

sinais, neles não crêem, e, se vêem o caminho da retidão, não o tomam por caminho, e, se 

vêem o caminho da depravação, tomam-no por caminho. Isso, porque eles, por certo, 

desmentiam Nossos sinais e a eles estavam desatentos." Eu  testemunho  que não há Deus 

além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso 

mestre Muhammed, sua família e seus companheiros que os seguiram com benevolência. 

Allah se agradará deles, e eles se agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 

A consequência dos arrogantes, sejam indivíduos ou nações, é fatal na vida mundana e no 

Último dia . A destruição de nações e povos que transgrediram é uma tradição decisiva na 

criação de Deus (glorificado seja) portanto. você não encontrará nenhuma mudança na 

tradição de Allah. Allah (Todo Poderoso) disse:" Então, quanto ao povo de Ad, 

ensoberbeceram-se, sem razão, na terra, e disseram: "Quem é mais veemente que nós, 

em força?" E não viram que Allah, Que os criou, é mais Veemente que eles, em força? E 

renegavam Nossos sinais." E também (Todo Poderoso )dizendo:" E que de cidades 

transgrediram, desmesuradamente, a ordem de seu Senhor e de Seus Mensageiros! Então, 

fizemo-las dar severa conta, e castigamo-las com terrível castigo." 

Orgulho é o primeiro pecado com o qual Allah foi desobedecido (glorificado seja)quando 

Allah ordenou que os anjos se prostrassem diante de Adão, e eles o obedeciam, mas Iblis 

desobedeceu à ordem de seu Senhor. Allah (Todo Poderoso )disse:"E quando dissemos aos 

anjos: "Prosternai-vos diante de Adão"; então, eles prosternaram-se, exceto Iblis . Ele 

recusou fazê-lo, e se ensoberbeceu e foi dos infiéis." 

Os soberbos são conhecidos por seus traços odiosos no Dia do Julgamento, como eram 

conhecidos com os mesmos traços na vida mundana. Allah (Todo Poderoso ) disse: E os 

companheiros de Al'Aᶜrãf bradarão a uns homens, que reconhecerão por seu semblante. 

Dirão: "De que vos valeu vosso juntar de riquezas e vossa soberba?". Portanto, o Islã 



alertou para as más consequências da arrogância, considerando uma das portas para se 

afastar da misericórdia de Allah (Todo Poderoso ) ameaçando o soberbo com o doloroso 

castigo. A este respeito, Allah (Todo Poderoso) disse: "Por certo, aos que desmentem 

Nossos sinais e, diante deles, se ensoberbecem, não se lhes abrirão as portas do céu nem 

entrarão no Paraíso, até que o camelo penetre no fundo da agulha. E, assim, 

recompensaremos os criminosos." E (Todo Poderoso ) disse : " E, no Dia da Ressurreição, 

verás os que mentiram acerca de Allah, com as faces enegrecidas. Não é, na Geena, que há 

moradia para os assoberbados?". Por outro lado, o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) disse: “O Paraíso e o Inferno protestaram. O inferno disse: Em mim são 

déspoticos e soberbos. E o Paraíso disse: em mim são os mais vulneráveis do povo e os 

modestos. E Allah governou os dois: Certamente o Paraíso é Minha misericórdia, e eu 

concederei Minha misericórdia a quem eu desejar! Certamente o inferno é o meu castigo, e 

eu concederei o meu castigo a quem eu desejar! E na minha mão está enchendo os dois ”. E 

ele também (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele)disse: “Você não quer que eu 

o informe sobre as pessoas do inferno? Ele é todo orgulhoso arrogante." 

Não há dúvida de que o orgulho é um comportamento que reside no coração doente.Bem, 

um homem pode ser pobre e sem dinheiro ou propriedade, e ainda assim é arrogante, e 

vice-versa, ele pode ser muito rico, ele tem muitas coisas, mas é modesto e humilde diante 

de Deus (Todo Poderoso). O Profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: 

“Quem tem em seu coração o peso de uma semente de mostarda de orgulho, não entrará 

no Paraíso". Uma pessoa (entre os ouvintes) disse: "Uma pessoa ama que seu vestido tenha 

uma boa aparência e que seus sapatos tenham uma boa aparência." O Mensageiro de Allah 

disse: Allah é lindo e ama a beleza. Orgulho é desconsiderar a verdade e desprezar o povo.” 

É também uma das doenças psicológicas e sociais mais graves que esmagam a alma e 

destroem a sociedade. O arrogante é enganado por si mesmo, que pretende com esse vício 

com os outros. Allah ( Todo Poderoso ) disse: "em seus peitos, senão soberba aspiração , 

que jamais atingirão." 

Embora a arrogância resida no coração, ela possui aspectos que aparecem no 

comportamento e no tratamento.Destes aspectos: que seu orgulho o leva a fazer o mal.Allah 

( Todo Poderoso) disse: "E, quando se lhe diz: "Temei a Allah", a soberba o induz ao 

pecado." Então, o soberbo é impulsionado por sua odiada arrogância, rejeitando a verdade, 

de modo que chamá-lo para a verdade o torna mais orgulhoso e arrogante e, portanto, leva 

à perdição. Allah ( Todo Poderoso) disse:" Então, basta-lhe a Geena . E que execrável 

leito!". Alguns são arrogantes com as ordens do Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele )e então ele receberá o castigo por sua arrogância e tenacidade. É narrado 

por Salamah bin Al-Akwa (que Allah esteja satisfeito com ele) que seu pai disse-lhe :"  Um 

homem comeu com a mão esquerda na presença do Mensageiro de Allah (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ), quando disse: "Coma com a mão direita". O homem 

disse: "Eu não posso fazer isso." Então, ele (o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele ) disse: "Que você não seja capaz de fazer isso". Foi a vaidade que o 

impediu de fazê-lo e ele não conseguiu erguê-la (a mão direita) até a boca depois." 

Dos aspectos da arrogância também desprezar as pessoas, significa: desviar o rosto da 

arrogância. Allah (Todo Poderoso ) proibiu esse ato na boca de Luqman, quando ele disse ao 

filho: "E não voltes, com desdém, teu rosto aos homens, e não andes, com jactância, pela 

terra. Por certo, Allah não ama a nenhum presunçoso, vanglorioso." Dos aspectos que 

também andam na Terra com arrogância, significa: é caracterizado pela arrogância e orgulho 



quando ele está andando. Allah (Todo Poderoso ) disse: "E não andes pela terra com 

jactância. Por certo, não fenderás a terra nem atingirás as montanhas, em altura• O mal 

de tudo isso, perante teu Senhor, é odioso." Destes aspectos também,  andando de 

maneira arrogante pelas propriedades e favores de Allah (Todo Poderoso ). Nesse contexto, 

o Profeta disse que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele: “Enquanto um homem 

caminhava de maneira arrogante, admirando a si mesmo e a suas roupas, Então Allah 

ordenou que a terra o levasse e ele continua sofrendo esse castigo.até o dia da ressurreição 

". A arrogância pode ser para móveis domésticos, carros e palácios possuídos como um 

aspecto de orgulho e outros bens da vida efêmera. De tais aspectos: fica soberbo ao sentar-

se com os pobres ou fraco por desprezo por eles, como os incrédulos ficaram soberbos, eles 

se recusaram a sentar-se com os pobres companheiros  do Profeta: Salman, Suhaib, Bilal ... 

entre outros, que Allah esteja satisfeito com todos eles, quando disseram ao Profeta, que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele: Expulsem aquelas pessoas para que eles não se 

ousarem a nós. Então, Allah (Todo Poderoso ) disse: "E não repulses os que invocam a seu 

Senhor, ao amanhecer e ao anoitecer, buscando-Lhe a face ," Sobre os aspectos de ser 

arrogante, basta convidar os ricos para banquetes e exceção os pobres por desprezo por 

eles. Abu Huraira disse, que Allah esteja satisfeito com ele: "A pior comida é a comida de um 

banquetes do qual os ricos são convidados e os pobres são deixados para fora. A profeta 

(que a paz esteja com ele) sempre começa com a saudação ao pequena e ao velho, no 

hadith: (O Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) passou pelos meninos e deu lhes 

saudação). 

Uma das manifestações do arrogância, bem como: persistência na briga, e onde a 

imoralidade, não há duvida que é proibido para um muçulmano abandonar um irmão 

muçulmano mais de três, porque isso pode causar interseção, abuso e corrupção, e a 

evidência promissora disso na outra vida,  Ele (a paz esteja com ele): (a partir do abandono 

de seu irmão mais três que ele está no fogo, menos se Deus conheça-lo com dignidade), Ele 

disse (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele): (Não é permitido que um 

muçulmano deixe seu irmão acima de três noites, eles se reuniram, e isso será apresentado 

e exibido, e o bem que começa em paz.), Ele diz que nosso Profeta (que a paz esteja com 

ele): (são quatro se alguém tem um deles seja um hipócrita puro, e foi uma característica 

deles era uma característica de hipocrisia até que ele deixa-los: Se foi confiado mas ele traiu, 

e se fala mas com mentira, e se da um promissao mas foi traiçoeira, e se ele foi em briga 

mas com imoralidade). 

A arrogância foi o motivo da abstenção de muitos politeístas de entrar no Islã e sobre dizer 

(Não há deus senão Allah), Allah Todo-Poderoso diz:{ Por certo, quando se lhes dizia: "Não 

há deus senão Allah", ensoberbeciam-se,},  E eles recusaram seguir uma religião diferenciar 

da religião dos antepassados e avós, por causa da arrogância, os judeus não seguiram o 

Profeta (que a paz esteja com ele), apesar da certeza de sua veracidade em sua profecia, 

então Allah Todo-Poderoso diz:{ Aqueles, aos quais concedemos o Livro , conhecem-no 

como conhecem a seus filhos, e, por certo, um grupo deles oculta a verdade, enquanto 

sabe.}, e isso também foi a causa que faz os filhos de Israel não acreditar em suas profetas e 

foram mentidos e mortos,  dizendo o Todo-Poderoso: {E, será que cada vez que um 

Mensageiro vos chegava, com aquilo pelo que vossas almas não se apaixonavam, vós vos 

ensoberbecíeis? Então, a um grupo desmentíeis, e a um grupo matáveis.}.  

A arrogância é a causa da descrença e da mentira dos mentirosos nas antigas nações, Allah 

disse na lingua de Noah:{ "E, por certo, cada vez que os convocava, para que Tu os 



perdoasses, tapavam com os dedos os ouvidos, e encobriam-se em seus trajes e 

obstinavam-se no erro, e ensoberbeciam-se duma maneira exagerada.} Ele disse também 

sobre O povo de Hood (que a paz esteja com ele): {Então, quanto ao povo de Ad, 

ensoberbeceram-se, sem razão, na terra, e disseram: "Quem é mais veemente que nós, 

em força?" E não viram que Allah, Que os criou, é mais Veemente que eles, em força? E 

renegavam Nossos sinais.}, Allah também disse sobre o povo de Saleh:{ Os dignitários de 

seu povo disseram aos que foram subjugados, aos que, entre eles creram: "Sabeis que 

Sãlih é enviado de seu Senhor?" Disseram: "Por certo, estamos crendo naquilo, com que 

ele foi enviado." * os que se ensoberbeceram Disseram: "Por certo, estamos renegando 

aquilo em que credes."}. E ele disse sobre o povo de Shuaib:{ Os dignitários de seu povo, 

que se ensoberbeceram, disseram: "Em verdade, far-te-emos sair, ó Chuaib, e aos que 

crêem contigo, de nossa cidade, ou regressareis a nossa crença." Ele disse: "E ainda que a 

odiássemos?}.  E assim foi a conseqüência de toda nação que era arrogante sobre o 

mandamento de Deus, e pereceu e se desesperou, e o desespero e a miséria do destino. 

O caminho da medicina para aqueles que foram atormentados por esta doença incurável é 

tratar seu coração, Conhecer o destino de si mesmo, olhar a origem de sua existência depois 

de nada, do pó, do esperma, de um relacionamento e da mastigação, E que o escravo 

arrogante saiba que ele é punido no dia da ressurreição por sua intenção, e quem pretende 

transcender, O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: `` O 

arrogante será mau no Dia da Ressurreição, como Alzir nas imagens dos homens e a 

humilhação é esmagada de todos os lugares.. ) Allah Todo-Poderoso disse:{ Essa Derradeira 

Morada, fá- la-emos para os que não desejam soberba, na terra, nem semear nela a 

corrupção. E o final feliz será para os piedosos.}.  

Eu digo isso e peço a Allah perdão por mim e vocês 

 

Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há nenhum deus além 

de Allah sozinho com nenhum parceiro, e eu testemunho que o Profeta Muhammad é Seu 

servo e Mensageiro, Ó Deus o abençoe e sua família e companheiros. 

 Irmãos do Islã: 

As manifestações de repulsa do caminho de Deus ( Todo-Poderoso.) são contradizem as 

palavras e ações, e a reivindicação do idealismo e da paz daqueles que se concentram na 

forma e aparência, E dar a aparência formal da prioridade absoluta, mesmo que seja na 

conta de celulose e substância, mesmo que o proprietário não era essa aparência não estava 

no nível moral humana e, o que torna  O exemplo disso é que o proprietário da aparência 

formal, cujo comportamento não está morto  De acordo com os ensinamentos do Islã, um 

dos marcos mais importantes de demolição, alienação e repulsa da religião de Allah (o Todo-

Poderoso), E os exemplos destes são aqueles que acreditam nas palavras do Profeta (que a 

paz esteja com ele): (De você quem está alienar os outros).  

Se a aparência fosse a aparência religiosa com o seu tratador transações ruins, ou o mentir 

ou a traição, ou consumir a riqueza das pessoas ilegalmente, é muito perigoso aqui, e a 

pessoa que faça assim é considerado um dos hipócritas, assim como acontece com grupos 

desonestos que negociam na religião de Deus Tofo-Poderoso, Apesar de ser o maior 

incubadora do terrorismo, e os maiores apoiantes, em busca de quem fez isso para o 

fracasso dos Estados e enfraquecê-lo tão fácil para eles - nas suas considerações- e para 



assumir o poder nesses países, assim, tomando todo esse caminho, aproveitando todos os 

meios. 

Bem como as pessoas que limitam a religião na porta de adoração e esforçar com a má 

compreensão da religião, e extravagância em penitência e pegar em armas e sair para o 

povo,  como aconteceu com Kharijites que estavam mais pessoas orando e jejuando, No 

entanto, eles não se envolveram com ciência forense suficiente, o que ele os impediria de 

vadear em sangue e foram contra o povo com suas espadas, e se eles tivessem buscado o 

conhecimento, eles os teriam reservado para isso.   Islã é a religião mais segura de 

misericórdia em todos os sentidos, e tudo que afasta-te da misercódia portanto afasta-te de 

Islã  ,E a lição é pelo comportamento normal não é por dizer apénas, e eles disseram: A ação 

de um homem em mil pessoas é melhor do que mil palavras para um homem. 

 

Deus nos mostrou a verdade e nos deu o direito de segui-la, e nos mostra a falsidade e nos 

concede a evitá-la. 

 

 

A hipocrisia  e a traição e seus perigos ( seus efeitos) para os indivíduos e os países 

Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado : " Os hipócritas 

e as hipócritas procedem uns dos outros: ordenam o reprovável e coíbem o conveniente e 

fecham as próprias mãos . Esqueceram-se de Allah, então, Ele Se esqueceu deles. Por 

certo, os hipócritas são os perversos." Eu Testemunho que não há Deus além de Allah e que 

Muhammed é seu servo e seu Mensageiro, (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele 

) disse: "Os sinais de um hipócrita são três: sempre que ele fala, ele diz uma mentira, e 

sempre que ele promete, ele quebra sua promessa, e sempre que ele é confiado, ele trai 

(ele prova que ele é um desonesto)" . Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed s sua 

família e seus companheiros, que os seguiram com benevolência, Allah se agradará deles, e 

eles se agradarão dele, até o dia do julgamento. 

Após: 

Não há dúvida de que a hipocrisia é uma doença e uma epidemia muito grave , que destrói  

os indivíduos e os países , é uma das doenças mais graves que destroem a verdade da fé e 

destroem suas fundações e seus  pilares. É um grave flagelo social que ameaça a segurança e 

a estabilidade da sociedade, porque seu perigo é maior que o perigo de descrença a Deus , 

porque é uma doença se ele dominasse o corpo da nação , ele o destruiria. 

A traição é o que ameaça a existência dos estados ao longo da história. A história é a melhor 

testemunha  de que a traição é a causa da destruição das nações, e os traidores e os agentes 

que traem seus países  têm um papel nisso ao longo da história humana. os perigos que 

ameaçam os países dentro deles  são maiores e mais perigosos do que aqueles que os 

ameaçam de fora.  

Devemos saber que a hipocrisia é dois tipos: maior e menor, o primeiro tipo: (a maior 

hipocrisia) é o mais perigoso dos dois tipos, e é hipocrisia dogmática, quando o hipócrita 

mostra o Islã e esconde descrença. Esse tipo faz o hipócrita ficar no inferno e, mais ainda, 

coloca-o no profundo do inferno. O segundo tipo  é a menor, é hipocrisia prática, que trata 



com um comportamento equivocado e com alguns sinais dos hipócritas.Este tipo consiste 

em mostrar devoção e esconder maus comportamentos e intenções.Este tipo não exclui 

definitivamente o homem da religião, mas é um caminho para uma maior hipocrisia se o 

hipócrita não se arrepende de segui-lo. 

O Alcorão Sagrado e Sunnah falaram sobre os hipócritas e suas características  e suas morais 

, essas características não mudaram ao longo do tempo. Os sinais mais importante que são  

conhecidos pelos hipócritas, são : 

A mentira , quebrando a promessa, a traição e exagerando na discussão. É uma das piores 

características dos hipócritas, que são descritas  pelo Profeta (que a paz esteja com ele), e é  

a hipocrisia prática que O Profeta (que a paz esteja com ele) o declarou e ele disse : "Quem 

tiver as seguintes quatro características, será um perfeito hipócrita e quem tiver uma das 

seguintes quatro características terá uma característica de hipocrisia, até que ele desista: 

sempre que ele é confiado, ele trai (ele prova que ele é um desonesto), sempre que ele 

fala, ele diz uma mentira, e sempre que ele promete, ele quebra sua promessa e quando 

ele discute, exagera e transgride "  . Quem tiver as seguintes quatro características, será um 

hipócrita e quem tiver uma das seguintes quatro características terá uma característica de 

hipocrisia. Essas características visam destruir os interesses da sociedade. 

O hipócrita está mentindo para fazer os outros acreditam o que ele diz, Allah (Todo 

Poderoso) disse: " E, dentre os homens, há aquele cujo dito, acerca da vida terrena, te 

admira, Muhammad, e que toma a Allah por testemunha do que há em seu coração, 

enquanto é o mais veemente inimigo." Se Alcorão Sagrado mencionasse a hipocrisia, o 

engano e a traição, ele também mencionaria a mentira (A Mentira está ligado à hipocrisia, 

ao engano e à traição). Allah (Todo Poderoso ) disse: " Procuram enganar a Allah e aos que 

crêem, mas não enganam senão a si mesmos e não percebem• Em seus corações, há 

enfermidade; então, Allah acrescentou-lhes enfermidade . E terão doloroso castigo, 

porque mentiam." O Profeta (que a paz e bênçãos de Allah estejam com ele) advertiu de 

mentir, indicando seus efeitos, dizendo: " Ó pessoas, evitem falsidade (mentiras), porque  a 

falsidade leva à maldade  e a maldade leva ao Inferno, e se um homem continua a falar 

falsidade ( as mentiras)e faz da falsidade seu objeto, ele será registrado como um mentiroso 

diante de Allah." O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) perguntou :  

"O crente pode ser um covarde?" Ele disse : "sim".  Ele foi perguntado: 'o crente pode ser 

um mesquinho ?' Ele disse : "sim". Ele foi perguntado: o crente pode  ser um mentiroso?' Ele 

disse : "não". Abu Bakr Al-Siddiq (que Allah esteja satisfeito com ele) descreveu  a mentira 

como a traição, dizendo: "  A sinceridade é fidelidade (honestidade) e a mentira é traição ..." 

Além disso, a traição leva a quebrar  os relacionamentos de amor, levando a conflitos e 

corrupção nas transações. O Profeta de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele) disse: " Quando Allah se reunirá , no Dia do Juízo, todas as gerações anteriores e 

posteriores da humanidade, uma bandeira será levantada (para marcar) cada pessoa 

culpada de quebra de fé, e será anunciado, Isto é a traição do filho de fulano." (para atrair a 

atenção das pessoas para sua culpa). O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele) será  seu adversário no Dia da Ressurreição, e Ele ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele ) disse: " “Eu sou o adversário  de três no Dia da Ressurreição, e se eu sou o 

adversário de alguém, eu o derrotarei: um homem que faz promessas em Meu Nome, então 

prova ser traidor, um homem que vende um homem livre e consome seu preço, e um 

homem que contrata um trabalhador, faz uso dele, então não lhe dá o salário.” 



