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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 
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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 011 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 011 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 

 


