A República Árabe do Egito
MO Ministério dos Assuntos Religiosos

71 de shawwal
7441
17 do junho 1172

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.