Um dos mais graves tipos de traição é trair a nação e vendê-la por um preço baixo, como os 

grupos extremistas e seus seguidores fazem , que também vendem suas nações. 

O mau comportamento que o Islã advertiu: está exagerando na discussão, e é a origem de 

todo mal, um caminho para se afastar do direito, e o direito se torna a falsidade, e a 

falsidade se torna o direito. Allah (Todo Poderoso ) disse: " E, dentre os homens, há aquele 

cujo dito, acerca da vida terrena, te admira, Muhammad, e que toma a Allah por 

testemunha do que há em seu coração, enquanto é o mais veemente inimigo."  É narrado 

por Aisha (que Allah esteja satisfeito com ela) que o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

esteja com ele) disse : "A pessoa mais odiada aos olhos de Allah é a pessoa que argumenta 

(discute) agressivamente." 

Os hipócritas são conhecidos por dupla face ( dois rostos), mas nós os vemos em nosso 

tempo que eles ultrapassaram os limites disso, e eles têm mil faces e eles  são as pessoas 

mais más. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: " E você vê que 

o pior entre as pessoas que tem a dupla face que aparece para estas com uma face e para as 

outras com outra face." 

Os Sinais de hipocrisia: são a corrupção na terra e a alegação  de reforma. Allah ( Todo 

Poderoso) disse: E, quando se lhes diz: "Não semeeis a corrupção na terra", dizem: 

"Somos, apenas, reformadores"• Ora, por certo, são eles mesmos os corruptores, mas não 

percebem." . A Corrupção tem várias imagens, incluindo: Espalhando as notícias falsas que 

provocam as sedições e os desordens nos países, espalhando o medo nos corações dos 

crentes e espalhando idéias desviantes, os conceitos errados e espalhando as sedições entre 

as pessoas.  

Allah Todo poderoso diz: { Se eles houvessem saído convosco, não vos haveriam 

acrescentado senão desventura e haveriam precipitado a cizânia entre vós, buscando, para 

vós, a sedição, enquanto, entre vós, há os que lhes dão ouvidos. E Allah, dos injustos, é 

Onisciente.}, também diz (Todo-Poderoso) {  e disseram: "Não saias a campo, no calor." 

Dize: Muhammad: "O fogo da Geena é mais veemente em calor." Se entendessem!}, e diz 

{Com efeito, Allah conhece os desalentadores, dentre vós, e os que dizem a seus irmãos: 

"Vinde a nós!" Enquanto eles não vão à guerra, senão poucos,}. E das imagens da 

corrupção: subestimar o direito das pessoas e desprezá-las, dizendo Deus (glorificado): { e 

não subtraiais dos homens suas cousas e não semeeis a maldade na terra, sendo 

corruptores.}, e algumas das imagens dele são demolição, e destruição, e matar os 

inocentes, e fazer as pessoas seguradas têm medo, Interromper os interesses das pessoas e 

não assumir responsabilidade, bem como suborno, favoritismo e comer o dinheiro das 

pessoas de forma errada. 

Preguiça sobre o desempenho da adoração e hipocrisia quando o fazem, especialmente nas 

obras mais glorificadas e elevadas que é a oração, então Deus (Todo-Poderoso) diz:{ Por 

certo, o s hipócritas procuram enganar a Allah, mas Ele é quem os engana. E, quando se 

levantam para a oração, levantam-se preguiçosos querem ser vistos pelos outros, por 

ostentação, e não se lembram de Allah, exceto poucos -} , diz também { "E o que impediu 

se lhes aceitasse o que despendiam não foi senão eles renegarem a Allah e a seu 

Mensageiro; e não realizam a oração senão enquanto preguiçosos, e não despendem suas 

riquezas senão enquanto de mau grado.}, diz o profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos 

de Deus estejam com ele): ((Não há uma oração mais pesada para os hipócritas mais da 

madrugada e da ceia, mesmo que eles saibam o que está neles para eles, amariam), E Jabir 



bin Abdullah (que Allah esteja satisfeito com eles) disse: O Profeta saiu (que a paz esteja com 

ele) disse: (ó povo, cuidado com o politeísmo secreto), Ó Mensageiro de Deus oque é 

politeísmo secreto?  Ele disse:( "O homem fará sua oração dura para o que ele vê dos olhos 

do povo, aquele é o politeísmo secreto). 

Eu digo isso e peço perdão a vocês e a mim 

* * * 

        Louvado seja Deus, Senhor do Universo, e as orações e paz esteja com os profetas de 

vedação e mensageiros do Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele), e sua família e 

companheiros. 

         Irmãos Islamismo: 

Os sinais de hipocrisia : aliança com os inimigos e se comunicar com eles à custa  da religião 

e da pátria e isso é por espionagem, traição, e a transferência de notícias e informações, e a 

divulgação dos segredos do país, então a hipócrita é aquele que tem amizade com os 

inimigos de seu país à custa da sua família e vizinhos e parentes, certo Todo-Poderoso diz:{ 

Então, tu vês aqueles, em cujos corações há enfermidade se apressarem para eles, 

dizendo: "Receamos nos alcance um revés." Quiçá, pois, Allah faça chegar a vitória ou uma 

ordem de Sua parte. Então, tornar-se-ão arrependidos daquilo de que guardaram segredo, 

em suas almas.}, também diz: { E, por certo, há, dentre vós, quem procrastine o combate. 

Então, se uma desgraça vos alcança, diz: "Com efeito, Allah agraciou-me por não haver 

estado com eles presente."}, O hipócrita regozija-se se o país e seus filhos são afligidos pelo 

mal, ou se uma sedição se espalhou neles, ou se uma doença se espalhou neles, ou eles 

foram quebrados, dizendo (o Todo poderoso): { Se algo de bom vos toca, isto os aflige. E, se 

algo de mal vos alcança, com isso jubilam. E, se pacientardes e fordes piedosos, sua 

insídia, em nada vos prejudicará. Por certo, Allah está sempre abarcando o que fazem.}. 

 

No entanto, os novos hipócritas adicionaram novas qualidades como o mentir, traição , e 

quebrar os convênios e pactos, e incitar a opinião pública e a traição à religião, e novos tipos 

de engano como, mais notavelmente negociação em religião, e exploram a religião para 

atingir os interesses dos grupos que querem usar a religião para alcançar ao poder, que tem 

várias cores de religiosidade virtual e religiosidade política, De modo a dar fé a si mesmos e 

negá-la dos outros, em um esforço para fornecer a cobertura legal para o seu trabalho, além 

das novas qualidades que os novos hipócritas têm como a traição da pátria e reduzi-la e 

vendê-la por preços baixos. 

Deus tem prometido (o Todo-Poderoso), esta classe de pessoas que os circundam, e que a 

ira de Deus afligia-los neste mundo e no outro, e seus planos para que os muçulmanos caiam 

na aflição e sofrimento vai devolvê-los , ele (Todo-poderoso) diz:{ E os maus estratagemas 

não envolvem senão a seus autores.}, E a Deus (Todo-Poderoso) puniu os donos da maior 

hipocrisia por hesitação, instabilidade e pânico em qualquer questão, o Todo-Poderoso 

disse:{ Hesitantes nisso. Não estão nem com estes nem com aqueles. E para quem Allah 

descaminha, jamais encontrarás caminho},  diz também o glorificado: { ão como madeiras 

encostadas. Supõem ser contra eles todo grito . Eles são os inimigos: então, precata-te 

deles. Que Allah os aniquile! Como se distanciam da Verdade!}, E Deus (Todo Poderoso) 

fechou seus corações na compreensão de Allah e Seu Mensageiro (que a paz esteja com ele), 



não alcança para seus corações orientação, e nem o bem, o Todo-Poderoso diz:{ Isso, 

porque creram; em seguida, renegaram a Fé; então, selaram-se-lhes os corações: e eles 

nada entendem.}, Quanto à sua punição na outra vida, Allah diz{E, dentre os beduínos, que 

estão a vosso redor, há hipócritas, e, dentre os habitantes de Al-Madinah, há os que se 

adestraram na hipocrisia: tu não os conheces. Nós os conhecemos. Castigá-los-emos duas 

vezes; em seguida, serão levados a formidável castigo}, A primeira punição na vida, e o 

segundo tormento na sepultura, e o maior tormento na Outra Vida, onde Deus combina os 

hipócritas com aqueles que são semelhantes às características do mal no fogo, Deus disse:{ 

Allah juntará os hipócritas e os renegadores da Fé, na Geena, a todos eles.} e também{ Por 

certo, os hipócritas estarão nas camadas mais profundas do Fogo - e, para eles, não 

encontrarás socorredor algum - Exceto os que se voltam arrependidos e se emendam e se 

agarram a Allah e são sinceros com Allah em sua devoção: então, esses estão com os 

crentes. E Allah concederá aos crentes magnífico prêmio.}. 

A fim de proteger os Estados e preservar sua coesão e integridade, os olhos  tem que ser 

vigilantes para guardar seus filhos leais e fiéis, Indivíduos e instituições, É necessário 

combinar os esforços de todas as pessoas honradas para cortar os traidores e os agentes e 

os negociadores com os inimigos dos criminosos e expondo-os a testemunhas, E torná-los 

uma lição para qualquer um que implore a si mesmo para tomar o caminho da traição e 

emprego, a fim de preservar a nossa religião e nossa pátria e nossos sintomas e nós mesmos 

e o futuro do nosso país e dos nossos filhos, Antes disso, temos que ter o prazer de nosso 

Senhor e para proteger nossa pátria e preservar nossos países para não infectar o que 

aconteceu com os outros países que foram atrasados em face de traidores, agentes e  

pensaram que eles são fáceis, e isso não é um questão fácil na história de um país. 

Oh Deus, limpe nossos corações de hipocrisia, e nossos olhos de traição 

E nossas línguas de mentira e salvar o Egito e seu povo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o aproveitamento das temporadas de obediências e bons 

Louvado seja Allah, Senhor dos Mundos, que diz em Seu Sagrado Livro:{ apressai-vos para 

um perdão de vosso Senhor e para um Paraíso, cuja amplidão é a dos céus e da terra, 

preparado para os piedosos, Que despendem, na prosperidade e na adversidade, e que 

contêm o rancor, e indultam as outras pessoas e Allah ama os benfeitores -} e testemunho 

que não há Deus senão Alá sozinho e não tem parceiro, e dou testemunho de que nosso 

mestre e profeta Muhammad e seu Mensageiro, a paz esteja com ele e abençoe ele e sua 

família e companheiros, e aqueles que os seguiram até o Dia da Religião. 

Deus (o Todo-Poderoso) escolheu alguns dias dos dias do ano que neles as bondades 

aumentam, em que as boas ações são duplicadas, e as boas ações são aumentadas, que 

neles os graus são elevados, para encorajar seus escravos para se aproximar dele, e o sábio é 

aquele que aproveitou estes dias, que neles sua intenção tem que ser sincera para Deus, e 

fez neles seu trabalho muito bem, e volta para o Senhor (Todo-Poderoso) nesses dias para 

fazer muitas coisas boas e entra na misericórdia de Allah, onde o profeta (que a paz esteja 

com ele)diz: Seu Deus Todo-Poderoso- tem brisa, em seus dias do ano, levem esssa brisa, 

talvez um de vocês leve uma brisa que nunca sofre depois dela. 

Não há dúvida de que estamos vivendo nesses dias uma das maiores temporadas na 

recompensa de Deus sobre as boas ações, Deus-Todo poderoso- fez a recompensa de boa 

ação nestes dias maior daquela recompensa dos outros dias, Eles são dias honrados, e 

grandes tempos, o Deus (Todo Poderoso) os fez mais elevados, e o Profeta (que a paz esteja 

com ele) mostrou a posição, virtude e o favor deles, incluindo: 

Que Allah (o Todo-Poderoso) jurou por esses dias no seu livro, dizendo: {Pela aurora! E pelas 

dez noites ! Pelo par e pelo ímpar ! E pela noite, quando se escoa !}, Que é acordado pela 

maioria dos interpretação do significado , que as dez noites são os primeiros dez dias de 

Dhu'l-Hijjah, e Allah (Glorificado e Exaltado seja Ele)  não jura senão com grande, o 



juramento pelos é honrando-os, e maximizando a sua posição, e uma declaração de sua 

virtude e orientação para a sua importância. 

De suas virtudes: são os dias determinados que Deus Todo Poderoso disse: {mencionar, em 

dias determinados, o nome de Allah, sobre o animal dos rebanhos que Ele lhes deu por 

sustento . Então, deles comei e alimentai o desventurado, o pobre}, São dias em que um 

muçulmano se encontra o fazer de mães de culto, como oração, caridade, jejum, 

peregrinação, que não podem serem em outros dias. 

É uma das suas virtudes: são os dias que Allah ame , e as boas ações nele são amadas por 

Allah (o Todo-Poderoso), É uma temporada de lucro, uma maneira de sobreviver e um 

campo de competição para coisas boas, o nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) disse: "Não há dias que neles as boas ações são amados para Allah mais 

que esses dias" Significa é  os dez dias, eles disseram: Ó Mensageiro de Allah, nem jihad no 

caminho de Allah? Ele disse: "Não há jihad no caminho de Allah, exceto por um homem que 

saiu com se mesmo e sue dinheir, deu tudo  no caminho de Deus e retornou nada", Assim, 

todo muçulmano deve aproveitar-se desse grande recompensa de se aproximar de Deus (o 

Todo-Poderoso) com as cores da adoração e os tipos de adoração. 

Um dos atos amados para Allah Todo-Poderoso e fez o escravo se aproxima de seu Senhor 

nestes dias é o Hajj da Casa de Allah para quem tem a capacidade de fazê-lo, Allah 

glorificado diz {A peregrinação se faz em meses determinados. E quem neles se propõe a 

peregrinação, então, não haverá união carnal nem perversidade nem contenda, na 

peregrinação.}, Hajj é o quinto pilar dos pilares do Islã, pela ordem completamos nossa 

religião, e perdoar o pecado, e escrever um novo nascimento para o escravo, Nosso Profeta 

(que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: "Aquele que faz o Hajj não haverá 

união carnal nem perversidade, ele retorna como o dia em que sua mãe o nasceu". 

O Hajj é uma grande ocasião para ensinar as virtudes e a alta moral, onde o muçulmano 

aprende temer de Allah e controlar nos instintos, luxúrias da alma e éticas também aprende 

não ser egoísmo, O muçulmano também aprende precisão em palavras, ações,  

Compromisso e disciplina, o peregrino precisa ser aplicado na prática aos valores e à ética 

exigidos pelo Islã, e quando a pessoa acaba de Hajj alcança seus significados morais e 

comportamentais. 

Nós enfatizamos que a adoração do Hajj é uma mensagem para todo o mundo, porque Hijj é 

a paz e segurança, o peregrino não briga, não argumenta, tambem não mata ou irrita um 

pássaro, Allah (glorificado) diz:{ Ó vós que credes! Não mateis a caça, enquanto estais 

hurum}, o paz não apenas confinado aos humanos e animais, mas também às plantas, o 

peregrino tem que ser pacífico e válida com a planta , onde o nosso Profeta (a paz esteja 

com ele) diz: (Este país é proibido por Deus não é permitido tirar um espinho das plantas, 

afugentar os animais. e as coisas caídas não devem ser apanhadas, exceto por alguém que a 

anuncie publicamente ". Não há dúvida de que isso inclui treinamento e reabilitação do 

muçulmano para salvar o ser humanos , árvores e pedras de seus danos depois de seu 

retorno de Meca. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) informou que 

o verdadeiro muçulmano é aquele que todas as pessoas são salvas de danos pela sua língua 

e mão. O Profeta (a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse  no Sermão de 

Despedida: " Eu te informo do crente? É quem mantê a sua propriedade e sua vida, o 

muçulmano é aquele que todas as pessoas são salvas de danos pela sua língua e mão, O 



Mujahid é aquele que luta contra os desejos de sua alma e resiste na obediência de Allah, e 

o emigrante (Muhajir) é aquele que se afasta dos erros e pecados. 

O jejum é um dos trabalhos virtuosos com os quais o muçulmano deve se aproximar de Allah 

( glorificado seja). É uma das melhores adorações que Allah (glorificado seja) atribuído a si 

mesmo por sua grande importância e alta posição. Allah (glorificado seja) dito em um hadith 

divino (Qudsi): "Toda obra do filho de Adão é para ele,  exceto o jejum, pois certamente é 

para Mim e eu sou o único que recompensa por ele." O Profeta( que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) disse: "Quem jejua um dia por causa de Allah, Ele tirará seu rosto do 

Fogo a uma distância equivalente a setenta anos". Portanto, é preferível que o muçulmano 

jejue o máximo que puder desde os primeiros nove dias de Dhul Hijja, já que o jejum é um 

trabalho muito amado por Allah (glorificado seja) especialmente " O Dia de Arafa para todos, 

exceto os peregrinos".  O Profeta (a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) distinguiu o 

jejum neste dia dizendo: "o Jejum no dia de 'Arafah, espero de Allah, expia pelos pecados do 

ano anterior e do ano seguinte.” 

E o dia de Arafah é um dos dias do Deus mais memorável, em que Allah (glorificado seja) 

revela misericórdia, perdão e salvação do inferno para Seus servos. É um dia em que as 

súplicas são respondidas e Allah ( glorificado seja) encanta os seres humanos diante dos 

anjos. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele )dizendo: " Não há dia em 

que Deus liberte mais servos do Inferno do que o Dia de 'Arafah. Ele se aproxima ( aqueles 

que estão em Arafa ) então os elogia diante de seus anjos, dizendo:" O que essas pessoas 

estão procurando?"   . Neste dia, Allah ( glorificado  seja) aperfeiçoou a forma de adoração e 

completou Sua graça. Umar Ibn Al-Jattab relatou (que Allah esteja satisfeito com ele) que 

um judeu lhe disse: “Ó emir dos crentes, há um verso em seu Livro, que se os judeus 

tivessem descido sobre nós, nós teríamos tomado isto como um eid (feriado). ” Umar 

perguntou: "Que verso?" Ele respondeu:  "  Hoje eu inteirei vossa religião, para vós, e 

completei Minha graça para convosco e agradei-Me do Islão como religião para vós." 

Umar ( (que Allah esteja satisfeito com ele) disse : “Nós sabemos quando e onde este verso 

foi revelado ao Profeta. Era sexta-feira e o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele ) estava em 'Arafat (ou seja, no Dia do Hajj). 

Além disso, é preferível que os muçulmanos se lembrem muito de Allah ( glorificado seja ) 

atualmente, porque a menção de Allah ( glorificado seja ) é a vida dos corações e alcança a 

segurança e tranquilidade. Allah ( Todo Poderoso ) dizendo : "Os que crêem e cujos 

corações se tranqüilizam com a lembrança de Allah." - Ora, é com a lembrança de Allah 

que os corações se tranqüilizam." E o profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele) diz: “Estes dias são melhores para Allah do que outros, e Ele gosta de ter boas obras 

neles; Por esta razão, aumente as vezes que você repetir o Tahlil (diga: não há Deus além de 

Allah), o Takbir (diga: Allah é maior ) e o Tahmid (diga: Graças a Deus ). Umar Ibn Al-khattab 

(que Allah esteja satisfeito com ele) repetiu: "Allah é maior " em sua cúpula de Mina, para 

que aqueles que estavam na Mesquita o ouvissem e dissessem "Allah é maior " e os que 

estavam nos mercados também o ouviram e disseram "Allah é  maior " até Mina está cheia 

dessa frase. Também 'Abdul-lah Ibn Omar Ibn Al-khattab (que Allah esteja satisfeito com 

eles) repetiu El-Takbir: "Allah é maior " em Mina depois das orações, e mesmo em sua cama, 

suas reuniões e em seu caminho ( quando ele está andando), portanto, é preferível para os 

muçulmanos dizer "Allah é maior " em voz alta nestes dias , mostrando a exaltação de Allah 

(glorificado seja), o profeta (a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: “ Talvez 

eu não os informe sobre o melhor e mais puro trabalho diante de seu Senhor, aquele que 



mais se eleva em graus, aquele que é melhor para você do que doar? Ouro e prata, e melhor 

do que encontrar o inimigo, bater os pescoços deles e deixá-los bater seus ? Eles disseram: 

claro.  Ele disse: "A memória de Allah, o Altíssimo". Também Mu'az Ibn Jabal( que Allah 

esteja satisfeito com ele) relatou : “O filho de Adão não faz um trabalho mais valioso para se 

salvar da punição de Allah do que lembrar-se de Allah ( glorificado seja). 

Eu digo isso e peço o perdão de Allah para mim e para vocês. 

