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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 
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(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. 

 

 

 

 


