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Em nome de Deus, o mais gracioso, o
mais misericordioso

﴿Eu só desejo a reforma como posso, e meu sucesso é somente com
Deus, Nele eu confiei, e a Ele me arrependo.﴾ [Sūratu Al-Hachr: 7]
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Em nome de Deus, o Infinitamente
Bom, o Misericordioso
Uma introdução
Louvado seja Deus, Senhor dos Mundos, e as
orações e a paz estejam sobre o Selo de Seus Profetas e Mensageiros, nosso mestre Muhammad
bin Abdullah, e sobre sua família e companheiros, e aqueles que seguem sua orientação até o
Dia do Juízo.
E depois:

Nossa batalha contra o terrorismo e o extremismo ideológico ainda não acabou, pois o uso
de grupos extremistas se tornou uma das ferramentas mais importantes das guerras de quarta
geração, especialmente as armadas, que tomam
sangue e dinheiro como uma abordagem ideológica e realista para se alimentar de ou em diante.
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A fim de atingir seus objetivos e os objetivos
daqueles que os apóiam e financiam, grupos extremistas recorrem à falácia e às mordidas nos
textos, e às vezes tirá-los de seu contexto, e distorcer as palavras de seus lugares em outras ocasiões.
Os grupos extremistas religiosos mexeram
com as emoções dos jovens por meio de termos
falsos, cuja aparência externa é o aguçamento de
sua determinação, e a parte interna disso é a corrupção
Os grupos extremistas religiosos mexeram
com as emoções dos jovens por meio de termos
falsos, cuja aparência externa é o aguçamento de
sua determinação, e a parte interna disso é a corrupção, ,
a desorientação e a calúnia. Entre os termos
usados pelos extremistas estão coisas que não
pode ser tolerado como “ignorância” e “despertar”.
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Quanto ao termo Jahiliya, grupos extremistas
tentaram aplicá-lo a algumas de nossas sociedades contemporâneas de fé de forma injusta e
falsa, e é uma questão que é rejeitada na forma e
no conteúdo.
Quanto ao termo Ignorância, grupos extremistas tentaram aplicá-lo a algumas de nossas sociedades contemporâneas de fé de forma injusta
e falsa, e é uma questão que é rejeitada na forma
e no conteúdo.
Quanto à forma ou à linguagem, a Jahiliyyah
que foi dada ao período que antecedeu o surgimento do Islã não é da ignorância contra o
conhecimento, e ninguém disse que é da ignorância o oposto da fé ou do Islã. Em vez disso, é
ignorância, o oposto de um sonho.
Quanto ao termo Jahiliya, grupos extremistas
tentaram aplicá-lo a algumas de nossas sociedades contemporâneas de fé de forma injusta e
falsa, e é uma questão que é rejeitada na forma e
no conteúdo. Quanto à forma ou em termos de
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linguagem, a Jahiliyyah que era aplicado ao período que precedeu o surgimento do Islã não é da
ignorância contra o conhecimento, e ninguém
disse que é da ignorância o oposto da fé ou do
Islã. Em vez disso, é ignorância, o oposto de um
sonho.
Quanto ao conteúdo, quem diz - por exemplo
- sobre o Egito Al-Azhar, mesquitas e minaretes
do Egito, Egito o Alcorão, ciência e estudiosos do
Egito, Egito, que ensina cerca de dois milhões de
alunos em seu honorável Al-Azhar, e os anfitriões
dezenas de milhares de estudantes vindos de diferentes países do mundo para estudar a verdadeira religião, um país Seus eruditos e imãs viajam
ao redor do mundo para divulgar a verdadeira
religião, um país que abraça o nobre Alcorão e
seu povo e homenageia seus memorizadores ... É
uma sociedade ignorante!!!!!, portanto ninguém
pode dizer isso, exceto um rancoroso, invejoso,
ingrato, contratado ou explorado dos inimigos da
religião e da pátria.
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O mesmo é o caso com todos os nossos países
árabes e islâmicos, que os extremistas tentaram
usar como meio para frustrar, derrubar, destruir
ou separar.
Quanto ao termo (despertar), surgiu como
um termo teórico para o grupo terrorista da Irmandade e os grupos extremistas que passeavam
em seus passageiros.
