
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. 

 


