
A  República Árabe do Egito                                                                        23 de Rabi Al-Awwal 

1443 

 MO Ministério dos  assuntos   Religiosos                                                       29 de  Outubro 

2021 

 

Os serviços públicos e instalações  entre a expansão dos benefícios e os perigos da 

transgressão 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: " Ele vos fez surgir 

da terra e vos fez povoá-la." 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: 

O Islã é uma religião que clama pela construção, reconstrução, retidão e reforma, e todas as 

religiões celestiais incitam os valores mais nobres e sublimes.  Nesse sentido, Allah, Louvado 

seja Ele, dizendo: " E Moisés disse a seu irmão Aarão: Sucede-me junto de meu povo e age 

bem, e não sigas o caminho dos corruptores." Allah( Todo-Poderoso) diz nas palavras de 

nosso mestre Shuaib (que a paz esteja com ele): " Não desejo senão a reconciliação, tanto 

quanto possa. E meu êxito não é senão pela ajuda de Allah. Nele confio e para Ele me volto 

contrito." 

Não há dúvida de que a manutenção dos serviços públicos que o Estado constrói e desenvolve 

é uma das imagens da retidão, cujo benefício diz respeito a toda a comunidade. Pois bem, os 

serviços públicos não são propriedade privada de ninguém, mas sim de toda a sociedade e 

beneficiam todos os membros em geral. Portanto, teremos que preservá-los e enfrentar todas 

as pessoas que pretendem corrompê-los ou causar danos. 

E todo aquele que trabalha em serviços públicos deve realizar seu trabalho com sinceridade e 

perfeição, como nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo 

neste respeito: " Allah ficará satisfeito com aqueles que tentam fazer seu trabalho de uma 

maneira perfeita." Além disso, o beneficiário deve usá-los de uma forma que não cause dano, 

corrupção ou extravagância, como nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele) dizendo: " Não deve haver dano (aos outros sem causa), nem dano recíproco (entre 

duas partes). Allah ( Todo Poderoso) dizendo: " E ajudai-vos, mutuamente, na bondade e na 

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

A proteção das instalações públicas é um dever religioso, nacional e humano, e esse dever 

não para no limite de preservá-las apenas, mas se estende a trabalhar para expandi-las, 

melhorá-las e contribuir para o seu desenvolvimento, como nosso Profeta (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo neste respeito: " As recompensas das boas ações 

que alcançarão um crente após sua morte são: O conhecimento que ele ensinou e espalhou; 

um rio que ele expendiu; um poço que ele cavou; as palmeiras que ele plantaram; uma 

mesquita que ele construiu; uma cópia do Alcorão que ele deixou como legado; um bom filho 

que ele deixou para trás para pedir perdão por ele após sua morte." Nosso dever para com 

qualquer rio de água é purificá-lo e alargá-lo, não atacá-lo ou estreitá-lo, e o mesmo se aplica 

à questão da via pública, que devemos preservar, para não atacá-la ou estreitá-la aos 

transeuntes, ou jogar lixo e similares. 
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Além disso, as pessoas que não podem participar do desenvolvimento dessas obras de 

infraestrutura pública, terão que incitar outros a fazê-lo, a cumprir os conselhos do nosso 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele): " quem guia para o bem, é como 

aquele que o faz." Allah ( Todo Poderoso) dizendo neste respeito: " Por certo, Allah não ama 

os corruptores." E também ( Todo Poderoso ) dizendo: " E Allah não ama a corrupção." Então, 

devemos todos ter o cuidado de preservá-las e racionalizar nosso uso delas. 

Precisamos ter o cuidado de manter e usar esses serviços com moderação. Afirmamos que 

todas as instalações e propriedades públicas, como instituições, escolas, hospitais, estradas e 

meios de transporte são depósitos a partir dos quais todos seremos responsáveis por elas. 

Não é permitido manipulá-las, nem deteriorá-las de qualquer forma. 

********** 

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. 

Não há dúvida de que preservar os serviços públicos e não atacá-los é uma das formas do bem 

e de ter sucesso . Portanto, nosso Profeta (quea paz e as bênçãos de Allah Allah estejam com 

ele) fez a remover as coisas prejudiciais do caminho é um ramo de fé, um dos tipos de esmolas, 

e uma das razões para entrar no Paraíso, pois ele (que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele ) dizendo neste respeito : " A fé tem mais de setenta ramos ou mais de sessenta 

ramos, o melhor deles é a declaração de que não há deus senão Allah.' o mais baixo deles é 

remover as coisas prejudiciais do caminho." E também ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) dizendo: "O muçulmano é aquele de cuja língua e mãos as pessoas estão 

seguras." E também ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo que viu uma 

pessoa se divertindo no Paraíso por causa da árvore que ele cortou do caminho que era uma 

fonte de inconveniência para os muçulmanos." E também ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) dizendo neste respeito: " "Você deve se abster de fazer mal às pessoas, 

porque isso (serve como) caridade que você doa a si mesmo ". 

Por isso, devemos ter consciência da importância dos serviços públicos e a necessidade de 

preservá-los;  Ao incutir um senso de responsabilidade religiosa e nacional para preservar a 

pátria, protegê-la e desenvolver seus recursos, como Allah (Todo-Poderoso) dizendo : " então, 

aqueles que são piedosos e se emendam, por eles nada haverá que temer, e eles não se 

entristecerão." 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