O despertar em sua visão é o despertar deles,
mas contra quem? contra seu país !! A intenção é
enfraquecê-lo, dilacerá-lo e desmontar suas estruturas nacionais, porque esses grupos não podem
existir ou atingir seus propósitos e aqueles que
os financiam e os utilizam em um estado forte,
sólido e coeso.
Esses grupos são estabelecidos apenas nas
ruínas de estados, e o interesse do grupo por
eles está acima do interesse do estado, e o interesse da organização está acima do interesse da
nação e está acima do mundo e do que está nele.
Sua arma é mentira, espalhar boatos, falsidades
e calúnias, e seu objetivo é a demolição e a sa-
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botagem. Eles só são bons na demolição, nao na
construção civil, sem falar que eles não acreditam
em uma pátria ou em um estado nacional.
isso ao lado de seus repetidos apelos à violência, derramamento de sangue, expropriação de
riquezas e honra, e seu apelo à demolição de
pátrias, enganando o povo comum com palavras
doces e palavras gentis. Eles consideram isso uma
piedade necessária das exigências da etapa, o
que nos obriga a ser mais discretos e cautelosos,
pois a Verdade, Glória a Ele, diz”  نننممممممممم.
Nosso Profeta (que Deus o abençoe e lhe dê
paz) disse: “Um crente não é picado duas vezes
no mesmo buraco”.
O verdadeiro despertar é o despertar de nações e nações, quando as envelhecemos com
construção e reconstrução, e Vemos nossa nação
nas fileiras dos países desenvolvidos em vários
campos, ciências e artes.
A verdadeira medida do despertar está na
extensão do progresso científico e econômico
dos países, na posse das ferramentas da época e
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na contribuição para suas realizações, As pessoas
não respeitarão nossa religião a menos que sejamos excelentes em nossos assuntos mundanos.
Se tivermos excelência em nossos assuntos mundanos, as pessoas respeitarão nossa religião e
nossos assuntos mundanos.
O verdadeiro despertar é também o despertar
da consciência, dos valores e da moral, quando
vivemos no mundo com tolerância, compaixão,
interdependência, honestidade, confiabilidade,
lealdade e moral nobre, e traduzindo a moral, valores e ensinamentos tolerantes do Islã em uma
realidade tangível no mundo das pessoas, em
nosso comportamento e em outros assuntos de
nossas vidas, as nações que não são construídas
sobre valores e morais carregam os fatores de sua
queda na origem de sua construção e na base de
seu estabelecimento.
O verdadeiro despertar é a força da pertença do homem à sua pátria e a sua preocupação
com a sua segurança e estabilidade, pois a pátria
é honra, e é um dos seis colégios que a sagrada
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Sharia fez questão de cercar com várias cercas
de preservação e cuidado. Além disso, trabalhar
para fortalecer a força do Estado nacional é uma
demanda legítima e nacional. Tudo que leva a
isso é de nossa crença correta, e tudo que leva
à demolição, sabotagem, minando as estruturas
dos Estados, interrompendo seu progresso ou
destruindo sua infraestrutura.
Ou intimidar quem está seguro no país, e isso
não tem nada a ver com religiões, valores, patriotismo ou humanidade.
Com a nossa afirmação de que uma religião
verdadeira e pura não vive ao ar livre, pois deve
ter um estado forte para carregá-la e protegê-la,
porque os semteto não estabelecem uma religião
ou um estado.
Religião e estado nunca são contraditórios,
religião e estado se apóiam mutuamente para o
bem da felicidade humana, então onde os interesses do país, servos e pátria são considerados,
então existe a lei de Deus.
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A religião e o estado juntos estabelecem as
bases de uma cidadania igual em direitos e deveres, e que trabalhemos juntos para o bem de
nosso país e de todas as pessoas, que amemos
o bem dos outros como o amamos por nós mesmos, as religiões são misericordiosas , religiões,
Eminência, as religiões são humanas, as religiões
são delicadas.
A religião e o Estado exigem de todos nós solidariedade social, e que não haja entre nós famintos, destituídos, nus, sem teto, necessitados ou
angustiados, a não ser que nos esforcemos para
satisfazer suas necessidades e aliviar sua angústia.
