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Os fundamentos da segurança da comunidade 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado:   "Os que crêem e 

não confundem sua fé com injustiça, esses têm a segurança e são guiados." 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 bênção da segurança é uma das maiores bênçãos que Allah (Todo-Poderoso) deu aos Seus 

servos, como Allah ( Glorificado Seja) dizendo: " Por causa do pacto dos Quraich• De seu 

pacto da viagem de inverno e de verão• Que eles adorem, então, o Senhor desta Casa• Que 

os alimentou contra a fome e os pôs em segurança contra o medo!" E também ( Todo 

Poderoso ) dizendo: " E não os empossamos em um Santuário seguro, para o qual se levam 

frutos de toda espécie, como sustento de Nossa parte? Mas a maioria deles não sabe." E 

também ( Glorificado Seja Ele) dizendo: " E não viram eles que Nós lhes fizemos um Santuário 

seguro, enquanto os homens, a seu redor, são arrebatados ? Então, crêem eles na falsidade 

e renegam a graça de Allah?" E nosso Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele ) dizendo neste respeito : " Quem entre vocês acordar pela manhã seguro em sua morada, 

saudável em seu corpo, tendo seu alimento para o dia, então é como se o mundo tivesse sido 

reunido para ele." 

Sem dúvida, segurança é uma ação comunitária em que todos os membros da sociedade 

cooperam. Ninguém poderia alcançar segurança para si mesmo e sua família além da 

segurança da comunidade. As pessoas em suas sociedades e países são como passageiros em 

um navio que não podem sobreviver uns sem outros, como nosso Profeta (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo neste : " O exemplo da pessoa que segue a ordem 

e as restrições de Allah em comparação com aqueles que as violam é como o exemplo 

daquelas pessoas que tiraram a sorte de seus assentos em um barco. Alguns deles têm 

assentos na parte superior e outros na parte inferior. Quando este último precisava de água, 

eles tinham que subir para trazer água (e isso incomodava os outros), então eles disseram, 

'Vamos fazer um buraco em nossa parte do navio (e pegar água) salvando aqueles que estão 

acima de nós de  incomodando-os. Então, se as pessoas da parte superior deixassem os outros 

fazerem o que eles sugeriram, todas as pessoas do navio seriam destruídas, mas se eles os 

impedissem, ambas as partes estariam seguras." 

A segurança social tem fundamentos e componentes, entre eles: fortalecer o lado da fé que 

alcança a tranquilidade da sociedade e a protege do extremismo e dos desvios intelectuais, 

como Allah  (Todo-Poderoso) dizendo : "Os que crêem e cujos corações se tranquilizam com 

a lembrança de Allah."  Ora, é com a lembrança de Allah que os corações se tranquilizam." 

É a crença em Allah ( Glorificado Seja Ele) que alcança a segurança interna dos membros da 

sociedade, o que se reflete na segurança de toda a sociedade. 
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Incluindo: o aspecto econômico, que se baseia no trabalho, na produção e na perfeição;  

Portanto, nossa verdadeira religião urge ação, perfeição e benevolência, como Allah, 

Glorificado Seja Ele, dizendo: " E dize; "Laborai; então, Allah verá vossas obras e também Seu 

Mensageiro e os crentes." E também ( Todo Poderoso ) dizendo: " E bem-faze, como Allah te 

bem fez. E não busques semear a corrupção na terra. Por certo, Allah não ama os 

corruptores." E 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 " Assim, a segurança e estabilidade da sociedade são alcançadas. 

É necessário também consolidar os valores da solidariedade e da compaixão entre os 

membros da sociedade.  Para mostrar a importância dessa atitude, nossa religião deu atenção 

especial a esta dimensão e encorajou a fazer caridade aos necessitados, como Allah  (Todo-

Poderoso) dizendo: " O exemplo dos que despendem suas riquezas no caminho de Allah é 

como o de um grão que germina sete espigas; em cada espiga, há cem grãos. E Allah 

multiplica a recompensa a quem quer. E Allah é Munificente, Onisciente. " E também ( 

Glorificado Seja Ele) dizendo: " E o que quer que despendais de bom é para vós mesmos. E 

não deveis despender senão para buscar a face de Allah . E o que quer que despendais de 

bom vos será compensado e não sofrereis injustiça." E nosso Profeta ( que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele) dizendo neste respeito: “Se alguém libertar um crente muçulmano 

de uma das dificuldades desta vida mundana, Allah o libertará de uma das dificuldades do Dia 

da Ressurreição.  Se alguém tornar mais fácil para aquele que está em dívida com ele (embora 

ache difícil pagar), Allah tornará mais fácil para ele nesta vida terrena e na outra vida, e se 

alguém esconde os segredos de um muçulmano, Allah irá esconder seus segredos neste 

mundo e no Dia da ressurreição.  Allah ajuda Seu escravo, contanto que ele ajude seu irmão. 

” 

Um dos fundamentos mais importantes da segurança social é a consolidação do princípio da 

igualdade entre as pessoas. As pessoas são iguais como os dentes de um pente, E não há 

discriminação em uma sociedade segura e sofisticada entre seus filhos com base na cor ou 

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

respeito : " Ó povo! Vosso Deus é Um e Vosso antecessor ( Adão) é Um. Um árabe não é 

melhor do que um não-árabe e um não-árabe não é melhor do que um árabe, e um branco 

não é melhor do que um negro e um negro não é melhor do que um branco, exceto pela 

piedade." Os membros da comunidade se distinguem apenas pelas habilidades, aptidões e 

esforços despendidos no serviço comunitário. 

********** 

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 alcançar a segurança ambiental é um dos fundamentos mais 

importantes da segurança social, desenvolvendo o meio ambiente e protegendo-o de 

qualquer dano ou perigo, como Allah ( Glorificado Seja Ele) dizendo: " Ele vos fez surgir da 

terra e vos fez povoá-la." E nosso Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

dizendo neste respeito: “Se um muçulmano planta uma árvore, ou planta um campo e 

homens, animais e pássaros comem dele, tudo isso é caridade dele." E também ( que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: " 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." 

Finalmente, precisamos unir todos os esforços para alcançar e manter a segurança social, por 

meio da integração de todas as instituições do Estado, incluindo o exército, a polícia, o 

judiciário, a família, a educação e as instituições religiosas, culturais e civis; Para alcançar a 

segurança de todos os membros da sociedade através da articulação esforços. 

Pedimos a Allah ( Glorificado Seja Ele) que conceda-nos as bênçãos de segurança, paz e 

proteção em nossa terra natal, o Egito e todos os países do mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