Louvado seja Allah, o Senhor do Universo,  e que a paz e as bênçãos   estejam com o selo dos 

Profetas e Mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abdullah e sobre seus familiares, 

companheiros  e os  que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

Ó Irmãos do Islã: 

O sacrifício significa que abate de gado e é uma das maiores obras com a qual o homem se 

aproxima de Allah ( glorificado seja) nestes dias . É um dos ritos de Allah ( glorificado seja) e 

um sinal da religião de Abraão e da Sunna do profeta Muhammed ( que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele). Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: " Essa é Nossa determinação. E 

quem magnifica os ritos de Allah, por certo, isto é prova da piedade dos corações.". 

Quando o Profeta( a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) ele se perguntou: O que 

são estes sacrifícios?Ele disse: é a tradição de seu pai Abraão, e ele também disse: 

“Nenhuma boa obra do filho de Adão neste dia. é mais querido para Allah, glorificado seja, 

do que derramar o sangue dos animais, pois estes animais vêm no Dia do Julgamento com 

seus chifres e seus cascos rachados e seu cabelo, e esse sangue é recebido por Allah, 

glorificado seja, antes de cair na terra, então você deve estar feliz em abatê-los ”. 

O sacrifício é um dos aspectos da solidariedade comunitária que aumenta o amor, a 

misericórdia mútua e a interdependência entre os membros da sociedade. Quando o Profeta 

(a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) viu o povo que sofria de pobreza, Ele disse: " 

Quem quer que tenha abatido um sacrifício, não deve guardar nada da sua carne depois 

de três dias." Quando foi no ano seguinte, eles disseram: "Ó Mensageiro de Allah (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) Vamos fazer como fizemos no ano passado? 

"Ele disse: Coma dele e dê comida para os outros e armazene-o, pois naquele ano as 

pessoas estavam tendo dificuldades e eu queria que você ajudasse (os necessitados).   

Então, entende-se que quando as pessoas estão em uma situação de bem-estar e 

prosperidade, a palavra do Profeta é aplicada, a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele: " 

Coma dele e dê comida para os outros e armazene-o ." e se eles estão em uma situação de 

pobreza e dificuldade, a palavra do Profeta é aplicada, a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele: "Quem quer que tenha abatido um sacrifício, não deve guardar nada da sua carne 

depois de três dias." 

Deve que leva em conta que o sacrifício é realizado tanto para o abate como para a compra 

de um cheque (participar de um projeto de abate). E não há dúvida de que isso torna o 

sacrifício mais benéfico, especialmente para aqueles que não lidam com a maneira de 

distribuir a carne como deveria, o que facilita o fato de fazê-la alcançar os verdadeiros 

necessitados e, portanto, torna o sacrifício é mais benéfico e mais recompensador ao 

mesmo tempo. Assim também ajuda a dar esta carne aos pobres com dignidade e orgulho, 

como é bom reunir as duas coisas, isto é, abater um sacrifício que beneficiam seus parentes 

e suas famílias e comprar os cheques que beneficiam os pobres nos lugares mais 

necessitados. 



Também o muçulmano deve multiplicar os atos de piedade que beneficiam todas as 

pessoas, aumentando as esmolas para agradar os pobres e mesquinhos. Allah (glorificado 

seja) Ele pediu aos seus servos para dar caridade, dizendo: Ó vós que credes! Despendei do 

que vos damos por sustento, antes que chegue um dia, em que não haverá venda nem 

amizade nem intercessão; e os renegadores da Fé, são eles os injustos." E o Profeta ( que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: "A caridade não diminui a riqueza ." 

Precisamos de solidariedade, misericórdia e sentir os outros, obedecendo a ordem do 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) "O muçulmano é um irmão de 

outro muçulmano: ele não o engana nem o abandona. Se alguém se importa com a 

necessidade de seu irmão, Allah cuidará de sua necessidade, se alguém remover a ansiedade 

de um muçulmano, Allah removerá dele, uma das ansiedades do Dia da ressurreição, E 

quem cobrindo os defeitos de seu irmão, Allah cobrirá os desfeitos dele no Dia do 

Julgamento. ” O Profeta de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse : " 

Todo muçulmano deve dar caridade ». Eles lhe perguntaram: Oh, Mensageiro de Allah! O 

que acontece se ele não puder fazer isso? Ele disse: "Deixe-o trabalhar com as mãos e assim 

ele se beneficiará e poderá dar caridade". Eles disseram: Oh, Mensageiro de Allah! O que 

acontece se ele não puder fazer isso? Ele disse: "Deixe-o ajudar os necessitados". Eles 

disseram novamente: Oh, Mensageiro de Allah! O que acontece se ele não puder fazer isso? 

Ele disse: "Então faça o bem e evite fazer o mal, e isso será um ato de caridade da sua 

parte". 

Ó Allah, ajude-nos a lembrar de você e agradeça a você e adore a você  da melhor maneira 

que lhe agrada 

 

No recinto da sura da Viagem  Noturna (Al-Isra) 

Glorificado seja Quem fez Seu servo Muhammad viajar à noite - da Mesquita Sagrada para a 

Mesquita Al-'Aqsã. Eu  testemunho  que não há Deus além de Allah e que Muhammed é seu 

servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e seus 

companheiros que os seguiram com benevolência. Allah se agradará deles, e eles se 

agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 

Allah Todo-Poderoso apoiou seus mensageiros (que a paz esteja com eles) com milagres, e 

entre esses milagres: O milagre da Viagem  Noturna e Ascensão (A Viagem  Noturna  do 

Profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, de Meca a Jerusalém 

e sua ascensão ao sétimo céu), onde Allah ( Todo-Poderoso) diz : " Glorificado seja Quem 

fez Seu servo Muhammad viajar à noite - da Mesquita Sagrada para a Mesquita Al-'Aqsã 

cujos arredores abençoamos - para mostrar-lhe, em seguida, alguns de Nossos Sinais . Por 

certo, Ele é O Oniouvinte, O Onividente." E quem medita sobre esse milagre divino 

descobre que ele contém muitas lições, incluindo: Declarar o poder absoluto de Deus Todo-

Poderoso. Seu poder não está sujeita às leis das causas.O Todo Poderoso, diz: "Sua ordem, 

quando deseja alguma cousa, é, apenas, dizer-lhe; "Sê", então, é." 

Incluindo: facilidade após dificuldades e alívio ( felicidade) após angústia, depois que o 

Profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele) suportou cores de dano dos politeístas, a 

fim de informar a mensagem de seu Senhor (glorificado seja), o milagre da Viagem  Noturna 



e Ascensão veio em honra e apoio a ele, e um exemplo de alívio após angústia, Allah ( Todo 

Poderoso) diz :"  Então, por certo, com a dificuldade, há facilidade! Por certo, com a 

dificuldade, há facilidade!" 

Incluindo: glorificar a posição de adoração de Allah, Todo-Poderoso, diz: " Então, Ele revelou 

a Seu servo o que lhe revelou".  A adoração a Allah Todo-Poderoso é uma honra e glória, 

que é o objetivo de Allah Todo-Poderoso de Sua criação, e a mensagem de todos os 

profetas. Incluindo: Declarar a posição da Mesquita de Al-Aqsa, onde o profeta ( que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele ) andando à noite de Meca a Jerusalém e ascendeu ao 

sétimo céu e a mesquita de Al-Aqsa é a primeira das duas Qiblas e a terceira das duas 

mesquitas sagradas. Pedimos a Deus Todo-Poderoso que ajuda aqueles que estão lutando 

ao seu redor e devolvê-la aos muçulmanos da melhor maneira. 

Da mesma forma, o grande valor da oração, sua virtude e peculiaridade, são citados. 

Quando o Mensageiro de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) foi levado 

na Viagem Noturna, ele veio a Sidrat Al Muntaha, que fica no sexto céu. E recebeu três 

coisas: As cinco orações diárias, os últimos versos da Surata Al-Baqarah e o perdão para 

quem morre de sua nação sem associar nada a Allah. 

Incluindo: explicar as ligações conjuntas entre religiões e o profeta de Allah ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) diz : " Os profetas são irmãos paternos; suas mães são 

diferentes, mas sua religião é uma. " Os profetas se reuniram na Viagem Noturna e 

Ascensão, onde o profeta, a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, os conduziu em 

oração e eles o receberam. Após sua chegada a Jerusalém, a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele, amarrando (al-boraq), o profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele ) diz : " o amarrou ao anel que usado pelos profetas."  Incluindo: 

Distinguindo aqueles que são honestos de fé dos outros, quando disseram ao nosso mestre 

Abu Bakr (que Deus esteja satisfeito com ele): Você tem um amigo, ele afirma que ele foi à 

noite na casa do Santo?  Ele disse: Ou ele disse isso?, Eles disseram: Sim, ele disse: Enquanto 

ele disse que tinha acreditado, eles disseram: Ou você acredita que ele foi à casa de 

Jerusalém hoje à noite e veio antes de se tornar?, Ele disse: Sim, eu acredito no que é mais 

além disso; eu acredito nas notícias do céu por vé e volta, então por isso Abu Bakr foi 

chamado por o verdadeiro. 

Eu digo isso e peço a Allah perdão por mim e por você. 

*** 

Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e orações e paz estejam sobre o Selo dos Profetas e 

Mensageiros, nosso mestre Muhammad, sua família, companheiros e seguidores. 

 Irmãos do Islã: 

Surat Al-Isra também falou sobre essa jornada abençoada, ela falou de bondade com os pais, 

o Todo-Poderoso diz:{ E teu Senhor decretou que não adoreis senão a Ele; e decretou 

benevolência para com os pais.}, E Deus Todo-Poderoso destacou a mãe com mais atenção 

ao que dá na gravidez, amamentação e criação, Deus Todo-Poderoso diz:{  E recomendamos 

ao ser humano a benevolência para com seus pais; sua mãe carrega-o, com fraqueza sobre 

fraqueza},E quando o homem perguntou o Profeta (que a paz e as bênçãos estejam com 

ele): Quem merece o melhor de meus companheiros?  Ele disse (sua mãe), ele disse: Então 

quem?  Ele disse: “Então sua mãe.” Ele disse: Então quem?  Ele disse: “Então sua mãe.” Ele 



disse: Então quem?  Ele disse: (Então seu pai). E a lei honrosa fez da justiça da mãe uma das 

razões mais importantes para o prazer de Deus Todo-Poderoso, pois o homem do 

Mensageiro de Deus (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) veio pedir-lhe jihad, 

perguntou -lhe: “Sua mãe está viva?” Ele disse: Sim, ele disse: (Volte e honre sua mãe ), 

Quando ele insistiu na pergunta, ele disse a ele: (você devia se envergonhar, fique perto 

dela ganhará o paraíso( 

Sua justiça será honrada e seu belo retorno, e a introdução de prazer sobre ela, e sua justiça 

continuará após sua morte, orando e buscando perdão por ela, e dando esmolas a ela e a 

justiça da família de sua amiga. Ele diz (que as orações e a paz de Deus estejam com ele): (A 

melhor justiça está relacionada à família do menino que é à simpatia de amigos de seu pai). 

Em conclusão, insistimos na necessidade de obedecer ao governante ou a seus 

representantes. As pessoas da memória, então, são aquelas especializadas em todos os 

campos da vida; e, portanto, ninguém pode infringir nenhuma autoridade do Estado em 

relação à sua especialidade. 

Portanto, o ministério adverte contra a deriva atrás das páginas e sites suspeitos; declarando 

que você não deve receber instruções ou pedidos sobre assuntos públicos, mas através dos 

sites especializados e oficiais do Estado. 

Ó Deus, afirme sua religião e proteja nossos pais, mães, Egito e outros países do mundo. 

 

 

 

 

 

da Fé e preparação dos homens MêsO Ramadão é o  

Louvado seja Dues, senhor do universo, dizendo no seu livro sagrado ' o Alcorão' 

{ Dentre os crentes, há homens que cumpriram o que haviam pactuado com Allah. Então, 

dentre eles, houve quem cumprisse seu voto. E, dentre eles, há quem espere. E não mudam 

mudança alguma.} 

Eu Testemunho que não há Dues além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro, Ó 

Allah, abençoe nosso mestre Muhammed e sua família e seus  compenheiros, que os seguiram com 

benevolência, Allah Se agradará deles, e eles se agradarão dele ate o dia do julgamento. 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

            A Fé do Allah ( Todo- poderoso ) por causa da sua bondade para nos, dizendo:           { 

…  Mas Allah vos fez amar a Fé e aformoseou-a, em vossos corações, e vos fez odiar a 

renegação da Fé e a perversidade e a desobediência. Esses são os assisados, por favor e graça 

de Allah. E Allah é Onisciente, Sábio}. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAs


 Não há duvida de que o mês do Ramadão é o mês da Fé, por isso os versos sobre o jejum  no 

Alcorão  começam  por mostrar  a fé,  Allah diz:{ Ó vós que credes! É-vos prescrito o jejum 

como foi prescrito aos que foram antes de vós, para serdes piedosos.}. 

 

           A fé certa  significa acreditar em tudo sobre o Allah e agir de acordo, e isso é mostrado no  
famoso discurso   narrado por Jibril (a paz esteja consigo )   mostra o significado certo da fé que 

deve estar incorporado no coração do crente.  

Quando O Mensageiro (a paz esteja consigo) foi perguntado sobre o significado da fé, disse: 

(acredita em Allah, nos  seus livros sagrados , seus mensageiros, no apocalispe , no bom e no 

mal destino). 

 

         A fé  não  está relacionada à língua só, mas relacionada  também ao coração e ao trabalho. 

Allah diz:{ Os verdadeiros crentes são apenas aqueles cujos corações se atemorizam, quando é 

mencionado Allah, e, quando são recitados para eles. Seus versículos, acrescentam-lhes fé; e 

eles confiam em seu Senhor. Aqueles que cumprem a oração e despendem, do que lhes damos 

por sustento. Esses são, deveras, os crentes}. 

O mensageiro disse ( a paz esteja consigo): " O Muçulmano é aquele de cuja língua  e mão as 

pessoas estão seguras, e o crente é aquele em quem as pessoas confiam com suas vidas e 

riquezas". 

Mas a pessoa que desvia sua moral e ações das ordens de Allah, é considerado  desviado do 

caminho da Fé. 

 

           Neste contexto; o mensageiro disse( paz esteja consigo): " O adúltero não é crente no 

momento em que comete adultério, e o bebedor de vinho   não é um crente no momento em 

que ele está bebendo vinho, e o ladrão não é um crente crente no momento em que ele está 

roubando ". declarou também que  "não é da fé quando a pessoa prejudica seu vizinho, ou está 

satisfeita e sabe que  seu vizinho está com fome, porque a fé precisa de trabalho".  

E disse também ( paz esteja consigo): " Por Allah, ele não é um crente! Por Allah, ele não é um 

crente!  Por Allah, ele não é um crente!. Foi perguntado; Quem é aquele?, O mensageiro de 

Allah ! . o mensageiro respondeu aquele cujo vizinho não se sente seguro de seu mal.  O 

mensageiro disse também:" não é um crente quem durma e está satisfeito e seu vizinho está 

com fome." 

 

       A Fé certa significa não infringer  os direitos dos outros e Ela purifica o coração do crente do 
ódio, inveja, e goísmo,  traição e corrupção.  Gera efeitos na moral das pessoas, nos  seus  

comportamentos e nos seus movimentos no universo e na vida e sua atuação com as outras criaturas 

de Allah. A fé é  lidar com o homem, o animal e as coisas sem espirtio com misericódia.  

O Allah diz:" E cedem o alimento - embora a ele apegados - a um necessitado e a um órfão e a 

um cativo, Dizendo: "Apenas, alimentamo-vos por amor de Allah. Não desejamos de vós nem 

recompensa nem agradecimento".  

 

          A Fé é árvore, cuja raiz é firme e cujos ramos se alçam ao céu, Ela concede seus frutos, em 
cada tempo, com a permissão de seu Senhor. Então o jejum certo vem desta fé e publica a 

tranquilidade no espirito e assistir o Allah, o jejuante atenciosamente não mente; porque o jejuar e 



mentir não encontram nunca. O jejum é baseado nos mais altos graus de controle de Allah sobre o 

servo em segredo e em   público , é um segredo entre a pessoa e seu Deus. A mentira é um dos 
sinais mais proeminentes de hipocrisia e é contraditorio a  Essência de jejuar . por isso ambos não 

encontram juntos, se a pessoa esteja jejuante ou mentirosa. 

 Por isso nosso mensageiro ( paz esteja com ele) disse:" AS culpas" mentir, mal dizer,.. " 
abondonam a retribuição de jejuar, Quem faz o bem o faz em benefício de si mesmo. E quem 
faz o mal o faz em prejuízo de si mesmo"  

Quando o mensageiro Muhammed foi perguntado ( paz esteja consigo) O crente esteja covarde? 

Repodeu: sim!,  

E foi perguntado: o crente esteja mesquinha? 

Respondeu: sim. 

E depois  foi perguntado :o crente esteja mentioso?  

Respodeu :Não!. 

 

          A fé do Allah  há sabor e doçura,  os crentes podem se senti lá, cujos coraçoes  estão cheios 

pola satisfação . 

O mensageiro ( paz esteja consigo) disse:"  quem está satisfeito com Allah como seu senhor e o 

islã como sua religião e Muhammed como seu mensageiro, então ele provou a doçura da fé.      

                                            

Ele disse também :" existem tres coisas, quem alcança do que encontrara na doçura da fé, 

Quando Allah e seu mensageiro sao deavar para ele do que tudo mais, quando ele ama por 

causa de Allah e odeia voltar a descrenca depois de Allah salva lo e odeia entrar o fogo."  

 A fé e a boa moral são uns acompanhantes , nosso mensageiro( a paz esteja consigo)           

Disse:" as pessoas que estão mais, que são os melhores dos modos "  

 

        A  fé e a adoração são luzes.  Ambos ituminam a pessoa. Cujo coração está cheio das fé e a 

doçura da adoração, conhece a tolerancia , a facilidade e o bom tratamento. Não está arrogante 

através as outras pessoa , encontra os outros com sorriso brilhante e não a recompensa a má ação 

não  com  má ação  mas as perdoa; neste sentido nosso menssageiro( a paz esteja consigo) disse:"

haverá união carnal nem perversidade nem contenda no jejum, se alguém ti mate ou 

revolucione, diga: por Allah eu estou  jejuante." 

 

           O escravo não entre o paraíso por seu trabalho só, mas também por sua moral com os outros, 

sua tolerância e  seu bom tratamento. 

Neste sentido nosso mensageiro ( a paz esteja consigo) disse:" um homem das nacoes anteriores 

foi responsabilizado por Allah pelas acoees que ele havia feito. Ele não faz nunhum ato justo 

que aproxime alguem de Allah( todo poderoso) costumava comandar seus servos para 

mostrar clemencia para com aqueles que estavam insolvents, por isso o Allah o perdoiu". 

 

         Nós confirmamos  que a fé certa é luz colocada no coração do crente por  Deus,  que herda a 

sabedoria e a certeza. Pode ver pela luz de Deus. 



Anas Ibn Malek narrou que o mensageiro ( a paz esteja consigo) saiu num dia e encontrou um rapaz 

era de "Almadina" chamado Hatitha Ibn Alnuman e disse ilhe : como ficou? 

A rapaz repondeu: fiquei crente verdadeiramente.  

O mensageiro o perguntou: " olha ! para cada direito é essência , qual é a essência da sua fé?  

Ele respondeu: soube a essencia da vida e é sem valor e não vale a pena, esperei meu tempo 

jejuante e magino o trono do Allah, como os companheiros do Fogo castigam    companheiros 

do Paraíso aproveitam pelo Paraís"  

Entao o mensageiro disse ilhe: "Você tem razão! o coração de escravo está cheio pela fé do 

Allah"   

 

         A fé há vários tipos. Cada crente deve ser comprometido por eles. 

 Nosso mensageiro  ( a paz esteja consigo) disse: "a fé é mais de setenta ou mais de sessienta 

ramos. O superior  não há Dues além de Allah e o menor é remoção de objeto nocivo da 

estrada e o timiz e um ramo da fé." 

Quando um homem perguntou Alhassan Albassry : Você é crente? 

Ele disse: a fé é dois tipos, se você me pergunte sobre acreditar em Deus, nos seus anjos, nos 

seus livros, no paraíso, no fogo, em ressuscitar e dia de contas então eu sou crente. Mas se 

você me pergunte sobre o discurso de Deus no Alcorão {Os verdadeiros crentes são apenas 

aqueles cujos corações se atemorizam, quando é mencionado Allah, e, quando são recitados 

para eles. Seus versículos, acrescentam-lhes fé; e eles confiam em seu Senhor. Aqueles que 

cumprem a oração e despendem, do que lhes damos por sustento. Esses são, deveras, os 

crentes. Por Deus não sei se eu esteja um deles ou não". 

 

           A fé atenciosamente  premia a pessoa, a segurança e a proteçao. A boa vida alcança por elas. 