A religião e o Estado impulsionam o trabalho,
a produção, a excelência e a perfeição, e perseguem o desemprego, a preguiça, o terrorismo, a
negligência, a corrupção, a destruição, a sabotagem, a instigação, a sedição, e a traição.
Aqueles que imaginam um conflito - que não
deveria ser - entre religião e Estado e o veem
como um conflito inevitável, ou não entendem as
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religiões corretamente, ou não estão totalmente
cientes do conceito de Estado, ou não estão
cientes da natureza da relação entre eles.
O defeito não tem nada a ver com a religião
correta ou com o estado racional, mas surge de
um mal-entendido sobre a natureza da religião,
a natureza do estado ou a natureza do relacionamento entre eles.
No entanto, enfatizamos a necessidade de
respeitar a constituição e as leis do estado, e
defender o estado de direito, e que as autoridades não devem estabelecer estados paralelos
à autoridade do estado, independentemente
da fonte desses poderes. É uma bandeira sob a
qual e à sua sombra todas as outras brigadas, e
é a bandeira do estado nacional. Quanto ao fato
de que cada instituição, grupo ou partido carrega
uma bandeira paralela à bandeira do estado, então este é um perigo iminente com o qual nem a
questão da religião nem a ordem do estado são
consistentes. Concluindo, asseguro que todas as
organizações extremistas, especialmente aquelas
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que estão cobertas com a capa da religião, são
um perigo iminente para a religião e o estado, e
que o despertar real exige que distingamos claramente entre o fixo e o mutante, e para considerar os desenvolvimentos e requisitos da idade, e
levar em consideração o que é exigido pela jurisprudência da realidade, pela jurisprudência das
prioridades e pela jurisprudência disponível, à
luz da preservação dos princípios da Sharia.
O Deus é a intenção por trás do qual nos basta...
Prof. Dr. Muhammad Mukhtar Gomaa, Ministro dos assuntos religiosos
Presidente do Conselho Supremo para Assuntos Islâmicos
Membro da Academia de Pesquisa Islâmica
Al-Azhar Al-Sharif
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Ignorância e Despertar
Um dos conceitos mais importantes que deve
corrigir o conceito de ignorância e o conceito de
despertar, onde grupos extremistas tiraram de
falácias e falsificações de consciência e baixando algumas palavras e termos têm conotações
ideológicas próprias, Insisti nisso com uma urgência abominável e trabalhei com todas as suas
capacidades para comercializar esses conceitos
errôneos de palavras e termos, Até que adquiriu
informações relacionadas a esses significados
que os estudiosos extremistas queriam transmitir
a eles.
Quanto ao termo ignorância, grupos extremistas tentam aplicá-lo a algumas de nossas sociedades contemporâneas de fé de maneira injusta
e falsa, seja em termos de forma ou de conteúdo,
Com relação à forma ou linguagem, o Jahiliyyah
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(Ignorância) que foi aplicada ao período antes
do Islã não é ignorância de conhecimento, e ninguém disse que é ignorância é contra da fé. Em
vez disso, é ignorância é contra de sonhar, não
conhecimento.
E quando ele disse nosso Profeta (que a paz
esteja com ele) ao mestre Abu Dhar (que Allah
esteja satisfeito com ele): “ Você é um homem de
Ignorância, seus irmãos seus seguidores, Deus os
fez sob suas mãos, foi seu irmão sob suas mãos,
e quem tem seu irmão sob suas mãos, que o alimente do que ele come e o vista do que ele veste,
e não os sobrecarregue com o que eles podem
superar, pois se você fizer isso, ajude-os nisso.”(1)
Foi então que nosso mestre Abu Dharr (que
Deus esteja satisfeito com ele) repreendeu nosso
(1)Acordado em: Sahih al-Bukhari, O Livro da Fé, Capítulo: Pecados são uma questão da era pré-islâmica, e aquele que os
comete não é expiado por cometê-los, exceto o Hadith nº
30.
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mestre Bilal, dizendo: Ó filho da mulher negra,
e o propósito de nosso mestre, o Mensageiro de
Deus (que a paz e as bênçãos de Deus estejam
com ele) foi dizendo: Você é um homem de Jahiliyyah em você”, isto é: você é um homem em
você que é o resquício do nervosismo de Jahiliyyah, e parte de sua pressa em atacar os outros
e mantar os outros sem direito.”
