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O direito da pátria e a participação na sua construção 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado:   " Entrai no Egito, 

em segurança, se Allah quiser!" 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: 

A pátria é aquela terra ligada a cidadãos com laços emocionais, jurídicos e históricos e isto 

significa que os seus residentes devem ser responsáveis por garantir o cumprimento dos seus 

deveres nacionais.  A participação na reconstrução da pátria representa uma das tarefas 

maiores e mais honrosas. A pátria é um dos seis propósitos que são preservados pela lei 

islâmica. O honrado homem livre protege sua terra natal com sua alma e dinheiro. Neste 

respeito o poeta dizendo: 

A pátria está no sangue de cada homem livre 

Não há dúvida de que quem entende corretamente os valores e ordens do Islã perceberá que 

existe uma relação de harmonia entre a religião e o Estado, onde não há espaço para 

inimizade.  Desde então, a compreensão dos ensinamentos do Islã induz os cidadãos a 

contribuir para a reconstrução e estabilidade de um Estado moderno contemporâneo que se 

baseia em princípios nacionais estáveis.  Da mesma forma, o bom Estado está ligado ao 

instinto natural da humanidade que se mantém na busca contínua da verdadeira fé. 

Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) incorporou o significado do 

amor à pátria ao dizer (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) quando ele foi 

forçado a deixar Meca e emigrar para Medina, dizendo: " Que bela cidade você é, e como você 

é querido para mim! Não fosse meu povo me expulsar de você, eu não viveria em nenhum 

outro lugar. ” 

Portanto, deve-se levar em consideração que o amor que mantemos pela pátria não deve se 

limitar às palavras que articulamos ou aos emblemas que levantamos, mas que esse amor 

deve se refletir em nossa conduta e no sacrifício a assumir. os deveres que temos de cumprir 

com o nosso país.  Entre os destaques está o sacrifício pela causa da pátria, ou seja, 

protegendo-a de todos os perigos e ameaças que possam desestabilizar a paz e a segurança 

de seus cidadãos. A proteção a pátria é o objetivo dos propósitos das religiões, e este é o 

objetivo dos honrados, dos grandes e dos fiéis. O verdadeiro patriotismo é o sacrifício e o 

orgulho da pátria e do seu solo e o respeito pelo sua bandeira, seu hino e outras suas 

instituições. 

O verdadeiro patriotismo requer a preservação do dinheiro público, pois é um pilar básico do 

Estado, pelo qual ele administra seus assuntos, estabelece suas instituições, fornece seus 

serviços, eleva seus indivíduos e a sociedade e, por meio disso, contribui para a construção de 

sua civilização. Neste respeito nosso profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele) dizendo : " Algumas pessoas gastam a riqueza de Allah (ou seja, a riqueza dos 
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muçulmanos) de maneira injusta;  tais pessoas serão colocadas no (Inferno) Fogo no Dia da 

Ressurreição". 

O verdadeiro patriotismo requer o apoio aos produtos da nação na indústria, agricultura, 

comércio e mercadização, de uma maneira que desenvolva o valor da lealdade e 

pertencimento à pátria, e alcance a prosperidade econômica para seus filhos. Quanto mais 

trabalharmos duro, maximizamos as capacidades econômicas de nosso paíse, quanto mais 

vendemos, compramos e comercializamos os produtos do país, mais damos aos produtores e 

fabricantes a oportunidade de aumentar a competitividade e contribuir para fornecer mais 

oportunidades de emprego para nossos filhos. 

Da mesma forma, o amor ao país exige a manutenção do respeito pela ordem pública e o 

cumprimento de suas leis.  Todos os membros da sociedade devem conviver com as ordens, 

normas e leis que ajustam o comportamento dos indivíduos, salvaguardam os direitos do ser 

humano e o obrigam ao cumprimento de seus deveres.  Bem, as pessoas não conseguirão 

conquistar seus direitos se as leis não forem implementadas e a justiça não será feita.  O 

cumprimento das leis é um comportamento religioso e civilizado com o objetivo de preservar 

a paz, a estabilidade e o desenvolvimento do Estado. 

********** 

Eu digo isso e peço o perdão de Allah para mim e para vocês. 

Louvado seja Allah, o Senhor do Universo,  e que a paz e as bênçãos   estejam com o selo dos 

Profetas e Mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abdullah e sobre seus familiares, 

companheiros  e os  que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

O verdadeiro patriotismo exige uma participação sincera na construção da nação, e isso por 

meio do aperfeiçoamento do trabalho e da qualidade da produção.  levando ao progresso e 

prosperidade do país. Nossa verdadeira religião não pede apenas que as pessoas trabalhem;  

Em vez disso, ele pede perfeição e benevolência no trabalho, como nosso Profeta (que a paz 

e às bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: " Allah ficará satisfeito com aqueles que 

tentam fazer seu trabalho de uma maneira perfeita ". E eles disseram: Se você quer saber a 

lealdade de um homem, sua originalidade, sua nobreza e sua magnanimidade; Portanto, 

observe a extensão de sua lealdade à pátria, o bem de pertencer a ela, sua nostalgia por ela e 

seu trabalho por ela. 

Finalmente, precisamos desesperadamente aumentar os esforços de toda a comunidade na 

construção da nação; A pátria é para todos e com o seus esforços, cada um faz o seu trabalho 

ao máximo. O soldado e o policial mantêm a segurança e a proteção da pátria, o médico está 

em seu hospital, o fazendeiro está em seu campo, o trabalhador em sua fábrica e o aluno é 

diligente em adquirir conhecimento, e assim por diante em todas as indústrias, ofícios e 

deveres, onde Allah (Todo-Poderoso ) dizendo: " E ajudai-vos, mutuamente, na bondade e 

na piedade. E não vos ajudeis no pecado e na agressão." 

Pedimos a Allah que preserve nossa terra natal, o Egito e todos os países do mundo. 

 

 

 



 