O Allah diz: "Os que crêem e cujos corações se tranqüilizam com a lembrança de Allah. Ora, 

é com a lembrança de Allah que os corações se tranqüilizam. " 

 

Não há fé sem segurança **** Não há vida sem religião 

Quem está satisfeito com a vida sem religião **** faz a destruiçao seu acompanhante  

 

Isso é meu  discurso e peça perdão a Deus para mim e Vocês. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

             Louvado seja Dues, senhor do universo, Eu Testemunho que não há Dues além de Allah e 

que Muhammed é seu servo e seu mensageiro, Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed e sua 

família e seus  compenheiros, os que os seguiram com benevolência, Allah Se agradará deles, e eles 

se agradarão dele ate o dia do julgamento. 

Ós meus irmaos muculmanos ! 

O Ramadão é o Mês da fé e da preparaçao dos homens. O jejum é uma escola prática, mostra os 

homens reais. 

Ahmed Shawky disse :" o jejum e privação permitida, disciplina por fome, ser humides para 

com Allah, para cada preceito há sabedoria. Em seu interior, haverá a misericordia, e em seu 



exterior defonte, haverá o castigo. Provoca a pena, pede caridade. Ensina a pacencia e a 

bondade. Chama para Sadaqat. Ate a hiporexia fica com fome e está proibida do 

entertainmento, neste momento sabe o sentido da privação. " 

 

            A pessoa que medita no Alcorão, realize que a masculinidade e desreveção para quem há as 
qualificações da masculinidade, como cumpirar o que há pactudo com Allah sem mudança ou 

deviso. 

O Allah diz:"Dentre os crentes, há homens que cumpriram o que haviam pactuado com Allah. 

Então, dentre eles, houve quem cumprisse seu voto. E, dentre eles, há quem espere. E não 

mudam mudança alguma. " 

E também os crentes reais venderam suas pessoas e suas riquezas ao Deus, senhor do universo. A 

sacrificio é mostrado para a religião, a patria, ou a honra  em busca do agrado do Allah. 

O Allah diz:" Por certo, Allah comprou aos crentes suas pessoas e suas riquezas, pelo preço 

por que terão o Paraíso. Combatem no caminho de Allah: então, eles matam e são mortos, 

promessa que, deveras, Lhe impende na Tora e no Evangelho e no Alcorão. E quem mais fiel 

a seu pacto que Allah? Então, exultai pela venda que fizestes. E esse é o magnífico triunfo." 

 

         No Ramadão, as mesquitas estão cheias pelas pessoas e noite rezar. Os dois são importantes 

para construir a personagem e preparação dos homens.  

O Allah está falando com o mensageiro( a paz esteja consigo) dizendo:" Ó envolto nas vestes! 

Levanta-te e ora durante a noite, exceto durante um pouco; Sua metade, ou diminui dela um 

pouco; Ou acrescenta-lho. E recita o Alcorão, lenta e claramente. Por certo, lançaremos, 

sobre ti, um dito ponderoso. Por certo, a oração no início da noite é mais eficiente, e mais 

escorreita, em recitação."  

E diz no outro verso:" Em casas, que Allah permitiu fossem erguidas e em que fosse celebrado 

Seu Nome, nelas, glorificam-no, ao amanhecer e ao entardecer, Homens, a quem não entretém 

nem comércio nem venda da lembrança de Allah e do cumprimento da oração e da concessão 

de caridade, eles temem um dia, em que os corações e as vistas serão transtornados. - "  

O Allah diz também na descrição do paraíso " De noite, dormiam pouco, 

E, nas madrugadas, imploravam perdão de Allah."Diz também "Seus flancos apartam-se dos 

leitos, enquanto suplicam a seu Senhor, com temor e aspiração, e despendem do que lhes 

damos por sustento. E nenhuma alma sabe o que lhes é oculto do alegre frescor dos olhos, em 

recompensa do que faziam." 

 

          A Noite Rezar é importante por isso devemos cuidar dela, especialmente nos  últimos dias do 

.períodoRamadão como nosso mensageiro Muhammed que estava aumentando destes rituais neste  

A senhora A'sha narrou que o mensageiro ( a paz esteja consigo) 

Nos últimos dias do Ramadão o mensageiro ficaria acordando a noite para rezar e acordaria 

sua familia e cingiria seus lombos e prepararei para adorar faria o melhor mais do que 

habitual e manteria longe de mulheres e das relacoes sexuais. 

 

         O Ramadão prepara os homens e refrea eles mesmos e desperta a consciência, a disciplina do 

comportamento e bom tratamento. Promove os valores morais e humanitarios e a moralidade que 



organiza o comportamento da pessoa e a fica hetero nos todos romances da sua vida, preserva  seus 

direitos e faz seus deveres busca alcançar todos os tipos do bom e reformar si mesmo e sua 

socialidade e sua nação. 

Então isso fortalece  a estabilidade da socialidade e seu progresso, e a  socialidade está cheia do  

esprito da afeição, familaridade e Misericordia e outros bons sentidos que contribuem no progresso 

de povos e civilza los. 

Devemos aprovitar estes dias por mencionar e chamar o Deus e ler o Alcorão e fazemos o melhor 

para ficar mais pertos do Allah até não estamos sem misaricordia do Allah nestes bons dias. Nosso 

mensageiro ( a paz esteja consigo) disse: "                                                        

"Nestes dias do Ramadão, seu senhor há dias de presente durante todo o tempo. Você deve se 

export a isso. " 

 

"Senhor nosso! Aceita-a de nós. Por certo, Tu, Tu és O Oniouvinte, O Onisciente. Por certo, Tu, Tu 

és O Remissório, O Misericordiador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

O Ramadão é o mês da bondade, laços consangüíneos e misericórdias do Allah 

Louvado seja Dues, senhor do universo, dizendo no seu livro sagrado ' o Alcorão'{ A bondade não 
está em voltardes as faces para o Levante e para o Poente; mas a bondade é a de quem crê em 
Allah e no Derradeiro Dia e nos anjos e no Livro e nos profetas; e a de quem concede a riqueza, 
embora a ela apegado, aos parentes, e aos órfãos, e aos necessitados, e ao filho do caminho e aos 
mendigos, e aos escravos; e a de quem cumpre a oração e concede az-zakah; e a dos que são fiéis 
a seu pacto, quando o pactuam; e a dos que são perseverantes na adversidade e no infortúnio e 
em tempo de guerra. Esses são os que são verídicos e esses são os piedosos.} Eu Testemunho que 
não há Dues além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro, Ó Allah, abençoe 
nosso mestre Muhammed e sua família e seus compenheiros, que os seguiram com benevolência, 
Allah Se agradará deles, e eles se agradarão dele ate o dia do julgamento.  

O Ramadão é o mês da obediência , os sopros e as misericórdias. O mês de jejum, a Noite Rezar, 
cuidar dos laços consangüíneos, a afeição e ajudar juntos, mutuamente na bondade e na piedade. 
Neste mês o Allah testa o servo na sua paciência, a observação de Allah (todo-poderoso).  



o jejuante abstendo-se de comer, beber, controla a alma e para si mesmo, ser pacienta a 
molestação e tentar ficar próximo de Allah ( todo- pedoroso) por várias obediências; ler o 
Alcorão', Recordação de Allah, A Noite Rezar, executar ascaridades, reformar as relações entre as 
pessoas, fazer o bom para o país e as pessoas.  

Isso é benevolência, traz a misericórdia para o servo de Allah ( todo-pedroso) dizendo no seu livro 
sagrado : Por certo, a misericórdia de Allah está próxima dos benfeitores." 

O mensageiro Muhammed( a paz e bênçãos de Allah estejam consigo) disse:" para o bom há 
armários, para estes armários têm chaves, bem-aventurança para o servo que é chave para abrir o 
bem e fechar o mal, e ai daquele é chave para abrir o mal e fechar o bem". 

O Ramadão é a praça de competir nas obras do bem e da bondade. Os servos competem para ficar 
próximos de Allah( todo- pedroso) . Ibn Alabas( que Allah esteja satisfeito consigo) disse que o 
mensageiro Muhammad ( a paz e bênçãos de Allah estejam consigo) era mais generoso entre as 
pessoas no Ramadão , e mais ainda durante o mês quando Jibril o- visitava para ensinar Ihe o 
Alcorão cada dia no Ramadão , por isso o mensageiro ( a paz e bênçãos de Allah estejam consigo) 
era mais repido do que o vento chuvoso.  

O Ramadão é domínio larga à bondade especialmente ceder o alimento que é uma das 
características deste mês e da nossa religião. O senhor Abdallah Ibn Salam ( que Allah esteja 
satisfeito consigo) disse: quando o mensageiro ( a paz e bênçãos de Allah estejam consigo) veio 
para Almadina, as pessoas estavam ao redor dele, eu era um dessas pessoas, olhei para sua face e 
vi que ele não era mentiroso por isso o- ouvi dizendo" Às pessoas! cedem o alimento ,publicam a 
paz, cuidam dos laços consangüíneos ,rezam a noite quando tudo mundo está a dormir, entrarem 
o paraíso seguramente". 

O discurso do mensageiro se inclue quarto metades , três são relacionadas às relações entre as 
pessoas" ceder o alimento , publicar a paz e cuidar dos laços consangüíneos". 

o quarto é relacionada à relação entre o servo e o Allah"rezar na noite e as pessoas estão a 
dormir". 

Um homem perguntou ao mensageiro ( a paz e bênçãos de Allah estejam consigo) : qual é a 
melhor obra no Islã ? O mensageiro respondeu: cede o alimento , ser-lhe-ão conferidas, publicar 
as saudações e paz entre as pessoas que você conhecer ou não ". 

 O servo deve não desprezar ou reduzir qualquer conveniente, porque ele não sabe qual obra é 
aceita por Allah (todo- pedroso). 

 Nosso mensageiro( a paz e bênção de Allah estejam consigo) disse: não deve desprezar o 
conveniente que você faz se esteja pouco, dizer uma boa palavra para outra pessoa é caridade, 
sorrir na face de outro é caridade, ajudar o outro é caridade, fazer o outro feliz é caridade, fazer o 
que se satisfeita o Allah é caridade, Remoção do objeto nocivo do caminho é caridade talvez faça 
algo se satisfeita o Allah e faz o outro feliz ." E disse (a paz e bênçãos de Allah estejam consigo) 
tambem: "cada muçulmano deve executar uma caridade" 

 Os Amigos do profeta perguntaram - no: talvez se não haja nada para executar a caridade ?  

O profeta Repondeu: trabalha e executa a caridade  

Perguntaram: talvez não possa trabalhar?  

Respondeu: ajuda uma pessoa ( injustiça ou precisa de ajuda)  

Dizeram: talvez ele não faça ?  

Disse : convida para o bom e justo  



Dizeram: se não possa? 

Disse : não faça o mal, isso é caridade.  

Devemos confirmar que a palavra " bondade" há vários significados para as características do 
bem, qualquer conveniente se satisfeita o Allah( todo- pedroso) e ajuda as pessoas. Tudo há no 
bom moral; por isso o mensageiro ( a paz e bênçãos de Allah estejam consigo) disse: " a bondade é 
o bom moral". A lealdade e o conhecimento do favor são características dos nobres. 

A lealdade é o preceito do generoso** e a traição é o preceito do Traidor  

O generoso é equitativo da verdade **O maligno é equitativo da injustiça  

 E no outro verso :- 

Os generosos conhecem o favor de outras pessoas e não esquecem- no ** não podem esquecer 
quem os-ajudou nos tempos difíceis. 

Umas das formas melhores da bandade e realizar a afeição são communicar com a familia, vizinos 
e todas as pessoas. Estas são maneiras para publicar as valores de misericórdia entre as pessoas. 

O Ramadão não é o domínio do tumulto ou disputados, então o Ramadão é o mês de laços. Nestes 
laços têm dois aspectos ; o primeiro aspecto é os laços consanguíneos.  

E o mensageiro Muhammad ( a paz e bênçãos de Allah estejam consigo) explicou o valor e o 
significado de laços consangüíneos na discurso narrado por Allah( todo- pedroso): " eu sou o Allah, 
eu sou misericordioso e misericordor, criei os laços, e são derivedos de meu nome, Aquele que os- 
une, eu iria uni-lo e ele que os- cortou, eu iria cortá-lo"  

E depois nosso mensageiro ( a paz e bençãos de Allah estejam consigo) disse: leiam o discurso do 
Allah no Alcorão: "Então, se voltásseis as costas, quiçá, semeásseis a corrupção na terra e 
cortásseis vossos laços consangüíneos? Esses são os que Allah amaldiçoou: então, Ele os 
ensurdeceu e lhes encegueceu as vistas E não ponderam eles o Alcorão, ou há cadeados em seus 
corações?"  

Nosso mensageiro disse tambem ( a paz e bênçãos estejam consigo) :" as obras de servo são 
apresentadas no Allah na segunda-feira e na quinta-feira. O Allah perdoa tudo para cada servo 
além de disputados, até o Allah diz: deixa os disputados até reconciliar."  

O mensageiro ( a paz e bênçãos estejam consigo) fiz os laços consanguineous são umas das pilares 
de fé que o mensageiro convidou no primeiro fase de seu missão no Islã .  

Amr bn Abssa contou quando eu entrou no Islã e perguntei o Mensageiro: quem é você?  

O mensageiro respondeu: eu sou o profeta do Allah.  

E prguntei: Oque significa o profeta de Allah?  

O mensageiro respondeu: o mensageiro do Allah. 

E depois eu disse: o Allah te enviou ? 

Respondeu: sim 

Perguntei: qual é a sua mensagem? 

Respondeu: Testemunha que não há Dues além de Allah, quebra ídolos e cuida os laços 
consangüíneos.  

O mensageiro fiz os laços consangüíneos,uns das pilares da Fé.  



Por isso disse:" quem acredita em Allah e no dia de julgamento, cuida os laços consangüíneos.  

O Allah confirmou o mesmo sentido no seu livro sagrado, dizendo "E os parentes consangüíneos 
têm prioridade uns com outros, no Livro de Allah".  

No outro lado de laços consanguineous é os laços de tudo ao seu redor e não corta laços de 
ninguém .  

Nosso mensageiro (a paz e bênçãos de Allah estejam consigo) disse: "Não é lícito ao muçulmano 
desprezar seu irmão muçulmano para mais de três noites, Quando eles se encontram, um vai por 
esse caminho e o outro vai por esse caminho, o melhor para os dois é quem começa pelas 
saudações".  Isso não significa que a pessoa começa pelas saudações por mãos só , mas também 
começa por saudações especiais de coração não é saudações formais por língua só.  

Lida por paz com o espírito, amigo, vizinho, família, colega, humano, animal, tudo sem espírito e 
todo o universo. Allah ( todo-poderoso) diz no seu livro sagrado "Ó vós que credes! Entrai na Paz, 
todos vós, e não sigais os passos de Satã. Por certo, ele vos é inimigo declarado". 

Isso é meu discurso e peça perdão a Deus para mim e Vocês. 

Louvado seja Dues, senhor do universo Eu Testemunho que não há Dues além de Allah e que 
Muhammed é seu servo e seu mensageiro, Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed e sua 
família e seus compenheiros, os que os seguiram com benevolência, Allah Se agradará deles, e 
eles se agradarão dele ate o dia do julgamento. 

Ós meus irmaos muculmanos ! 

 A sapiência de Allah ( todo- pedroso) de últimas dez dias do Ramadão é uma opportunudade para 
o benfeitor para almentar suas graças e para o delinquente para realizar oque passou. Estes dias 
estão cheias de sopros de Allah e seus presentes que Allah dou para seus servos. Que bom! Para o 
muçulmano para tomar as misericórdias de Allah ( todo-pedroso) . 

Nosso mensageiro disse ( a paz e bençãos de Allah estejam consigo) : " nos dias têm sopros do 
Allah, Vocês devem Se Export a isso e não ficarám cansados  

nunca". Por isso o mensageiro estava a aumentar a adoração, a obediência e ficar próximo de 
Allah nos últimas dez dias do Ramadão. 

Uma das coisas que devemos cuidar com os últimas dez dias no Ramadão: O intensificação da 
noite rezar , exemplar o mensageiro( paz e bênçãos de Allah estejam consigo ) . 

O mensageiro (a paz e bênçãos de Allah estejam consigo) estava a intensificar nos dez dias mais do 
que outros dias. A senhora A'sha (que Allah está satisfeito consigo) disse :"Nos últimos dez dias do 
Ramadão, o mensageiro ficaria acordando na noite para rezar e acordaria sua família". Também 
disse:" nos primeiros vente dias Do Ramadão, o mensageiro estava a dormir e rezar, mas nos 
últimos dez dias passou seu tempo rezando e aumenta a adoração". 

Allah ( todo- pedroso) especializou uma noite das últimas dez noites, é melhor das noites no 
Ramadão, esta noite é "Al Qadr" como o presente de Allah para a nação de seu amor " 
Muhammad" (paz e bênçãos de Allah estejam consigo). Migahed ( que Allah esteja satisfeito 
consigo) disse:" o mensageiro mencionou que um homem do Israel estava a carrigar arma no 
caminho de Allah para mel meses, os muçulmanos estavam surprisos disso .Por isso Allah disse no 
seu livro sagrado :" Por certo, fizemo-lo descer, na noite de al-Qadr. E o que te faz inteirar-te do 
que é a noite de al Qadr?A noite de al Qadr é melhor que mil meses. Nela, descem os anjos e o 
Espírito, com a permissão de seu Senhor, encarregados de toda ordem. Paz é ela, até o nascer da 
aurora".  



A adoração de Allah nesta noite é melhor de Guerra sagrada no caminho do Allah para mel meses 
. O mensageiro (paz e bênçãos estejam consigo ) disse: a noite rezar nesta noite perde de caudas". 
O mensageiro disse ( paz e bênçãos estejam consigo): quem rezará na noite de AlQadr, o Allah 
perdirá suas próximas caudas". Por isso cada muçulmano deve intensificar nesta noite e ficar 
próximo de Allah( todo- pedroso) para perdão. 

Nosso mensageiro (a paz e bênçãos de Allah estejam consigo) nos- encorajou aprovitar pela noite 
de AlQadr por cause de estar cheia de licitação e generosidade de Allah.  

O mensageiro ( a paz e bênçãos de Allah estejam consigo) disse:" Procure as noites de Qadr na 
noite estranha dos últimos dez dias". No outro capítulo, disse:" procura a noite do AlQadr nos 
últimos dez dias no Ramadão, na noite de {21, 23, 25,27 ou 29}.  

Umas das boas ações que mais importantes são executar a caridade de Alftr que é para castidade 
de jujente, e alimentar os pobres e os necessitados. Ibn Abass ( que Allah esteja satisfeito 
consigo)disse:o mensageiro(paz e bênçãos de Allah estejam consigo ) preceituou a caridade é 
castidade para o jujente de frivolidade, uniao carnal e alimentar os necessitados. É caridade aceita 
se você executá la antes de rezar a festa de Alftr e é considerado Zakah (doação/ um parte de 
caridade) receita se executá lo depois de rezar a festa".  

Outra coisa é intensificar de invocar o Allah: Se invocar o Allah no Ramadão talvez esteja aceito, 
mas nos últimos dez noites esteja aceito.  

A mãe dos crentes A'sha (que Allah está satisfeito consigo) disse: perguntei o mensageiro de Allah 
(paz e bençãos estejam consigo), oque devo dizer na noite de AlQadr? Ele respondeu : "diga! Ó 
Allah, Tu és o Perdoador e generoso, gostas do perdão, portanto perdoa-me ". 

Devemos aproveitar estes dias. E aumentamos Recordação , execução de Allah, ler o Alcorão e 
tudo nos-ajuda ficar próximos de Allah (todo-poderoso). Para não estar proibidos e sem as 
misericórdias de Allah( todo-poderoso). Porque a privação nesta noite é a privação real. Nosso 
mensageiro (paz e bênçãos estejam consigo) : "esta noite é melhor de mel meses, quem é privado 
daquela bom, esteja o privado". 

Ó Allah, Tu és o Perdoador, gostas do perdão, portanto perdoa-me 

 

 

Ramadã é o Mês de vitórias e generosidede  

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado ( Dai vossas 

esmolas aos pobres, que , impedidos pelos combate, no caminho de Allah, não 

podempercorrer a terra, para ganhar seu sustento. O ignorante supõe-nos ricos, por suas 

maneiras recatadas. Tu os reconheces por seu semblante; não pedem esmolas aos outros, 

insistentement. E o que quer que despendais  de bom, por certo, Allah é, disso, Onisciente) 

Eu testemunho que não há deus senão Allah sozinho e não parceiro, e eu testemunho que o 

nosso mestre e profeta Muhammad é seu escravo e mensageiro que disse em seu Hadith:( 

cada dia quando a pessoa amanhece, dois anjos descem: um deles diz, oh Deus dê quem 

gasta muito dinheiro no caminho de Allah seu sustento, e o outro diz: Deus dê para quem 

não gasta muito dinheiro no caminho de Allah o mal). 