Quanto ao conteúdo, quem diz - por exemplo - sobre o Egito é Al-Azhar, mesquitas e minaretes, Egito é o Alcorão, ciência e estudiosos do
Egito, Egito que ensina cerca de dois milhões de
alunos em seu honorável Al-Azhar, e os anfitriões
dezenas de milhares de estudantes vindos de
diferentes países do mundo para estudar a verdadeira religião, Um país cujos eruditos e imãs
circundam vários países do mundo para divulgar
a verdadeira religião, um país que abraça o nobre
Alcorão e seu povo e honra seus memorizadores.
É uma sociedade ignorante!!, Só uma pessoa ran-
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corosa, invejosa, ingrata, contratada ou explorada
pode dizer isso. De acordo com o Imam Al-Busairi(1) que disse:
O olho pode negar a luz solar da conjuntivite
A boca nega o gosto da água por causa de sede
Quanto ao termo “despertar” entre os grupos
extremistas, eles o restringem a duas coisas, a
primeira: a forma e a aparência, independentemente do conteúdo e essência, e a segunda: o
número de membros dessas organizações. Vemos
que o verdadeiro despertar é possuir nosso comando e nossa palavra, produzir nossos alimentos, remédios, roupas e armas, e elevar o nível
(1)E Sahih Muslim, Livro dos Juramentos, capítulo: Alimentando
o rei com o que ele come, e vestindo-o com o que ele veste,
e não custando ao rei o que ele come, Hadith nº 16.
- Diwan de Al-Busairi por Sharaf Al-Din Muhammad bin Saeed
bin Hammad Al-Januni Al-Sinhaji (falecido - 696 AH), p .: 247,
i: Al-Halabi.
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de nosso país e de nossos cidadãos científica,
cultural, profissional, econômica e em condições
de vida, para tenha um exército forte, uma polícia forte e uma economia forte, pois um exército
forte e uma economia forte significa um país de
prestígio e um cidadão tem dignidade .
Eles afirmam que as pessoas não respeitarão
nossa religião a menos que tenhamos excelência
em nossos assuntos mundanos. Se tivermos excelência em nossos assuntos mundanos, as pessoas respeitarão nossa religião e nossos assuntos
mundanos.
***
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Fatos distorcidos
Os grupos terroristas e extremistas e aqueles
que giram em sua órbita têm pervertido a religião, curtando o pescoço dos textos, tentando
obliterar os fatos, falsificando a história e enterrando-os com seu passado sombrio e sangrento tanto quanto podem, Eles mudam como camaleões e mudam de pele como cobras, mas seu
caso foi exposto e suas mentiras são claramente
reveladas: “Um crente não é picado duas vezes
por um buraco.” (1)
A questão mais perigosa que não deve ser
adulterada ou seus valores devem ser violados
é a área da religião, pois negociar com a religião
(1)Acordado em: Sahih al-Bukhari, Livro de Literatura, capítulo «O crente não será picado duas vezes», Hadith nº: 6133.
E Sahih Muslim, Livro de ascetismo e falsificações, capítulo:
Um crente não será picado do buraco nº 98, Hadith nº 29.
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para colher ganhos mundanos será um desastre
para seus donos neste mundo e no outro. Pois
quem o fizer entrará em guerra com o Deus Todo-Poderoso, e é uma guerra cujos resultados são
conhecidos e devastadores para quem se lança na
sua sombra, como a Verdade, Glória a Ele, diz:

﴿Mas arrojamos a verdade contra a falsidade;
então, esmaga-a e ei-la nula. E ai de vós pelo
que alegais!﴾. (1)

A distorção de alguns textos por grupos extremistas, cortando-os fora de seu contexto de uma
forma que os desvia de seus objetivos legítimos e
considerando isso uma piedade, Com a profissionalização da calúnia deliberada contra pessoas,
órgãos e instituições, é um grande crime contra
a religião e a humanidade.
Para esses grupos, o fim justifica os meios quaisquer meios - para que eles não tenham ver(1) Sūratu Al-Anbiyāʼ,, verso 18
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gonha de usar os meios, não importa o quão inconsistentes com a Sharia, desde que possam ser
um passo em direção a alcançar seus objetivos
mundanos e autoritários.
