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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 
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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. 

 

 

 

 