Após: 



 A religião do Islã é a religião de valores, ideais e ética de ponta. Entre essas virtudes 

virtuosas, que é chamado por nossa religião e pediu a criação de: generosidade É a ética 

moral dos mensageiros, a receita das qualidades justas que pela o Amor, carinho e 

fraternidade vai espalhar entre as pessoas. e o resultado desse é um comunidade forte 

baseada à Solidariedade social e também vai espalhar nela a sinceridade e lealdade. Aqui É 

alcançado como dizendo o profeta ( que a paz esteja com ele) (Tal como os crentes em suas 

orações, e sua compaixão e simpatia, como o corpo, se um órgão reclamou o resto do corpo 

reclamou e ficando à noitee com febre) 

E a generosidade é uma das qualidades do Deus e também um nome dos nomes de Allah. 

senão O Deus é o generoso e nunca fecha a porta dele, a generosidade dele nunca acaba, 

também não afasta quem pergunta e não fazer o escravo dele frustrado. Nosso Profeta (que 

a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: "Allah é generoso, ama a generosidade, 

ama a alta moral e odeia seus pecados." Ele diz (a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele): " Allah é generoso, ama a generosidade". E E 

no Hadith sagrado:( Meus escravos, todos vocês estão perdidos menos aqueles que eu dá 

lhes minha orientação , peçam de mim minha orientação, vou te dar, Ó meus escravos todos 

vocês estão com fome menos aqueles que eu como-los, meus escravos todos vocês são nuas 

menos aqueles que eu vesti-los, então peçam de mim para te visto ,meus escravos vocês 

fazem pecados na noite e na manhã , Eu perdoo todos os pecados, então peçam de me 

minha perdão, perdoo você... se o primeiro de vocês ou o último de vocês, seus seres 

humanos, seus Jinn pedem de mim  quelquer coisa ou me perguntam eu dei a todos as 

perguntas deles isso não vai acabar de mim como o fio quando entra no mar). O Profeta 

(que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: "A mão de Deus está cheia, e ele 

não a desperdiça, a noite e o dia, e você vê o que foi gasto desde a criação dos céus e da 

terra.". 

O Alcorão já declarou que a generosidade é uma das ética dos profetas e mensageiros, Deus 

(glorificado seja) disse na historia de Abraão (paz esteja com ele) (Chegou-te o relato dos 

honrados hóspedes de Abraão?). e por causa de sua generosidade foi conhecido (que a paz 

esteja com ele) o pai dos convidados. 

O Senhor da Glória já nos exortou a honrar uns aos outros para que pudéssemos ser dignos 

de Sua honra e mais virtudes. Deus( glorificado seja) diz: (E que os dotados dentre vós, do 

favor e da prosperidade, não prestem juramento de nada conceder aos parentes e aos 

necessitados e aos emigrantes no caminho de Allah. E que eles os indultem e os tolerem .

Não amaríeis que Allah vos perdoasse? E Allah é Perdoador, Misericordiador.) Também 

Deus( glorificado seja) diz: (O exemplo dos que despendem suas riquezas no caminho de 

Allah é como o de um grão que germina sete espigas; em cada espiga, há cem grãos .E 

Allah multiplica a recompensa a quem quer. E Allah é Munifi-cente,Onisciente). Também 

Deus( glorificado seja) diz: (A bondade não está em voltardes as faces para o Poente; mas a 

bondade é a de quem crê em Allah, e no Derradeiro Dia, e nos anjos, e no Livro, e nos 

profetas; e a de quem concede a riqueza, embora a ela apegado, aos parentes, e aos  

órfãos, e aos necessitados, e ao filho do caminho e aos mendigos, e  aos escravos ; e a de 

quem cumpre a oração e concede az-zakah   ; e a dos que são fiéis a seu pacto, quando o 

pactuam) . Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: "Passe, 

Deus vai gastar com você." 



O mês do Ramadã foi e ainda o mês da generosidade e solidariedade, e nosso Profeta (que a 

paz esteja com ele) foi o mais generoso, especialmente no Ramadã, é narrado por Ibn Abbas 

(Que Allah esteja satisfeito com eles) disse: o Profeta (que a paz esteja com ele) foi o mais 

generoso especialmente no Ramadã quando Jibril encontrou com ele, e ele o encontrou 

todas as noites durante O Ramadã para ensiná-lo Alcorão, e o Profeta  (que a paz esteja com 

ele) achou que isso é mais generoso do que o vento enviar pelo deus. Nosso profeta ( que o 

paz esteja com ele ) nos chamou para dar a comida aos pobres (ajudar deles) em qualquer 

caso por isso disse: Ô pessoas espalhem a paz, deem a comida para aos necessitados, orem à 

noite quando as pesoas dormir assim entrarão no paraíso em Paz. Ele ( que a paz esteja com 

ele) quis honrando  convidado no todo lugar e disse: quem acredita em Deus e no dia do 

juízo final honrará seu convidado . O nosso profeta ( que o Paz esteja com ele ) indicou que 

dar a comida aos pobres e honrar o convidado neste mês são a maior recompensa e disse 

que quem alimentar quem jejua, Allah recompensará e este recompensa é para cada pessoa 

alimentar quem jejua, seja rico ou pobre, amigo ou utros. O profeta ( que a paz e bençãos 

estejam com ele) diz (A pessoa que jejua) indefinido isso para indicar para qualquer pessoa 

jejua porque além de alimentar os pobres e preencher sua necessidade existe um destino 

legítimo entendida a partir das palavras do Profeta (que a paz esteja com ele) e é aprofundar 

os laços de interdependência entre as pessoas em Ramadã pelos encontros na mesma mesa 

com a família e amigos. 

o conceito do significado de Hadith inclui todas aqueles  que alimentam quem jejua se 

convida-lo para Eftar ou lhe forneceu lugar para comer. o objetivo de Hadith é duas coisas. A 

primeira é solidariedade para não ficar entre nós um pessoa com fome ou precisa ajuda de 

outros no mês de Ramadã. a segunda é aprofundar os laços de interdependência entre as 

pessoas geralmente e em Ramadã Em particular. 

Os companheiros (que Allah esteja satisfeito com eles) nos atingiram os melhores exemplos 

em dar e generosidade com dinheiro e auto, a fim de agradar a Deus (especialmente) em 

tempos de adversidade. Para alcançar solidariedade, cooperação e compaixão, o profeta 

(que a paz esteja com ele)elogia Asharites,que entre eles era solidariedade e cooperação, diz 

ele (Os Asharitas se ficam muito pobre e não têm nada menos a areia, ou a comida de seus 

filhos acaba na cidade, reunem o que eles tinham em uma roupa, e depois a dividem em 

uma panela igualmente, eles são de mim e eu  sou deles) 

 

 

 

 

  É narrado por Anas (que Deus esteja satisfeito com ele ) disse , Abu Talhah foi o mais 

homem de Al-Ansar que tem dinheiro na cidade e para ele a coisa  que ele  gostava muito foi 

(Berha) , estava na entrada da mesquita, O Profeta  de Allah  (que a paz esteja com ele) 

entrou nele e bebou dele água gostosa , Anas (que Allah esteja satisfeito com ele) disse, 

Quando este verso desceu (Não alcançareis a bondade, até que despendais daquilo que 

amais.) Abu Talha foi ao Profeta de Allah (que a paz esteja com ele) e disse: Ó Profeta  de 

Allah que Allah desceu este verso: (Não alcançareis a bondade, até que despendais daquilo 

que amais). E para mim a coisa que eu gosto muito é (Berha) e é uma caridade para Allah e 

espero guardá-la e usá-la em bom e ponha- a em lugar onde Allah te viu, O Profeta de Allah  



(que a paz esteja com ele) disse : muito bem, este dinheiro é bom, este dinheiro é bom, eu 

ouvi o que te disse, e acho que dá-lo para as pessoas que são importantes para você, Abu 

Talha disse para O Profeta de Allah (que a paz esteja com ele) faça isso, e Abu Talha o dividiu 

em seus parentes e seus primos.  

É narrado por Abn Omar ( que  Allah esteja satisfeito com eles) disse: Dê a um homem dos 

companheiros do Profeta de Allah ( que a paz e a bênção  de Allah estejam com ele ) a 

cabeça de uma ovelha,  ele disse: )o meu irmão e sua família  precisam isso mais do que nós, 

ele disse: ele enviou para ele e ele continuou enviando- lhe  um para o outro. Então ele a 

deliberou sete versos até voltar ao primeiro. E desceu este verso ( E preferem-nos a si 

mesmos, mesmo estando em  necessidade) e eles  ( que  Allah esteja satisfeito com eles) 

estavam competindo na generosidade e bondade e correndo para dar a bondade  em 

resposta às ordens de Allah (o Todo poderoso ( e as ordens do Profeta ( que a paz e a 

bênção  de Allah estejam com ele )  e o desejo e a esperança como foi preparado por Allah 

(o Todo poderoso  ( para  as pessoas  de generosidade e bondade. 

Tanto precisa embriogênese  esta grande  criação,  longe de todas as manifestações  de  

ganância e pobreza  do egoísmo    , onde o nossa Profeta  ( que a paz e a bênção  de Allah 

estejam com ele )disse: (não  me acredita  quem dormindo  confortavelmente e seu 

vizinho está com fome e ele sabe ) E Profeta (que a paz e a bênção  de Allah estejam com 

ele) disse: ó filho de Adão,quando você gastando dinheiro no bom, isso é melhor para você 

e não fica avaro, você deve ficar satisfeito , começa com sua família  e mão superior é 

melhor que a mão inferior. O Profeta (que a paz e a bênção  de Allah estejam com ele 

)disse: (quem tem a capacidade de ajudar os outros, ele deve fazer isso, e quem tem mais do 

que precisa ele tem que dar os pobres). 

Eu digo isso e peço o perdão de Allah para mim e para vocês. 

Louvado seja Allah, o Senhor do Universo,  e que a paz e as bênçãos   estejam com o selo dos 

Profetas e Mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abdullah e sobre seus familiares, 

companheiros  e os  que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

Ó Irmãos do Islã: 

Uma das melhores imagens de generosidade é auto-generosidade, é uma das características 

dos generosos e nobres, e melhores tipos da generosidade, o poeta diz: 

O generosos pode se sacrificar para os outros enquanto o avaro não faz isso , e o auto-

sacrifício é o máximo nível de generosidade.  

Uma das maiores imagens de auto-generosidade o que o soldado faz na fronteira, 

defendendo sua terra, sua familia e horna com  paciência e nosso profeta( que o Paz e a 

bênção de Allah estejam com ele) diz: " perseverança na fotnteira de um dia no caminho de 

Allah  é a melhor coisa  em vida inteira. E ele ( que o paz e a bênção estejam com ele) diz: 

(existe dois olhos que não tocam o fogo, uma que chorou de medo de Allah e o outro para 

quem fica à noite para guardar no caminho de Allah).Também diz ( que o paz e a bênção 

estejam com ele): (o servo que luta no caminho de Allah, o fogo nunca  o tocará). Então o 

auto-sacrifício pelo amor de Deus  leva ao sucesso neste mundo e no outro (dia do juízo 

final). Allah ( glorificado seja) disse:"Ó  vós que credes! Pacientai e perseverai na paciência; e 

sede constantes na vigilância e temei a Allah, na esperança de serdes bem- adventurous ." 



 Não há dúvida de que Ramadã é o mês de vitórias, neste mês, foi a maior batalha de Badr , 

onde os crentes venceu na batalha, Embora os números e os equipamentos  de crentes 

fossem poucos. Allah, a Verdade Superema (glorificado seja), diz: "E com efeito, Allah 

socorreu-vos em Badr, enquanto éreis humilhados . Então, temei a Allah, na esperança de 

serdes agradecidos - E de quando disseste aos crentes: "Não vos basta que vosso Senhor vos 

auxilia com três mil anjos descidos do céu?" Sim, se pacientais e sois piedosos, e os inimigos 

vos chegam, de imediato, vosso Senhor auxiliar-vos-á com cinco mil anjos assinalados . E 

Allah não o fez senão como alvíssaras para vós e para que vossos corações se 

tranqüilizassem com isso. - E o socorro não vem senão de Allah, O Todo-Poderoso, O Sábio -

." 

No mês de Ramadan foi a conquista de Meca, no oitavo ano de imigração, e neste conquista 

o Profeta (que a paz esteja com ele) atingiu os maiores exemplos de moralidade, 

especialmente na anistia, perdão, tolerância e compaixão,onde o Profeta( que a paz e a 

bênção de Allah estejam  com ele)se encontrou com seus inimigos e o expulsou e 

conspiraram  para matá-lo , e então ele disse-lhes ( o que vocês acham eu faz para vocês?), 

eles disseram : bom , o bom irmão,  o bom sobrinho , ele disse: (Vão vocês estão livres). No 

mês de Ramadã, o 10º de Ramadã foi de 1397, o 6º de outubro, foi a guerra da glória e da 

dignidade, Onde nossas forças  corajosas armadas conseguiram derrotar inimigos e destruir 

o exército do inimigo , que se dizia invencível, pela graça de Allah (O Todo-Poderoso), e 

nossas  forças armadas derrotaram o inimigo, capturando  seu orgulho, e forçando o mundo 

inteiro para respeitar o Egito e suas forças armadas e o lema de Soldado foi : o Allah é o 

maior, com o jejum, o oração , lendo o Alcorão e a súplica sincero, e nossas forças foram 

capazes de derrotar o inimigo e expulsá-lo, aqui recordemos o que nossas forças armadas e 

nosso país foram oferecidas de grandes mártires que  sacrificaram seus sangues em defesa 

da religião, pátria, terra e honra.  

Nossas bravas forças armadas continuam a ser uma válvula de segurança para o nosso 

querido Egito, nossa nação árabe e islâmica, e seus homens leais continuam a travar uma 

guerra nobre diante das forças do terrorismo e do mal, e todos os dias fazem novos 

sacrifícios para defender a segurança, e a dignidade da pátria, e eles estão prontos para 

morrer para a pátria, eles estão totalmente preparados para sacrificar suas vidas em defesa 

da Peoria  desta pátria, e cortou a mão de qualquer vilão quer adulterar a segurança ou 

estabilidade da pátria, E ao longo da história  é o escudo da nação e sua espada,  e a história 

é a melhor testemunha. 

Ó Allah, ponha a fé e a pureza em nossas almas! Ó Allah é responsável por nós . 

 

 

O que é sobre shawwal? 

Louvado seja Dues, senhor do universo, dizendo no seu livro sagrado ' o Alcorão' "  Por certo, os 
que dizem " Nosso Senhor é Allah ", em seguida,  são retos, os anjos descerão sobre eles, 
frequentemente,  dizendo: Não temais e não vos entristeçais, exultai com o paraíso, que vos era 
prometido. "  Eu Testemunho que não há Dues além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu 
mensageiro. O Profeta de Allah ( a paz e a bênção de Allah estejam com ele) dizendo: os feitos 
mais amados por Allah são aqueles que são mais consistentes, mesmo que sejam poucos. Ó Allah, 



abençoe nosso mestre Muhammed e sua família e seus  compenheiros, que os seguiram com 
benevolência, Allah Se agradará deles, e eles se agradarão dele ate o dia do julgament.. 

Após: 

O contemplador e pensador  da Sunnah de Allah (Todo Poderoso) cósmico em sua criação vê a 
velocidade da expiração de dias e meses e anos, então a vida é apenas alguns dias,  e esta lição 
para quem pensa e contempla , onde Allah ( Todo poderoso) diz " E Ele é Quem fez a noite e o dia 
alternados, para quem deseja meditar ou deseja agradecer a Allah. ", Allah ( Todo Poderoso) diz 
" Então,  não lhe apresses o castigo. Apenas, contamo- lhes todos seus atos, precisamente. "  

E quando humano neste mundo estava ocupado com seu trabalho, Allah ( Todo Poderoso) diz " E 
que não há, para o ser humano, senão o que adquire com seu esforço, E que seu esforço será 
visto, Em seguida, será recompensado com a mais completa recompensa, " O sábio deve ter 
interessado em obediência e mantê-la até obtendo a boa conclusão, e o homem encontra seu 
Senhor e está satisfeito com ele, o homem não sabe que qualquer obediência obre as portas da 
aceitação, Allah ( Todo Poderoso) escondeu sua misericórdia em sua obediência, onde o nosso 
Profeta ( a paz e a bênção de Allah estejam com ele) diz: 

Certa vez caminhava um homem que foi acometido por forte sede. Ele desceu a um poço, dele 
bebeu e depois saiu . Então avistou um cão arquejante, que de tanta sede lambia a poeira.  O 
homem refletiu:" Este chegou ao mesmo grau de sede que eu " Então, entrou no poço novamente 
e com seus dentes prendeu o sapato, que encheu de água. Então escalou para fora do poço 
novamente e deu de beber ao cão.  que Allah lhe agradeceu e o perdoou, E na narração : 
(agradeça a Deus por ele, e o entre no Paraíso)? 

Como Allah ( Todo Poderoso ) escondeu Sua raiva em Sua desobediência, o homem não  conhece 
qualquer pecado que seja punível, nossa Profeta ( que a baz e bênçãos de Allah estejam com ele) 
disse: " Uma mulher foi castigado e entrou no inferno por causa de uma gata que ela prendeu até 
morrer: não a alimentava nem lhe dava de beber enquanto a mantinha amarrada, nem tampouco 
a libertava para que  pudesse comer dos insetos da terra. "? os (resultados de) feitos, dependem 
das últimas ações como disse o sincero que não diz as mentiras, onde o Profeta ( que a paz e a 
bênção de Allah estejam com ele) diz : "Uma pessoa pode fazer atos que pareçam ao povo como 
as ações do povo do Paraíso, enquanto, na verdade, ele é dos habitantes do (Inferno) Fogo; e 
similarmente uma pessoa pode fazer ações que pareçam as pessoas como as ações do povo do 
(Inferno) Fogo, enquanto, na verdade, ele é dos habitantes do Paraíso. Verdadeiramente, os 
(resultados de) feitos, dependem das últimas ações." Portanto, nosso Profeta (que a paz esteja 
com ele) peça a Deus uma boa conclusão, e ensina sua nação isso, É narrado por Anas (que Allah 
esteja satisfeito com ele)  que o Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) diz:" o controlador 
dos corações faz meu coração firme em sua religião ", então eu disse: 'Ó Profeta de Allah! 
Acreditamos em você e no que você veio.Você  se preocupa com a gente? Ele disse sim. De fato, 
os corações estão entre dois dedos dos dedos de Allah, Ele os muda como quer." 

Não há dúvida de que os sábios sabem que o Senhor do Ramadã é o Senhor de Shawwal e o 
Senhor de todos os meses, dias, tempos e lugares, e se o Ramadã passasse  por todas as boas 
ações, bênçãos, e  o que é  sobre Shawwaal? 

Todas as portas de bom estão ainda abertas, O Senhor de Glória ( Todo Poderoso) ainda estende a 
mão durante a noite para que o povo se arrependa pela falta cometida desde o amanhecer até o 
crepúsculo, e estende a mão durante  o dia para que o povo se arrependa pela  falta cometida 
desde o crepúsculo até o amanhecer, no Ramadã, no Shawwal, e no mês de Dhu'l-Qa'dah, em 
cada tempo e em cada vez até o sol nasce do oeste, é narrado por Abu Mousa (que Allah esteja 
satisfeito com ele) que o Mensageiro de Allah ( que a paz e a bênção de Allah estejam com ele) diz 
: " que Allah ( Todo Poderoso) estende a mão durante a noite para que o povo se arrependa pela 



falta cometida desde o amanhecer até o crepúsculo, e estende a mão durante  o dia para que o 
povo se arrependa pela  falta cometida desde o crepúsculo até o amanhecer, (Ele aceitaria o 
arrependimento) antes que o sol nasce do Oeste ( antes do dia da ressurreição). 

 

Se as portas do Paraíso fossem abertas no Ramadã, elas não fechavam depois do Ramadã. 

Foi narrado a partir de Abu Hurayra (que Allah esteja satisfeito com ele) que ¨Mohamed¨ o 

Mensageiro de Allah (que a paz de Alla esteja com ele) disse: (As portas do Paraíso abrem às 

segundas e quintas-feiras, cada pessoa que adora somente Alla, será perdoada, Apenas um 

homem tinha ódio em seu coração do outro, Disse: esperam por esses dois até que eles se 

reconciliam).  

Quem é adorado conhecerá a recompensa, e quem for conhecido por esforçar-se e trabalhar 

ativamente, e quem trabalhar ativamente chegará à casa¨Paraíso¨. Quem provou a doçura 

do jejum, oração á noite  e ler o Alcorão não pode parar esses atos de adoração após o 

Ramadã. Os estudiosos mencionaram que dos sinais de aceitação da obediência é gostar de 

fazer esses atos . 

Allah (O Todo-Poderoso) diz: " Os crentes são aqueles que, se Allah é mencionado, seus 

corações foram com medo , e se os seus sinais foram lidos para eles, aumentarão a fé deles, 

e eles confiam em seu Senhor. 