Quanto a espalhar boatos e promovê-los, é
a principal preocupação de seus batalhões eletrônicos e suas trombetas da mídia paga. E se os
jovens iludidos e enganados desses grupos meditarem - mesmo que por um momento consciente
- onde está o que eles fazem no Livro de nosso
Senhor (Poderoso e Majestoso) e na Sunnah de
nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Deus
estejam com ele) ? Talvez muitos deles tenham se
revisto e descoberto a verdade sobre esses grupos terroristas mal orientados!.
Eles não sabiam que todo muçulmano é
proibido a outro muçulmano em seu dinheiro,
sua honra e seu sangue, e que o Islã nos exorta
a deixarmos claro o que dizemos ?! Então a verdade, Glória a Ele, disse: ﴿Ó vós que credes! Se
vos chega um perverso com um informe, certificai -vos disso para não lesar por ignorância,
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certas pessoas: então,tornar-vos-íeis arrependidos do que havíeis feito.﴾ (1)

O Islã também nos exortou a mostrar a verdade, onde ele diz nosso Profeta (que a paz esteja
com ele): “Tem que ser honesto, pois a verdade
leva à justiça e a justiça leva ao Paraíso. E o homem continua a ser verdadeiro e busca a veracidade até que seja registrado com Deus como verdadeiro, e cuidado para não mentir,, pois mentir
leva à imoralidade
e a maldade leva ao Inferno, e um homem
continua a mentir e a investigar a mentira até que
seja escrito diante de Deus como um mentiroso.”(2)
Que tal alguém que deliberadamente mente e
(1) Sūratu Al-Hujurat verso 6
(2) Acordado em: Sahih al-Bukhari, Livro de Literatura, capítulo
sobre o ditado do Todo-Poderoso (Ó vocês que acreditam,
temam a Deus e estejam com o verdadeiro) At-Tawbah: 119,
Hadith No .: 6094, == E Sahih Muslim, Livro de Retidão,
Relacionamento e Ética, capítulo sobre a feiura da mentira e
boa veracidade e virtude, hadith Número: 2607, e a pronúncia é para Al-Bukhari.
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calunia até que julgue permissível, e até que tenha uma natureza e um caráter mais semelhante, é
claro, do que a naturalização ?!
Os inimigos do Islã, se eles fizessem tudo ao
seu alcance e os permitissem distorcer a religião
de Deus (o Poderoso e Sublime), eles não alcançariam um décimo do que esses grupos terroristas mal orientados fizeram, ou metade deste
grupo de distorção a religião de Deus (Exaltado
seja Ele) e se afastando de Seu caminho e prejudicando Sua Sharia tolerante e misericordiosa.
Isso exige que estudiosos, intelectuais e aqueles
que têm inveja sobre sua religião e de seu país se
unam e cooperem para revelar a verdade sobre
esses grupos terroristas e extremistas e percam
a oportunidade daqueles que os usam como um
espinho nas costas de seus países e uma lança no
coração de nossa religião tolerante.
***
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Religiosidade formal e essencial
Muitas pessoas são enganadas por enfeites e
aparência, e embora garantamos que precisamos
da grandeza da forma e da substância juntas, Por
serem como a alma e o corpo, em que um é indispensável ao outro, e sem ela não existe existência, a visão deles deve ser equilibrada e damos
a cada um deles seu valor, e proporção sem exagero , transgressão, ou negligência. Não assume a
forma ou a aparência mais do que merece ou sem
o que merece, e o mesmo se aplica à construção
e ao significado.
Mas tem que ser cuidado para não ficar enganado pela aparência, pois uma pessoa pode
segurar uma espada na mão e imitá-la de ouro,
prata e ágatas preciosas, o que ele pensa é que
eleva seu valor e a si mesmo, e se cerca de uma
aura de espadas e escudos, exceto que se ele for
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um covarde ou uma força fraca, nem seus escudos nem suas espadas terão qualquer utilidade
no dia de guerra. O herói fica calmo e forte em
decência sobre cada covarde, não importa o quão
entrincheirados os covardes estejam com as aparências externas das coisas ou suas manifestações
enganosas.