Allah (O Todo-Poderoso) diz: (Deus revelou a melhor conversa num livro, não há diferença 

nisso, Em que tudo é mencionado repetidamente, as peles daqueles que temem o seu 

Senhor arreiam  em seguida, suavizam suas pele e seus corações para a lembrança de Deus. 

Essa é a orientação de Deus, ele orienta quem ele agrada, E quem engana a Deus, não tem 

nenhuma orientação. 

Aqueles que estão acostumados a ler o Alcorão Sagrado no Ramadã não podem abandoná-lo 

depois do Ramadã, E também quem costumava rezar à noite não pode ser abandonado após 

o Ramadã, Quem sente o prazer de doar e gastar em nome de Allah no Ramadã não vai 

parar depois do Ramadã, Se uma pessoa costumava fazer uma obediência e amava a fazer 

no Ramadã, ela deve continuar a fazer ao ano inteiro. 

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) nos incitou a não deixamos de 

jejuar pelo fim do Ramadã, e nos incitou a jejuar em Shawwaal, Isto é o que o Profeta (paz e 

bênçãos de Allah estejam com ele) pretendia ¨seguir¨. O Profeta (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam sobre ele) disse: (Quem jejua todo o Ramadan e depois o segue e jejua seis 

dias de Shawwaal, é como jejuar por toda a vida) 

O verdadeiro jejum é aquele que ganha a piedade de allah (O Todo-Poderoso) através do 

jejum. E quando Allah falou sobre a descrição dos piedosos e suas recompensas disse: "Por 

certo, os piedosos estarão em Jardins e entre fontes, Tomando o que seu Senhor lhes 

conceder. Por certo, antes disso, eram benfeitores: De noite, dormiam pouco, E, nas 

madrugadas, imploravam perdão de Allah . " 

Allah (O Todo-Poderoso) não dedicou aquela noite à noite do Ramadã, e quando o Todo 

Poderoso descreveu dos adoradores à noite dizendo: (Eles surgem de suas camas, eles 

suplicam ao seu Senhor com medo e aspiração, e pelo que Nós lhes fornecemos, eles 

gastam. E nenhuma alma sabe o que foi escondido para eles de conforto como recompensa 

pelo que eles costumavam fazer). Ele não limitou isso apenas ao Ramadã, mas o fez em 



outros dias e meses. Daí o muçulmano deve continuar a fazer boas obras, e ser justo em 

obediência a Allah (O Todo-Poderoso). 

Allah diz: (Portanto, permaneçam no rumo certo, como lhe foi ordenado, e aqueles que 

voltaram com você [para Alhah], e não transgridem. De fato, Ele está vendo o que você faz) 

e disse : (Você não considerou que Allah sabe o que está nos céus e o que está na terra?, 

Não há em nenhuma conversa particular três pessoas e que Ele é o quarto deles, nem há 

cinco e  que Ele é o sexto deles -  nem menos  nem  mais do que isso, exceto que Ele está 

com eles, onde que estejam. Então Ele os informará do que eles fizeram, no Dia da 

Ressurreição, Allah sabe tudo.) 

Sufian bin Abdullah Althagaf disse: Eu disse, ó Mensageiro de Allah, diga-me uma coisa no 

Islã para fazer e que não deveria perguntar a ninguém depois de  você. Ele disse : (Diga: Eu 

acreditei em Deus, e depois permanece no rumo certo). A integridade na obediência e 

continuar a fezer é um dos atributos dos fiéis adoradores de Allah. O Todo-Poderoso diz: 

(Aqueles que disseram: "Nosso Senhor é Alhah", e então permaneceram no caminho certo, 

não haverá temor em relação à eles, nem se afligirão.), e diz também : (Aqueles que 

disseram: “Nosso Senhor é Allah” e então permaneceram no caminho certo - os anjos 

descerão sobre eles, dizendo, “Não tenham medo e não sofra, mas recebam boas novas do 

Paraíso, o qual vocês eram prometidos). 

Hassan al-Basri disse: " A recompensa das boas ações são outras boas ações e a punição das 

más ações são outras más ações, então se Allah aceita do servo, ele o ajudará na adoração e 

o afastará do pecado, se uma pessoa faz uma boa ação e depois disso faz outra boa ação isso 

significa que Allah aceitou primeira ação, e quem fizer uma considerada boa ação mas logo 

depois fizer uma má então isso significa a rejeição da primeira ação,  

A adoração aceita ( Culto aceito) é sempre siguida de uma boa ação e uma má ação sempre 

atrairá uma outra má ação. 

É confirmado que o dever da continuidade e persistência nas adorações está em 

conformidade com o dito de Allah: ( E adore Allah até que  

te chegue a certeza, ou seja a morte) e também.( Então, quando estiverdes livre, esforça-te 

em orar, E dirige-te a teu Senhor em rogos.) 

Isso significa que ao terminar uma adoração é preciso iniciar outra em sequência fazendo 

isso pelo amor que temos a Deus, O Santo. O nosso profeta (que o paz esteja com ele) 

sempre fazia assim, certo dia Mãe dos crentes Aisha ( Deus, por favor, ela) foi perguntada: 

Como o Profeta ( que o paz esteja com ele) fazia suas orações? foi em dias específicos? 

Respondeu: não, quando fazia um ação, fazia-lo perfeito. 

Eu digo isso e Peça perdão a Deus para mim e para vocês 

Louvor a Allah, Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há Deus além de Allah, único, 

sem parceiros, e testemunho que Mohammad é seu mensageiro. Ó Allah, abençõe o profeta 

Mohammad e a sua família, seus comopnheiros quem o segue até dia do juizo final. 

A continuidade na obediência e adoração de Allah (Deus todo-poderoso) é a causa da bem 

aventurança. a ação correta leva aos resultados corretos, os quais desejamos. Os Estudiosos 

muçulmanos entenderam isso quando Allah(Deus todo-poderoso) disse: (Ó vocês que crêem 

temam a Deus de forma verdadeira e não morrão senão sendo muçulmanos). e 



mencionaram que este verso significa: mantenham seu Islam, continue na boas ações e ni 

temor de Allah! para viver e morrer assim porque Allah ( Deus todo-poderoso ) disse que a 

forma como morreres será a forma em que séreis ressuscitados ou na ação em que 

morreres séreis ressuscitados. 

E nosso profeta( que o Paz esteja com ele) disse: Quem foi ferido num incursão pelo amor de 

deus, e Allah(Deus todo-poderoso) sabe bem quem é ele, virá no dia do julgamento a cor 

dele é cor do sangue e o cheiro dele é o cheiro de almíscar. 

Também a honestidade entre o servo de Allah (Deus todo-poderoso) é a principal causa da 

bem aventurança. Um exemplo é a honestidade na Intenção, o que leva ao sucesso nessa 

vida e na outra. 

E uma prova disso quando veio um árabe ao profeta( que o paz esteja com ele) que 

acreditou nele e no Islam e pediu-lhe para migrar com ele a Medina e nosso profeta( que o 

paz esteja com ele) aceitou, depois de uma batalha no momento de dividir os espólios, 

nosso profeta( que o paz esteja com ele) dividiu as ovelhas entre os companheiros e Ele 

pediu-lhes para dar ao homem arabe a sua parte, ele veio ao profeta( que o paz esteja com 

ele) e perguntou: o que é isso?  

O profeta respondeu: é sua parte.  

O homem disse: más eu não vim em busca disso, mas vim para morrer por uma flechada, (e 

apontando sua garganta)  

E o profeta respondeu: quem é honesto, Allah vai aceitar dele.  

depois um pouco tempo houve outra batalha e este homem arabe saiu com eles e não 

voltou, então ele morreu assim como ele queria. 

Quando nosso profeta o viu disse: ele foi sincero com Allah e Allah aceitou dele. Então o 

profeta orou a Deus para ele e disse: Ò Allah ele é seu servo, saiu e migrou pelo amor de 

Deus, ele foi morto mártir e eu testemunho isso. 

Parabéns para quem Allah ajudou-lhe na adoração e melhorou seu trabalho e seu moral, e o 

faz útil e ajuda os outros e Espalhando o bom na sociedade e pátria e tudo isso é 

considerado um satisfação de Allah (Deus todo-poderoso).  

Anas (que Allah esteja satisfeito com ele) relatou: O profta (que o paz esteja com ele) disse: 

se Allah(Deus todo-poderoso) quer um bom do Servo, use ele 

Annas perguntou: como isso? 

O profeta respondeu: faz ele útil ( ajuda os outros) antes do morte. 

E disse (que o Paz esteja com ele) se Allah(Deus todo-poderoso) quer um bom de oservo 

Lave-o antes seu morte  

Annas perguntou: e como isso? 

O profeta respondeu: Allah abre um boa ação para ele até satisfar com ele. 

Ó Allah nos dê um arrependimento antes do morte e a pronúncia de "eu testemunho que 

não há deus além de Allah" durante o morte e o paraíso depois do morte. 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As lições aprendidas do Sermão de Peregrinação de Despedida 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado " Hoje eu inteirei 

vossa religião, para vós, e completei Minha graça para convosco e agradei-Me do Islão 

como religião para vós." Eu  testemunho  que não há Deus além de Allah e que Muhammed 

é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e 

seus companheiros que os seguiram com benevolência. Allah se agradará deles, e eles se 

agradarão dele até o dia do julgamento.  



Após: 

Allah (o Todo Poderoso) enviou Seu Mensageiro (que a paz esteja com ele) com a boa 

orientação e a religião da verdade para tirar as pessoas das trevas para a luz e para levá-los 

aos caminhos de sobrevivência e felicidade neste mundo e no outro mundo, Ele (a paz esteja 

com ele) convidou para as melhores valores e ideais, e informou a mensagem do seu Senhor 

(Todo Poderoso) na imagem mais completa, permaneceu ao longo de sua vida estabelecindo  

das valores humanos, com seu dito, seu feito e seu relatório. 

Quando Allah, o Todo-Poderoso, permitiu que seu Profeta (que a paz esteja com ele) fizer o 

quinto pilar do Islã, o Profeta (que a paz esteja com ele) estava na Arafat, nas rochas, Na 

maior reunião humana - naquele tempo - ilustra os rituais do Hajj para seus companheiros, e 

para a nação depois deles, e fortalece os valores humanos e morais que ele vem defendendo 

ao longo de sua vida. Ele sente que ele vai morrer, e seu sermão (que a paz esteja com ele) 

incluiu muitas grandes lições que são um método de vida para toda a humanidade. 

Estas lições são: Estabelecindo o princípio de justiça e igualdade entre todas as pessoas. O 

Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse : " “Ó povo, em 

verdade seu Senhor é Um e seu pai é um. Em verdade, não há superioridade de um árabe 

sobre um não-árabe ou de um não-árabe sobre um árabe, ou de um homem vermelho sobre 

um negro, ou de um homem negro sobre um homem vermelho, exceto em termos de 

piedade. Por certo, o mais honrado de vós, perante Allah é o mais piedoso."  Ele (a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) considerou que a piedade e a boa ação são o critério de 

distinção. Allah (Todo Poderoso ) dizendo: " Ó homens! Por certo, Nós vos criamos de um 

varão e de uma varoa, e vos fizemos como nações e tribos, para que vos conheçais uns aos 

outros. Por certo, o mais honrado de vós, perante Allah é o mais piedoso. Por certo, Allah 

é Onisciente, Conhecedor." Todas as pessoas são iguais em direitos e deveres, sem 

discriminação de classe ou Intolerância tribal, Isto é o que a justiça exige, que é o equilíbrio 

do estabelecimento da verdade, e a moderação das nações. Allah (Todo Poderoso ) disse: " 

E, quando falardes, sede justos, ainda que se trate de parente." Também (Todo Poderoso) 

disse: " E, quando julgardes entre os homens, que julgueis com justiça." Allah (Todo 

Poderoso) disse: " . E que o ódio para com um povo não vos induza a não serdes justos. 

Sede justos: isso está mais próximo da piedade." 

Essas morais incluem a santidade do sangue, a  propriedade e as honras. Abdul-Rahman lbn 

Abu Bakrah ( que Allah esteja satisfeito com ele ) relatou que o profeta de Allah (que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele) estava montando seu camelo e um homem estava 

segurando suas rédeas.O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) 

perguntou: "Qual é o dia de hoje?" Ficamos silenciosos, pensando que ele poderia dar a esse 

dia outro nome. Ele disse: "Não é o dia de sacrifício hoje " Nós respondemos: "Sim" .Ele 

ainda perguntou: "Que mês é esse?" Nós novamente ficamos quietos, pensando que ele 

poderia dar outro nome.Então ele disse: "Não é o mês de Dhul-Hijja?" Nós respondemos: 

"Sim". Ele disse: “ Em verdade, seu sangue, sua propriedade e sua honra serão sagrados 

entre vocês, assim como seu dia, este mês e sua terra são sagrados.Que o presente informa 

a ausente.Talvez, entre os ausentes, existe pessoas que, ouvindo isso, entendem melhor do 

que as presentes ”. Nesta situação, o Profeta ( que  a paz e as bênçãos de Allah estejam com) 

ele, atraiu a atenção de seus companheiros com estas palavras eloquentes que contêm o 

discurso profético único que demonstra a santidade e imunidade de sangue, propriedade e 

as honras, a tal ponto que é proibido atacá-las de qualquer forma. O Islã exige paz e 

segurança, quer que todas as pessoas tenham uma vida estável, sem distinção entre um ser 



humano e outro, independentemente de raça, cor ou religião .A Sharia garantia isso para 

todo ser humano.Allah (Todo Poderoso ) disse: " E não mateis a alma, que Allah proibiu 

matar, exceto se com justa razão. Eis o que Ele vos recomenda, para razoardes."  Allah 

(Todo Poderoso ) considera matar uma alma sem o direito de fazê-lo é como matar toda a 

humanidade. Também (Todo Poderoso ) disse: " que quem mata uma pessoa, sem que esta 

haja matado outra ou semeado corrupção na terra, será como se matasse todos os 

homens. E quem lhe dá a vida será como se desse a vida a todos os homens." Para 

acentuar a santidade do sangue e a proibição de transgredi-lo, o Profeta (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) emitiu outro aviso neste sermão sobre sangue 

derramado e sua inviolabilidade dizendo: “Não voltem à descrença. depois de mim, e que 

alguns de vocês matam os outros ”. 

O Islã proíbe o assalto das almas e propriedades dos outros de qualquer forma. Allah (Todo 

Poderoso) disse: " Ó vós que credes! Não devoreis, ilicitamente, vossas riquezas, entre vós, 

mas é lícito existir comércio de comum acordo entre vós."  Também (Todo Poderoso) disse: 

" E não devoreis, ilicitamente, vossas riquezas, entre vós, e não as entregueis, em suborno, 

aos juízes, para devorardes, pecaminosamente, parte das riquezas das pessoas, enquanto 

sabeis." E para manter a propriedade em geral, a Sharia proibiu o roubo emitindo uma 

decisão legal clara. Allah (Todo Poderoso) disse: " E ao ladrão e à ladra, cortai-Ihes, a 

ambos, a mão como castigo do que cometeram, e como exemplar tormento de Allah. E  

Allah é Todo-Poderoso, Sábio." Ele também proibiu a usurpação da terra em qualquer 

forma. O Profeta (a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: "Quem ilegalmente 

apreende um pequeno pedaço de terra, será cercado pelo pescoço de sete terras no último 

dia ". 

o Islã proíbe a fala sobre inviolabilidade das pessoas ou aproximá-la de qualquer forma, e 

nesta questão não há diferença entre um muçulmano e outros, disse o Todo-Poderoso, 

proibindo o adultério: {E não vos aproximeis do adultério. Por certo, ele é obscenidade; e 

que vil caminho!} , e O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) também 

proibiu difamar os castos e contá-lo dos principais pecados, Disse (que a paz esteja com ele): 

(Evite os sete que Levam à destruição), Foi dito: Ó Mensageiro de Deus, e quais são elas?  Ele 

disse: (... difamar os castos crentes ...), o profeta (a paz esteja com ele)  proibiu insultos e 

maldições em geral, e chamou-lhe uma desobediência (devassidão) disse (que a paz esteja 

com ele): (A maldição de um muçulmano é devassidão, e mata-lo é descrença). 

As lições incluem: o chamado à unidade e aviso da separação, o profeta (a paz esteja com 

ele) disse em seu sermão: (... que o diabo se desesperou porque não fica adorado em vossa 

país, e ficou satisfeito com os pequenos pecados, então sejam cuidadosos na vossa religião). 

Vamos nos unir, e segurar com a corda de Deus todos, em resposta ao seu ditado (Todo 

poderoso):{ E agarrai-vos todos à corda de Allah e não vos separeis.}, e { E obedecei a Allah 

e a Seu Mensageiro, e não disputeis, senão, vos acovardareis, e vossa força se irá. E 

pacientai. Por certo, Allah é com os perseverantes.}. Deixe-nos saber que fragmentação e 

dispersão não são da religião de Deus em nada, o Todo-Poderoso disse:{ Por certo, os que 

separam sua religião e se dividem em seitas, tu nada tens com eles}, O Islam pede unidade 

e proíbe conflito e divisão. 

Entre as lições: a obrigação de adesão ao Livro de Allah (o Todo Poderoso) e a Sunnah de Seu 

Mensageiro (que a paz esteja com ele), Onde a paz esteja com ele disse: (... e eu deixei para 

vocês a coisa que não engana te se aderam pela , é o Livro de Deus, e vocês são responsáveis 

por ele ...). O Livro de Allah (o Todo Poderoso) é o milagre eterno, que não tem falsidade de 



mãos, não muda ao longo dos anos, Allah fechou pelo o livro sagrado (Alcorão) e Sunnah de 

seu mensageiro (que a paz esteja com ele) a discordância que haja entre as pessoas, que não 

crem em Allah e Sunnha, dizendo o glorificado { Ó vós que credes! Obedecei a Allah e 

obedecei ao Mensageiro e às autoridades dentre vós. E, se disputais por algo, levai-o a 

Allah e ao Mensageiro, se sois crentes em Allah e no Derradeiro Dia. Isso é melhor melhor 

e mais belo, em interpretação.}, a adesão ao livro e à Sunnah de Seu Mensageiro (que a paz 

esteja com ele) é um sinal de fé e prova de piedade, onde diz o Todo-Poderoso: { Então, por 

teu Senhor! Não crerão; até que te tomem por árbitro das dissensões entre eles, em 

seguida, não encontrem, em si mesmos, constrangimento no que julgaste, e até que se 

submetam, completamente.} 

 

Eu digo isso e peço perdão a Deus por vocês e para mim 

*** 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos estejam com o selo dos 

profetas e mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abduallah, e sobre seus familiares, 

companheiros e os que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

Irmãos do Islã: 

       Não há dúvida de que o discurso do sermão de despedida é o primeiro documento e 

uma declaração universal para a preservação dos direitos humanos, por causa dos valores 

humanos que preservam a dignidade humana, e alcançam segurança para ele, uma das 

lições mais importantes aprendidas do sermão de despedida é: A declaração do status e 

posição das mulheres na lei islâmica, O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

sobre ele) falou sobre as mulheres para apreciar-las e mostrar a posição delas na lei islâmica. 

porque elas são iguais com os homens e os direitos e deveres são mútuos entre eles. Nosso 

Profeta (que a paz e as bênçãos estejam com ele) diz: (Pois você tem direitos das suas 

mulheres, e suas mulheres têm direitos de vocês). 

O Islam honrou as mulheres como mães, irmãs, filhas e esposas e dá lhe direitos para 

garantir sua felicidade nos dois lares (na vida atual e na vida Final), preservá-la e preservar 

sua dignidade humana. as bênçãos de Allah estejam com ele) foi perguntado:" Quem 

merece ficar comigo?  disse: (Sua mãe), ele disse: Então quem mais?  Ele disse: (sua mãe), 

disse: Então quem mais?  Ele disse: (sua mãe), disse: Então quem mais?  Ele disse: (Então seu 

pai)", O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) também disse: "Aquele 

que tinha três filhas, seja paciente com elas, alimente-as, beba-as e vista-as de sue esforço, 

impedem-no de fogo no Dia de Ressurreição". No outro narrado: (quem foi responsável 

pelas duas filhas, três filhas, ou irmãs, ou três irmãs, até que elas separem se dele, ou ele 

mesmo morre, era eu e ele como esses dois, apontondo os dedos indicador e médio), Abu 

Hurayrah (que Allah esteja satisfeito com ele) disse: O Mensageiro de Allah (Deus o abençoe 

p les-lo): (lidem bem com as mulheres, as mulheres foram criadas a partir da costela, e o 

algo mais torto na costela é acima, mas se você tente fazê-ló direto então vai quebrar-lo, e 

se você deixê- lo vai ficar o mesmo torto, então lidem com as mulheres com o bom). A 

palavra "bom" no hadith é uma palavra inclusiva, sugerindo a necessidade de criar os mais 

altos significados da masculinidade quando os homens lidam com as mulheres. 



Todos nós precisamos aplicar esses valores nobres, que reuniu o bem para toda a 

humanidade, veio na história da humanidade e stabeleceu as regras dos direitos humanos e 

colocou os princípios e valores básicos da humanidade e da moralidade que, se fosse 

administrados por pessoas, e por sua mente e trabalho, seriam uma razão para a felicidade 

no mundo e na outra vida. 

Nosso Senhor aceita de nós que você é o Ouvinte, o Conhecedor, e perdoa nos você é o mais 

misericordioso 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

O que é depois da Peregrinação (Hajj) ? 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado   : " Por certo, os 

que dizem: "Nosso Senhor é Allah", em seguida, são retos, os anjos descerão sobre eles, 

freqüentemente, dizendo: "Não temais e não vos entristeçais; e exultai com o Paraíso, que 

vos era prometido." Eu  testemunho  que não há Deus além de Allah e que Muhammed é 



seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e seus 

companheiros que os seguiram com benevolência. Allah se agradará deles, e eles se 

agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 

O pensador na Sunnah de Allah  (o Todo Poderoso) em sua criação vê a expiração do fim dos 

dias, meses e anos, os dias e os anos passam.  A vida é apenas alguns dias, e as idades 

limitadas, e naquela existe as lições para quem pensando e olhando. Allah ( Todo Poderoso ) 

dizendo:" E Ele é Quem fez a noite e o dia alternados, para quem deseja meditar ou deseja 

agradecer a Allah." 

A peregrinação aceitável apaga todos os pecados e o peregrino retorna como a criança 

nascida. O Profeta de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: " 

Quem realiza peregrinação para esta casa (Kaaba) e não se aproxima de sua esposa para 

relações sexuais, nem comete pecados (enquanto realiza peregrinação ), ele vai sair como 

uma criança nascida ( como a mãe dele o nasceu) sem pecado." O sábio deve aproveitar a 

graça de Deus sobre ele e se afastar de outros pecados, e se aproximar de Deus com um 

coração puro e grande sinceridade. 

O peregrino deve se sentir a graça de Allah (o Todo-Poderoso) sobre ele, porque Allah ajudá-

lo para fazer essa adoração. E sabe que deve agradecer Allah (Todo Poderoso) o peregrino 

deve continuar a fazer boas ações, a obediência( adoração) não tem um certo tempo, nem 

um certo lugar, mas a adoração é tão permanente como a vida de ser humano e realiza as 

condições que lhe são atribuídas, isso é o que O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) estava fazendo. A continuidade de fazer as adorações e as obediências, em 

acordo com o dito de Allah ( Todo Poderoso):" E adora teu Senhor, até cheg£ir-te a certeza 

." E também Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: " Então, quando estiverdes livre, esforça-te 

em orar, •E dirige-te a teu Senhor em rogos." Se você terminou de adoração e obediência, 

envolva-se na outra obediência e adoração para aproximá-lo de Allah  Todo-Poderoso. 

E continuidade de fazer as boas ações, é uma das atos mais amadas de Allah (o Todo-

Poderoso) e prova de boa conclusão. É narrado por Aisha (que Allah está satisfeito com ela 

)O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) perguntou: "Que atos são 

mais amadas por Allah?" Ele disse: " São aqueles que são feitos continuamente, mesmo que 

sejam pequenos." Parabéns para aqueles que Deus os direcionou para obedecer-lhe, e 

molhorou seu trabalho, e melhorou sua criação, e procurou ajudar as pessoas, e aliviou-as 

de sua angústia, e espalhou o bem em sua comunidade e sua nação. 

Se o crente foi ajudado por Deus Todo-Poderoso para realizar a peregrinação, isso não é o 

fim da obediência, mas ele tem muitas boas atos que ele o aproximam de Deus (o Todo-

Poderoso), como a continuidade na adoração e atos supererrogatórios como oração, jejum e 

procurando no interesse das pessoas e dos países, e o cuidado dos órfãos, e visita aos 

doentes, e outros atos que o aproximam do seu Senhor ( Todo Poderoso ). É narrado por 

Abu Hurayrah (que Allah esteja satisfeito com ele) que O Mensageiro de Allah (que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: "E o meu servo não se aproxima de mim com 

algo mais amado por mim do que os deveres religiosos que lhe tenho obrigado. E o meu 

servo continua a aproximar-se de mim com atos voluntárias até que eu o ame. Quando eu o 

amo, Eu sou sua audição com a qual ele ouve, e sua visão com a qual ele vê, e sua mão com 



a qualele ataca, e seu pé com o qual ele anda. Se ele pedir algo de mim, eu certamente daria 

a ele e se ele buscasse refúgio em Mim, eu certamente lhe daria refúgio." 

O peregrino deve também refletir a influência de sua peregrinação pela boa moralidade e 

tolerância no tratamento, isso é um sinal da aceitação da peregrinação;portanto, ele lida 

bem com as pessoas e recupera o que lhe faltava antes da peregrinação, e reflete isso em 

seu comportamento com seus parentes, pai, mãe, esposa e filhos. Também deve manter 

laços de parentesco e outros tipos de misericórdia com todas as pessoas. Allah (Todo 

Poderoso )disse:  " A bondade não está em voltardes as faces para o Levante e para o 

Poente; mas a bondade é a de quem crê em Allah, e no Derradeiro Dia, e nos anjos, e no 

Livro, e nos profetas; e a de quem concede a riqueza, embora a ela apegado, aos parentes, 

e aos órfãos, e aos necessitados, e ao filho do caminho e aos mendigos, e aos escravos ; e a 

de quem cumpre a oração e concede az-zakah ; e a dos que são fiéis a seu pacto, quando o 

pactuam; e a dos que são perseverantes na adversidade e no infortúnio e em tempo de 

guerra. Esses são os que são verídicos e esses são os piedosos." 

Assim, a peregrinação deve deixar uma marca moral no comportamento do peregrino. 

Porque esta peregrinação não é um rito sem sentido que é feito sem fim ou objetivo, mas é 

uma adoração que foi legislada para exaltar o ser humano e educá-lo.Allah  ( Todo Poderoso) 

disse: "A peregrinação se faz em meses determinados. E quem neles se propõe a 

peregrinação, então, não haverá união carnal nem perversidade nem contenda, na 

peregrinação. E o que quer que façais de bom, Allah o sabe. E abasteceivos; e, por certo, o 

melhor abastecimento é a piedade. E temei-Me, ó dotados de discernimento!". O Profeta 

de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse : "Quem vem visitar esta 

Casa Sagrada e se abstém de qualquer relação conjugal, ou diz qualquer obscenidade, ele 

voltou como uma criança nascida ( como a mãe dele o nasceu) sem pecado. Também Al-

Hassan Al-Basri(que Allah tenha misericórdia dele) se perguntou se a peregrinação aceita 

será recompensada pelo paraíso, disse: "A prova deles é ficar ascético e desejando a 

recompensa do Último Dia", e se perguntou se a peregrinação será recompensada pelo 

perdão, ele disse: "A prova deles é deixar as más ações que ele fez antes". 

Se a adoração não afeta a moralidade do ser humano e o educa bem, Não terá um valor na 

nesta vida mundana e nenhum benefício no Último Dia.O Mensageiro de Allah (que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: "Você sabe quem é o falido? "Eles disseram:" Ó 

Mensageiro de Allah! O falido entre nós é aquele que não tem Dirham nem propriedade. "O 

Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse:" O falido na 

minha Nação é aquele que vem com a oração e jejum e a caridade no Dia do Juízo, mas ele 

vem tendo abusado daquele , falsamente acusando aquele, injustamente consumindo a 

riqueza daquele, derramando o sangue daquele, e batendo aquele. Então ele está sentado, 

Ele dará parte de suas boas ações para aquele e outra parte para ele. Se todas as suas boas 

obras forem concluídas antes que ele pague o que deve, receberá as más ações e os pecados 

cometidos pelas pessoas que atacou. Depois disso, ele será enviado para o inferno." Além 

disso, "Um homem disse ao Mensageiro de Allah:" Oh Mensageiro de Allah, fulana de tal 

...(uma mulher) e ele contou sobre o quanto ela orou e jejuou e deu caridade - mas ela 

machuca seus vizinhos com sua língua (afiada).”Ele disse:“ Ela estará no inferno.” Então o 

homem disse: “Oh, Mensageiro de Allah, fulana de tal ... (outra mulher) ele contou de quão 

pouco ela jejuou, quão pouco orou ou deu em caridade, mas ela dá queijo em caridade (um 

alimento caro) naqueles dias), e não machuca seus vizinhos com o que ela diz ”.Ele disse:“ 

Ela estará no Paraíso ”. 



Uma das coisas que devem ser cuidados pelo escravo são a boa conclusão e sua verdade: 

que Deus (o Todo-Poderoso) reconcilia o escravo antes de morrer para ficar longe da ira do 

Todo-Poderoso, e facilitar-lhe maneiras de arrependimento de pecados e a exigência de 

obediência e atos de caridade, então sua morte é considerado neste caso é bom caso. 

Como o homem neste mundo é avaliado de seu trabalho, o sucesso da boa ação e a 

continuação da mesma até a morte era um sinal de boa conclusão, Como o Profeta (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) nos disse: " os trabalhos são por o fim", disse 

também: (Mas as ações são como uma tigela, se a parte de baixo estiver bem então acima 

dela estiver bem também e se estiver corrompida na parte inferior acima dela estiver 

corrompida também), então todo homem deve se esforçar para melhorar seu fim, e estar 

preparado para encontrar Deus (o Todo-Poderoso), e como o Alcorão Sagrado nos dirige 

dizendo:{ Dize: "Sou, apenas, um mortal como vós; revela-se-me que vosso Deus é Deus 

Único. Então, quem espera pelo deparar de seu Senhor, que faça boa ação e não associe 

ninguém à adoração de seu Senhor."}, e quem teme a Deus (Todo-Poderoso), e obedeceu 

às suas ordens e não faz as questões que Deus proíbe-las, então Allah o guie a boas ações e 

morra-lo com bom final, Como o Profeta (que a paz esteja com ele) disse: (Se Deus quisesse 

um bom escravo, o usa), foi dito: Como usá-lo, ó Mensageiro de Deus? Ele disse: "Allah o 

reconcilia com uma boa ação antes da sua morte", noutro romance: (Se Deus quisesse um 

bom escravo, Aselahuo), foi dito: Que que Aselahuo? Ele disse: "Allah abre uma boa ação 

para ele antes de sua morte, e então tira sua alma com a boa ação", e quem Deus Todo-

Poderoso o ajuda para obedecer e adorar, e sempre faz o bom, Deus sela-lhe uma boa 

conclusão, e foi um dos felizes vencedores do Paraíso, Deus Todo-Poderoso { E quanto aos 

felizes, estarão no Paraíso, em que serão eternos, enquanto se perpetuarem os céus e a 

terra, exceto se outra cousa teu Senhor quiser: é dádiva que não será supressa}. 

Uma das lições do Hajj, seja para o peregrino ou não-peregrino: A crença absoluta em Allah 

(o Todo-Poderoso), levando em conta as razões, e a crença humana de que tudo é para 

Deus, e que Deus decede é inevitável onde o Todo Poderoso diz:{ E não é admissível a 

crente algum nem a crente alguma - quando Allah e Seu Mensageiro decretam uma 

decisão -, que a escolha seja deles, por sua própria decisão. E quem desobedece a Allah e a 

Seu Mensageiro, com efeito, se descaminhará com evidente descaminho.} e diz: { O que 

Allah franqueia aos homens, em misericórdia, ninguém pode retê-lo. E o que Ele retém, 

ninguém depois dEle, pode enviá-lo. E Ele é O Todo-Poderoso, O Sábio}, também diz:{ E, se 

Allah te toca com um infortúnio, não haverá quem o remova a não ser Ele. E, se te toca 

com um bem, Ele, sobre todas as cousas, é Onipotente.}, a crença absoluta em Deus (o 

Todo-Poderoso) é dos sinais da fé e das constantes do Islã, e para alcançar isto, o homen 

deve pensar bem em Deus Todo-Poderoso, Se ele está satisfeito com o destino de Deus e 

entregou o assunto a Deus, ele estará satisfeito e sentirá tranquilidade e segurança. 

Eu digo isso e peço perdão a Deus por vocês e mim 

* * * 

 Louvado seja Allah, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há deus senão Alá 

sozinho e nenhum parceiro e testemunho que nosso mestre e Profeta  Muhammad é Seu 

escravo e seu Mensageiro, Ó Allah, abençoe-o e abençoe sua família e companheiros. 

 Irmãos do Islã: 



O peregrino retornou de sua peregrinação com a permissão de seu Senhor, perdoando sua 

culpa, agradecendo sua busca, pagando por seu trabalho, tem que ser mais cautelosa para 

não ficar enganado por louvor das pessoas, Hajj não é um apelido para um, nem uma razão 

para se gabar entre as pessoas, em vez disso, o peregrino deveria ser humilde depois de seu 

retorno, porque peregrinação é um grande dever, grande recompensa. Quem o realizou e 

suportou dificuldades, encontrou prazer em seu coração e refletiu seu impacto em sua 

humildade a Deus Todo-Poderoso, e não entra em si mesmo uma arrogância, ou seja 

admirado por sua obediência, não há obediência realizada pelo crente com sinceridade 

senão o empurrou para outra obediência, e para adoração suprema, continua a se elevar do 

culto à adoração, e da obediência à obediência, até o grau de caridade, e isso é um sinal de 

aceitação da obediência . 

O Todo-Poderoso afirmou que as pessoas de fé que estão correndo em boas ações estão 

com medo de não aceitar o trabalho, e esperança e ganância em aceitá-lo e ganhar 

recompensa, dizendo:{ Estamo-lhes apressando as boas cousas? Não. Mas eles não 

percebem. Por certo, os que, pelo receio de seu Senhor, estão amedrontados. E os que nos 

sinais de seu Senhor crêem, E os que nada associam a seu Senhor, E os que concedem o 

que concedem, enquanto seus corações estão atemorizados, porque terão de retornar a 

seu Senhor, Esses se apressam para as boas cousas, e destas são precursores.}. Ibn Katheer 

(que Allah tenha misericórdia dele) diz: "Eles com sua caridade, fé e boas ações, são 

compassivos com Deus, temem a ele e temem da mudança de culto deles.", Foi narrado que 

a mãe dos crentes Aisha (que Allah esteja satisfeito), disse: Ó Mensageiro de Deus, as 

palavras de Deus Todo-Poderoso:{ E os que concedem o que concedem, enquanto seus 

corações estão atemorizados, porque terão de retornar a seu Senhor,}, é aquele que rouba, 

comete adultério, e beber vinho, e tem medo de Deus? O profeta disse: (Ó filha de Abu Bakr, 

ó filha de Elsedik, mas ele é aquele que reza, jejua e acredita, e tem medo de Deus). 

O crente não se importa com os muitos atos de adoração e naafil tanto quanto ele está 

interessado em aceitar o trabalho ou não, e tanto quanto refletir desses atos de adoração na 

vida, Allah ordenou ao Seu Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele), para 

esforçar-se na obediência, não minimize o trabalho e portanto o deixe, e não vê um trabalho 

grande e portanto o considera bom, O Profeta (paz e bênçãos de Allah esteja com ele) disse: 

que arrogância e transcendência são da depravações e as destruições dos atos. Ibn Abbas 

(que Allah esteja satisfeito com eles) disse: O Mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) 

disse: "as destruições são três: A admiração por si mesmo, proíbe os direitos que Allah Todo-

Poderoso deu e seguir qualquer coisa". 

 

Oh Deus, ajude-nos a lembrar-te, e agradecer-te, e boa adoração para você. 

e nos ajuda para seguir a integridade do caminho da obediência e adoração. 

 

 

O conceito de imigração entre o passado e o presente 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado  :  "Se não o 

socorreis, Allah o socorrerá, como, com efeito, Allah o socorreu, quando os que 

renegavam a Fé o fizeram sair, de Makkah, sendo ele o segundo de dois ; quando ambos 



estavam na caverna e quando disse a seu companheiro: "Não te entristeças; por certo, 

Allah é conosco." Então, Allah fez descer Sua serenidade sobre ele e amparou-o com um 

exército de anjos, que não víeis, e fez inferior a palavra dos que renegavam a Fé. E a 

palavra de Allah é a altíssima. E Allah é Todo-Poderoso, Sábio." Eu  testemunho  que não 

há Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe 

nosso mestre Muhammed, sua família e seus companheiros que os seguiram com 

benevolência. Allah se agradará deles, e eles se agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 

Quando os companheiros do Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) se 

machucaram muito em Meca, o Profeta (que a paz esteja com ele) permitiu-os no quinto 

ano da missão a emigrar para a Abissínia, disse-lhes: " Há um justo rei na terra da Abissínia, e 

não há oprimidos na terra dele, vá para o país dele , para que Deus te faça uma saída para 

toda a dor." Alguns dos companheiros foram até lá, estabeleceram-se em suas terras, 

estabeleceram-se na boa casa com os melhores vizinhos, mantiveram sua religião e 

adoraram a seu Senhor, até receberem notícias de que o povo de Meca havia entrado no Islã 

e decidido retornar novamente. Quando eles descobriram a verdade e estavam machucado  

novamente, o Profeta (a paz esteja com ele) autorizou-os a emigrar para a Abissínia pela 

segunda vez, e o chefe dos imigrantes foi nosso mestre Ja'far bin Abi Talib (que Allah esteja 

satisfeito com ele). 

Quando Quraish percebeu que os muçulmanos estão seguros na terra daquele rei justo, ele 

queria recuperá-los novamente. Eles enviaram seus mensageiros para Najashi pedindo-lhe 

para entregá-los a eles. Najashi disse: "Por Allah não os darei a pessoas que pediram minha 

ajuda, refugiaram-se em minha terra e me escolheram até que eu lhes perguntei, Jaafar ibn 

Abi Talib foi quem falou com ele, dizendo: "Oh rei! Nós éramos pessoas de paganismo, 

adorávamos ídolos, comíamos carne do animal morto, praticávamos obscenidades, 

quebrávamos laços de família, éramos vizinhos ruins, os poderosos entre nós devoravam os 

fracos. Ficamos assim até que Allah nos enviou um mensageiro entre nós. Conhecemos sua 

família, sua sinceridade, sua fidelidade e sua virtude. Ele nos chamou para adorar a Deus, o 

Único, e para deixar as pedras e ídolos que nossos pais adoravam, ele nos mandou ser 

sincero ao falar, ter lealdade, manter laços de parentesco, tratar bem os vizinhos e abster-se 

do ilícito e de matar. Além disso, fomos proibidos da obscenidade, perjúrio, apropriação 

indevida de patrimônio órfão e difamação de mulheres decentes. Então, ele ordenou-nos a 

adorar a Allah, ordenou-nos a orar, dar caridade e jejuar (Ele continuou mencionando os 

assuntos do Islã). Assim, confiamos nele, acreditamos nele e seguimos o que Allah revelou a 

ele, porque adoramos Allah, sem associá-lo a nada, e obedecemos às Suas ordens, evitando 

o que ele nos proibiu e fazendo o que ele nos permitiu. Nosso povo, por outro lado, nos 

atacou, nos torturou querendo fugir de nossa religião e nos fazer voltar à idolatria e 

considerar os atos malignos lícitos. Quando eles nos fizeram sofrer injustamente, e 

dificultavam as coisas para nós, desejando nos separar de nossa religião, emigramos para o 

seu país, esperando por sua proteção, desejando que a injustiça não nos alcançasse aqui, rei 

”. Najashi disse: "Você tem algo que foi revelado ao seu Mensageiro?", Jaafar Respondeu : 

sim.  Najashi disse: "Recite-me". Jaafar recitou os primeiros versos da Sura de Mariam. 

Quando ouviram sua recitação, Najashi chorou até que sua barba se encheu de lágrimas, e 

seus bispos choraram até que suas Sagradas Escrituras se encheram de lágrimas. Então, 

Najashi disse: "Por Allah, isto e o que foi revelado a Jesus, vem da mesma fonte. Vá! Bem, 

por Allah, eu nunca os darei a você ”. 



O pensador nas duas migrações para a Abissínia sabe bem de que a migração dos primeiros 

muçulmanos não foi uma migração da casa de descrença para a casa da fé, porque a origem 

é defender as pátrias e não deixá-las para as pessoas injustas ou agressivas. Mas foi uma 

migração da casa do medo para uma casa de segurança, porque o rei Negashi da Abissínia 

não era muçulmano, mas ele era um governante justo, e as pessoas estão seguras ao lado 

dele e mantêm sua religião, eles mesmos e seu dinheiro. É por isso que foi dito: "Allah (o 

Todo Poderoso) apóia o estado justo, mesmo que seja descrença, e desilude o estado 

injusto, mesmo que seja um muçulmano".  O reino pode durar com descrença e não com 

injustiça, mas o estado injusto não dura mesmo se for governado por um muçulmano. O 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam ele) colocou o Imame (governador) justo 

em posição elevada no Dia da Ressurreição e o colocou na frente dos sete que Allah irá 

protegê-los no Dia do Juízo sob o Seu Trono, um dia em que não há sombra, exceto a Sua 

sombra ". Com sua justiça toda a sociedade é  reformada e com sua injustiça toda a 

sociedade corrompe. 