O equilíbrio é necessário em tudo, exceto que
a essência permanece a essência e a aparência
permanece a aparência, e como é bonito para
uma pessoa combinar aparência e essência, de
acordo com Al-Rafi’i (que Deus tenha misericórdia dele): A melhor das mulheres é aquela que
tem a beleza de seu rosto,
na moral como a beleza de seu rosto, e sua
mente é uma terceira beleza. ”(1)

(1) A Revelação da Pena: por Mustafa Sadiq Al-Rafi’i, i: Dar AlKutub Al-Ilmiyya, Beirute, 2000 DC, vol. 1 / p. 106.
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Não há dúvida de que o fenômeno da religiosidade formal e o fenômeno da religiosidade
utilitária estão entre os desafios mais sérios que
as sociedades árabes e islâmicas enfrentam, especialmente aquelas que se concentram na aparência, mesmo que em detrimento do núcleo e
da essência. Dar prioridade absoluta à aparência
formal, mesmo que o dono dessa aparência não
seja no plano humano e moral, o que o torna um
modelo e exemplo, Isso ocorre porque a pessoa
com uma aparência formal cujo comportamento
não é consistente com os ensinamentos do Islã
é uma das características mais importantes da
demolição e da alienação. Se a aparência externa é religiosa com as transações financeiras que
as acompanham, ou comendo o dinheiro das
pessoas, ou traição, ou comendo o dinheiro das
pessoas, então o assunto era sério, e até mesmo
o proprietário se torna um dos hipócritas, Nosso Profeta (que as orações de Deus e que a paz
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esteja com ele) diz: “Os sinais do hipócrita são
três: se ele fala, mente, se promete quebra, e se é
confiável ele trai.”(1)
O mesmo se aplica àqueles que limitam a religiosidade à porta do culto e da diligência nela
com uma incompreensão da religião e extravagância na blasfêmia, carregando armas e saindo
contra as pessoas com elas, como aconteceu com
os Kharijitas que oram e jejum depois sair para
frentar as pessoas com armas
No entanto, eles não tomaram para si conhecimento jurídico suficiente que os impediria de
penetrar no sangue, então eles saíram contra o
povo com suas espadas, e se buscassem o conhe(1) A Revelação da Pena: por Mustafa Sadiq Al-Rafi’i, i: Dar AlKutub Al-Ilmiyya, Beirute, 2000 DC, vol. 1 / p. 106.
- Sahih al-Bukhari, O Livro da Fé, o capítulo sobre o sinal do
hipócrita, Hadith No .: 33, e Sahih Muslim, O Livro da Fé, o
capítulo sobre a explicação das características do hipócrita,
Hadith No .: 107 .
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cimento primeiro de acordo de - Imam al-Shafi’i (que Deus tenha misericórdia de ele) disse
- para impedi-los disso, O Islã é uma religião de
misericórdia acima de tudo, e tudo o que afasta você da misericórdia afasta você do Islã, e o
que importa é o comportamento adequado, não
apenas dizendo, e eles disseram: A condição de
um homem entre mil homens é melhor do que o
palavras de mil homens por um homem.
No entanto, todos os atos de adoração não
darão frutos a menos que o comportamento e a
moral de seu dono sejam educados. Quem sua
oração não o proíbe de indecência e imoralidade,
não há oração por ele. A verdade diz (glória a
ele): .﴿Por certo, a oração coíbe a obscenidade
e o reprovável. E, certamente, a lembrança de
Allah é maior que isso. E Allah sabe o que engenhais﴾ (1)
(1) Sūratu Al- Ankabūt 45
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E quem seu jejum não proíbe o de falsa linguagem, então não há jejum para ele. Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com
ele) diz:( Quem não abandona a fala falsa e age
de acordo com ela, Deus abandona sua comida
e bebida. ” (1)
Deus - o Poderoso e Sublime - não aceita em
zakat e esmolas, exceto dinheiro bom e puro.
Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Deus
estejam com ele) diz: “Deus é bom e não aceita
apenas o que é bom”(2), ele (que Deus o abençoe
e lhe dê paz) disse: “Nem a oração é aceita sem
purificação, nem a esmola de odeiador”(3)
A aceitação do Hajj está sujeita à manutenção
legal e bom comportamento, como nosso Profe(1) Sahih al-Bukhari, Livro do Jejum, Capítulo: Quem não abandona a fala falsa e agindo de acordo com ela, Hadith No .:
1903.