E quando Allah (o Todo-Poderoso) autorizou seu Profeta (que a paz esteja com ele) a 

emigrar para Medina, ele saiu (que a paz esteja com ele) confirmado da vitória de Allah 

(Todo Poderoso). Porque a imigração foi uma transformação positiva para construir o 

estado, alcançar a convivência pacífica e a fraternidade, e alcançar a unidade para que o 

Profeta (a paz esteja com ele) possa informar a mensagem do seu Senhor (o Todo-poderoso) 

aos mundos. Allah (Todo Poderoso ) dizendo: " Se não o socorreis, Allah o socorrerá, como, 

com efeito, Allah o socorreu, quando os que renegavam a Fé o fizeram sair, de Makkah, 

sendo ele o segundo de dois ; quando ambos estavam na caverna e quando disse a seu 

companheiro: "Não te entristeças; por certo, Allah é conosco." Então, Allah fez descer Sua 

serenidade sobre ele e amparou-o com um exército de anjos, que não víeis, e fez inferior a 

palavra dos que renegavam a Fé. E a palavra de Allah é a altíssima. E Allah é Todo-

Poderoso, Sábio." 

No oitavo ano da Emigração, Allah (glorificado seja) conquistou Meca por Seu Profeta, que 

foi uma vitória óbvia, e muitas pessoas entraram na religião de Allah (o islã). O conceito de 

migração transforma de um significado limitado para amplos significados que não têm 

limites e abrangem todos os aspectos da vida. Após a conquista de Meca, terminou a 

migração de casa para para outra casa após o que era uma demanda no momento da 

fraqueza, onde ele diz certo Todo-Poderoso: {Por certo, àqueles que foram injustos com si 

mesmo, os anjos lhes levarão as almas, dizendo: "Em que situação estáveis?" dirão: 

"Estávamos indefesos na terra." Os anjos dirão: "A terra de Allah não era bastante ampla, 

para, nela, emigrardes?" Então, a morada desses será a Geena. E que vil destino! Exceto os 

indefesos, dentre os homens e as mulheres e as cri}, A regra da imigração mudou após a 

conquista de Meca, dizendo (que a paz esteja com ele): (Não há migração após a conquista, 

mas a intenção jihad). 

Quando Safwan, filho do Aumaia, quando entrou na religião Islamica, tornou-se muçulmano, 

foi dito-lhe quando ele estava no topo da Meca: Não há religião para quem não emigrou.” 

Ele disse: “Não alcançarei minha casa até chegar à cidade Almadina, foi para nosso mestre 

Abbas ibn 'Abd al-Muttalib (que Allah esteja satisfeito com ele) , Então veio o Profeta (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele.) Ele disse: "porque voce veio aqui?" Ele disse: Foi 

dito: Não há  religião para aqueles que não emigraram, disse o Profeta (que a paz esteja com 

ele): Aba Wahb volte se para Maca, A migração foi interrompida, existe so a intenção e 

jihad), Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) diz: "Um 



muçulmano é alguém que livrou os muçulmanos de sua língua e mãos, e o imigrante que 

abandonou o que Allah proíbe.". 

Se a questão da migração espacial de Makkah para Medina terminou com a conquista de 

Meca, ainda existem todos os significados da nobre imigração, que é o que devemos cuidar. 

O Profeta (paz e bênçãos de Allah estejam com ele) disse que a verdadeira imigração é uma 

mudança positiva para o melhor.  Melhor, como a transição do desemprego e da preguiça 

para o trabalho, duro e maestria, e da ignorância egoísta e nervosa para o altruísmo e 

fraternidade humana sincera, fé na diversidade e o direito de escolher, liberdade de crença, 

boas relações de vizinhança e trabalho para construir  Crença, cientificamente, 

intelectualmente, comportamentalmente, moralmente, economicamente e socialmente 

sólida e firmemente construída, constrói o estado, faz civilizações, alcança o benefício de 

toda a humanidade e preserva a dignidade humana como ser humano. 

Uma compreensão correta do significado da verdadeira imigração requer que a imigração, 

que não foi interrompida ao longo dos tempos, seja a mudança da ignorância para a ciência, 

da má orientação para a orientação, Allah Todo poderoso diz:{ ; Ele vos fez surgir da terra e 

vos fez povoá-la;}, nossa nação é uma nação de trabalho, não uma nação de preguiça, uma 

nação de construção, não é uma nação de destruição, uma nação de civilização e o 

subdesenvolvimento nunca foi uma das características dela. 

Todo muçulmano tem que amar e cuidar de sua religião deve trabalhar para elevar sua 

religião e o orgulho de seu país de todas as formas de deslizmento, abusos e extremismos, 

como imigração para grupos terroristas sob a ilusão da falsa jihad e sob falsas bandeiras, ou 

imigração ilegal que leva à destruição, humilhação que são legalmente criminalizados e 

Haaram na religião Islamica,  Porque a santidade da pátria é como a santidade das casas, e 

como ninguém pode entrar na casa sem a sua permissão, também nenhum país pode ser 

inscrito, exceto através de meios legais legítimos, assim como ninguém gosta de se infiltrar 

ou entrar no seu país sem meios legais de legitimidade, então ele não deve aceitar isso para 

qualquer outro estado. 

Eu digo isso e peço perdão a Deus para mim e para vocês  

********** 

 

Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há deus senão Alá 

sozinho e nenhum parceiro, e eu testemunho que nosso Profeta Muhammad é Seu servo e 

Mensageiro, ó Deus, o abençoe, e sua família e companheiros. 

 Irmãos do Islã: 

Nós não podemos deixar de mencionar nesta ocasião perfumada que o mês de Allah 

Almuharam é um dos meses mais sagrados, e é desejável ter muito jejum nele, O Profeta 

(que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: “A melhor oração depois da oração 

prescrita é a oração no profundo da noite , e o melhor do jejum depois do mês de Ramadan 

o jejum no mês de Allah Almuharam”, E jejuando no dia da Ashura especialmente por dizer 

(que a paz esteja com ele): (Jejum no dia de Ashura, cabe a Allah fazer expiação pelo ano 

anterior a ele), E quando o Profeta (que a paz esteja com ele) chegou a cidade Almadina e 

viu Hood e falou sobre o jejum no dia da Ashura, ele disse: (O que é isso), disseram: Este é 

um bom dia, este dia Allah salvou os filhos de Israel de seus inimigos e Moses o jejuou, Ele 



disse: “Eu tenho direito mais de  Moisés sobre vocês” e Ele o jejuou e comandou jejua-lo, Ibn 

Abbas (que Allah esteja satisfeito com eles) disse: "Quando o Mensageiro de Allah (paz e 

bênçãos de Allah estejam com ele) jejuou no dia de Ashura e ordenou seu jejum, eles 

disseram:" Ó Mensageiro de Allah, é um dia que os judeus e os cristãos glorificam-no", O 

Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: "Se no 

próximo ano, se Allah quiser, nos jejuar no nono dia" significa: jejuamos o nono com o 

décimo, É da Sunnah jejuar o décimo de Muharram, e jejum o nono com o décimo para 

complementar a Sunnha. 

Pedimos a Deus que nos ajude a amar e a satisfazer, e a fazer o novo ano islâmico de bem e 

bênção e vitória e aberto ao Egito e a outros países muçulmanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das lições da imigração profética são a construção do estado 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: "Por certo, os 

que creram e os que emigraram e lutaram no caminho de Allah, esses esperam pela 

misericórdia de Allah. E Allah é Perdoador, Misericordiador." Eu  testemunho  que não há 

Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso 

mestre Muhammed, sua família e seus companheiros que os seguiram com benevolência. 

Allah se agradará deles, e eles se agradarão dele até o dia do julgamento.  

Após: 

A imigração do Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) de 

Meca para Madinah é  um grande evento histórico,  que mudou a história humana, 

Precisamos de inspirar dela todos os significados que contribuem para o progresso da 

sociedade e construir suas civilizações. A imigração foi uma diferença entre a direita e a 

falsidade, E uma mudança positiva para construir o estado civil nas bases sólidas da justiça, 

da igualdade, da liberdade de crença e da preservação da dignidade humana e um 

estabelecimento de jurisprudência de coexistência pacífica da coexistência pacífica, e um 

estabelecimento da convivência humanitária conjunto e interconexão social entre os filhos 

da pátria, e participando de atividade econômica em várias tipos e Profeta de Allah ( que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) constituiu o estado em várias bases e o mais 

importante são : 

Construindo a mesquita: A construção da mesquita foi a primeira do que o Profeta (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) fez quando ele veio a Medina. Porque o 

relacionamento de ser humano com Seu Senhor é a origem da segurança para tudo. A 

verdadeira religiosidade é o fator mais importante na construção da personalidade certa, 

que constrói, não destrói, tanto quanto o desvio do entendimento correto da religião ou do 

entendimento errado dela é o desequilíbrio na formação da personalidade. A mesquita 

também tem sua missão científica e social que estabelece as constantes e os valores da 

sociedade e contribui para o seu serviço. 

A construção económica: A economia forte é um dos pilares mais importantes do estado e 

seus principais pilares que não foram construídos apenas por ela, através da forte economia, 

os estados podem alcançar às obrigações locais e internacionais, bem como alcançar uma 

vida boa para seus cidadãos. Quando a economia enfraquece, a pobreza e a doença se 

espalham, a vida ficou turbulenta, as crises aparecem, as morais ficam estragados e as 

crimes aumentam. A oportunidade está pronta na frente dos inimigos , que estão 

trabalhando em caí-lo e entrá-lo em bagunça que não acaba. 

Portanto, o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) garantiu que a 

sociedade da Madina deve ser uma sociedade com poder econômico para atender às 

necessidades de seus filhos e se defender. E a realização da mensagem de paz, segurança e 

construção do universo que foi trazida pela verdadeira religião islâmica, O Profeta (que a paz 

e as bênçãos de Allah estejam com ele) procurou estabelecer um grande mercado na 

Madina para ser uma fonte de ganho e comércio legítimos e um sede para os chefes das 

indústrias e ofícios. Esse mercado que foi criado por nosso Profeta (que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele ) é chamado de mercado de Manakha. É narrado por Ataa Ibn 

Yasar, ele disse: Quando o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele) queria fazer um mercado para a Madina, ele veio para o mercado de Qainuqa., 



então ele chegou ao mercado da Madina, e disse: "Este é o mercado de vocês, não o façam 

apertado". Os grandes companheiros participaram das diversas atividades comerciais e não 

aceitaram viver com a ajuda material de seus irmãos(Al-Ansar). É narrado por  Abdul 

Rahman Bin Awov (que Allah está satisfeito com ele ) disse: "Quando os emigrantes 

chegaram à Medina. O Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele ) estabeleceu o vínculo de fraternidade entre Abdur-Rahman e Sa`d bin Ar-Rabi. Sa`d 

disse a Abdur-Rahman: "Eu sou o mais rico de todos os Ansar, então quero dividir minha 

propriedade (entre nós)... Abdur-Rahman disse: "Allah abençoe sua família e propriedade 

para você, onde está o mercado de vocês?". 

A nação que não produze sua força, suas alimentos, seus medicamentos e suas armas, não 

têm sua vontade, nem a sua palavra e nem sua dignidade, e eles disseram: "Se você faz bem 

a alguém, será o príncipe dele, se você ficar longe de quem você quer, será o igual dele e se 

você precisa de alguém, será o prisioneiro dele. Nossa verdadeira religião nos ensinou que a 

mão superior é melhor que a mão inferior, nossa profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele)dizendo: "A mão superior é melhor que a mão inferior". E também (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo:" A mão superior é que dá e a mão baixa 

é que pede." Não há dúvida de que isso se aplica a nações, instituições, famílias e 

indivíduojuntos.Ninguém nega a importância do dinheiro na conduta da vida, no avanço de 

indivíduos e nações, a fim de alcançar os meios de uma vida decente e alcançar o progresso . 

O príncipe dos poetas Ahmed Shawky disse: 

Com conhecimento e dinheiro, as pessoas constroem seu próprio reino *** O reino não se 

baseia na ignorância. 

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) estabeleceu regulamentos que 

governam esses negócios, e ele pediu (que a paz esteja com ele) a tolerância na compra e 

venda, o profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse : "Que Allah tenha 

piedade de uma pessoa que é tolerante quando vende, tolerante quando compra e 

tolerante quando exige de volta seu dinheiro ". E ele (que a paz esteja com ele) ordenou da 

sinceridade e da honestidade, ele (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: " 

O comerciante sincero, honesto e confiável está com os profetas, os sinceros e os mártires. " 

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) proíbiu a monopolização 

dizendo: "Quem monopoliza da comida por quarenta noites, será excluído da misericórdia 

de Allah para sempre". Mas ele (que a paz esteja com ele) segue o movimento de compra e 

venda, e direciona as pessoas para o que é bom para si mesmas. É narrado Abu Hurairah ( 

que Allah está satisfeito com ele) Que o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele ) passou por uma pilha de comida. Ele colocou os dedos nela e sentiu 

a umidade. Ele disse: 'Ó dono da comida! O que é isso ?' Ele respondeu: ele ficou molhado 

da chuva Ó Mensageiro de Allah.' Ele disse: 'Por que não colocá-lo em cima da comida para 

que as pessoas possam vê-la?' Então ele disse: 'Quem engana, ele não é um de nós." 

O documento da cidade: Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) 

construiu um estado forte após a emigração e lançou suas bases no documento da cidade, 

Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) não se contentou em 

fraternizar entre os imigrantes e Al-Ansar, apesar das diferenças e disputas entre eles. Mas 

ele transformou para um significado humano através de sua formulação do "Documento da 

Cidade", que é o maior documento humano na história da humanidade. Onde os direitos e 

deveres de todos os membros da comunidade foram reconhecidos por o documento da 

cidade. E profundar a  convivência em paz entre os filhos do país, por um lado, e a 



humanidade do outro, O que a torna o maior documento humano jurisprudência da 

convivência ao longo da história, e o sinal desse a aliança feita pelo Mensageiro de Allah 

(que a paz esteja com ele) com os judeus da cidade e de outros, Onde os judeus foram dados 

todos os direitos dos muçulmanos à segurança, paz, liberdade e defesa comum, Entre suas 

importantes cláusulas: (que os judeus passam com os crentes enquanto lutam, e que os 

judeus dos filhos de Ove são uma nação com os crentes, para os judeus têm sua religião e os 

muçulmanos têm sua religião, seus seguidores e suas almas exceto quem prejudicou ou 

pecou) e foi mencionado tambem nela garantia de liberdade de religião e segurança e uma 

defesa comum contra qualquer agressor contra a cidade. 

Isso significa que o estado civil no Islã inclui todos muçulmanos e não muçulmanos, eles têm 

o que temos e o que devemos fazer, desde que respeitem os controles sociais que 

defendem todos os direitos e deveres, na sua introdução: a paz e não agressão, e não violar 

os termos do contrato social (Constituição), que regula o relacionamento entre as pessoas. 

A coexistência pacífica dos povos, como um dever religioso todo, uma necessidade social 

imposta pela realidade do ser humano, não só será alcançado se todos sentiram que eles 

são os filhos de uma pátria, têm os mesmos direitos e têm os mesmos deveres, sem 

discriminação com base religiosa, étnica ou de outro, então Allah Todo-poderoso diz:{ Não 

há compulsão na religião! Com efeito, distingue-se a retidão da depravação.}. 

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) e seus companheiros aplicaram 

esse princípio na prática, eles não obrigaram ninguém a entrar nessa religião e não 

demoliram a igreja, o silo ou qualquer local de culto de ninguém, mas os locais de culto 

foram respeitados, Isso ocorre porque o Islã garantiu liberdade de crença para todos os 

seres humanos, e ninguém tem o poder de mudar essa diversidade, porque viola a vontade 

divina, O Todo-Poderoso disse: {E, se teu Senhor quisesse, todos os que estão na terra, 

juntos, creriam. Então, compelirás tu os homens, até que sejam crentes?}, O respeito pelas 

crenças, direitos e deveres é uma pedra basica da construção do estado e tem um impacto 

na inter-relação entre nações e comunidades, cada nação tem os princípios sagrados da 

doutrina e respeitá-los, e os preparou maior do que outros, o Islã nos proibiu de exposição a 

prejudicar aos proprietários de outras religiões, incluindo danos a eles ou suas crenças isso é 

porque as religiões chegaram à felicidade do homem, Allah Todo-Poderoso disse:{ E não 

injurieis os que eles invocam além de Allah: pois, eles injuriariam a Allah, por agressão, sem 

ciência. Assim, aformoseamos, para cada comunidade, suas obras; em seguida, seu retorno 

será a seu Senhor; então, informá-los-á do que faziam}. 

assim o Islã estabeleceu nas alma de seus seguidores a base de justiça e boa vizinhança com 

não-muçulmanos, os textos confirmaram esta base e explicaram suas imagens aplicadas na 

comunidade muçulmana O Todo-Poderoso disse:{ Allah não vos coíbe de serdes blandiciosos 

e equânimes para com os que não vos combateram, na religião, e não vos fizeram sair de 

vossos lares. Por certo, Allah ama os equânimes.}. 

Islã ordena seus seguidores manter o bom tratamento dos não-muçulmanos, e tendo em 

conta os seus sentimentos até mesmo no caso de diálogo ou debate, e os exortou a 

argumentar pelo oque é melhor, Allah Todo-Poderoso disse:{ E não discutais com os 

seguidores do Livro senão da melhor maneira - exceto com os que, dentre eles, são injustos - 

e dizei: "Cremos no que foi descido para nós e no que fora descido para vós; e nosso Deus e 

vosso Deus é Um só. E para ele somos moslimes."}. 



 

Dessa forma, o documento da Almadina foi um exemplo para a preservação da dignidade 

humana que trabalha na coesão da nacional para a construção do estado e a construção de 

civilizações, e cumpre o bem da humanidade. 

eu digo isso e pede a perdoa para mim e para vocês 

 

 

   Louvado seja Allah, o Senhor dos Mundos, e eu testemunho que não há deus senão Alá 

sozinho e nenhum parceiro, testemunho que nosso Profeta é o Profeta Muhammad, seu 

servo e Mensageiro, ó Alá, o abençoe e sua família e companheiros, e aqueles que os 

seguiram com caridade até o dia da religião. 

Irmãos do Islã: 

O país tem um valor alto e um lugar alto e Seu amor e pertencimento a ele, e a defesa dele, 

é um instinto natural sobre o qual a alma humana saudável produziu, é um dever enraizado 

na religião verdadeira e imposto por leis nacionais, E é confirmado por todas as religiões 

celestiais, o Profeta (que a paz esteja com ele) dá os maiores exemplos do amor à Pátria e a 

sua fixação e pertencentes a ele, onde ele disse (que a paz esteja com ele) quando ele 

emigrou, dirigindo-se a sua primeira pátria Meca: (Que linda país! o país mais amável para 

mim, se seu povo não saíssem me na fora, nunca sairia de Maca), e quando ele (que a paz 

esteja com ele) migrou para Almadina iluminada e se estabeleceu nela, ele pediu a Deus 

fazê-lo amar Maca e fazê-la sua segunda casa e trazer segurança e estabilidade nela, 

dizendo: ( Ele disse (que a paz esteja com ele): (Deus faz nos amar Almadina como amamos 

Meca ou mais). 

A relação entre a religião e o estado é integração e não contração, e a preservação da terra 

de país é um dos objetivos universais necessários Não há economia estável sem segurança 

contínua.  Defender a pátria, protegê-la e sacrificar por ela é uma exigência legítima e um 

dever nacional para todos os que vivem em sua terra; Patriotismo não parar só nos 

sentimentos e emoções, mas deve ser traduzida em ação e comportamento útil para o 

benefício do indivíduo e da sociedade, e em seguida, ele deve sacrificar para uma 

sobrevivência forte. 

verdadeiro patriotismo não é apenas slogans que são criados ou frases que se repetem, mas 

patriotismo é fé, comportamento e doação, O patriotismo é um sistema de vida e um senso 

de pulsação da pátria, os desafios que enfrenta, a dor de seus sofrimentos, a alegria de 

cumprir suas esperanças, a vontade constante de sacrificar por isso, parabéns aos homens 

que acreditaram no que haviam prometido a Deus e sacrificaram suas almas por Deus em 

defesa de suas pátrias e da elevação de seu país. 

Oh Deus, salve o Egito e seu povo, seu exército e polícia de qualquer mal, e afaste os do ódio 

dos inimigos e inveja das invejosas. 

 

 

 