(2) Sahih Muslim, Book of Zakat, Chapter on Accepting Charity
from Good Earning, Hadith No. 1015.
(3) Sahih Muslim, Livro da Purificação, Capítulo: A Obrigação de
Purificação para Oração, Hadith No .: 224.

الجاهلية والصحوة برتغايل

34

ta (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com
ele) diz: “Aquele que realiza o Hajj e não obscena
e não comete adultério retorna como o dia em
que sua mãe deu à luz dele.”(1)
Ainda mais perigosa do que essa religiosidade
formal é a religiosidade utilitária. Com isso, queremos dizer esta categoria que considera a religião como um meio de obter poder explorando
os sentimentos religiosos e o amor das pessoas
- especialmente das pessoas comuns - por a sua
religião e iludi-los de que seu objetivo de ganhar
poder é apenas servir a religião de Deus (Todo-Poderoso e Exaltado seja Ele) e trabalhar para
apoiá-la e capacitá-la Apesar de não julgarmos as
intenções e não interferirmos na questão das intenções, visto que estão entre o escravo e o seu
(1) Acordado em: Sahih Al-Bukhari, Livro do Hajj, Capítulo
sobre a Virtude do Hajj Aceito, Hadith nº: 1521, e Sahih
Muslim, Livro do Hajj, Capítulo sobre a Excelência do Hajj,
Umrah e o Dia de Arafa, Hadith Nº: 1350.
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Criador, e toda a sua intenção, a experiência que
vivemos e a realidade que vivemos com a Irmandade terrorista e aqueles que orbitou-o ou aliouse a ele dos grupos extremistas nos garantiu duas
coisas; A primeira questão: que a questão para
eles não era uma questão de religião, mas sim
uma questão de uma luta pelo poder com ganância e gula que não conhecíamos, e a exclusão de
outros arrogância, que alienou as pessoas deles
e de seu comportamento, que se tornou um
grande fardo para a religião, e nós estamos necessitados. Grandes esforços para apagar
Este imagen negativa que surgiu na mente de
muitas pessoas, ligando o comportamento desses
pretendentes à religião.
outra questão: que abusaram de sua religião e
distorceram a face pura de sua civilização elevada e tolerante, e provaram que não são pessoas
qualificadas. Caso contrário, é da religião que o
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homem engana sua pátria e revela seus segredos
e vende seus documentos?!, Faz parte da religião
incitar a violência, o assassinato, a corrupção e a
formação dos chamados comitês específicos que
devastam a terra em traição sem precedentes,
traição à pátria e trabalho por seus inimigos ?!.
Enfatizei - e continuo a enfatizar - que este
grupo terrorista que usou a religião para enganar as pessoas e atingir seus objetivos autoritários
está pronto a se aliar, até mesmo o diabo, para
atingir seus objetivos e ambições autoritárias às
custas de sua religião ou da conta de sua pátria
ou o relato de sua nação.
***
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interesse entre a perspectiva do estado
e benefício do Groupo
O interesse na perspectiva do Estado é o interesse público considerado, que alcança o interesse da nação e o interesse de todo o seu povo,
e não o interesse privado que alcança o interesse
de alguns indivíduos às custas de outros, ou ao às
custas de alguns grupos ou partidos, ou mesmo
às custas da própria nação.
Quanto ao interesse pela perspectiva do grupo, é o interesse que atinge o interesse do grupo ou partido. Na verdade, pode ter ido longe
demais, então o interesse na visão deles é o que
atinge o interesse das lideranças dos grupos ou
grupos partidários, mesmo às custas do resto dos
membros do grupo ou das massas dos filiados ao
partido. O grupo pode sacrificar alguns de seus
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afiliados ou aqueles que pertencem a ele em benefício do grupo, especialmente porque esses
sacrifícios não podem ser feitos por líderes ou
seus filhos - exceto à luz de conflitos, rivalidades
e processos de exclusão e contra exclusão entre
esses líderes em uma tentativa de cada um deles
para monopolizar os despojos - mas os sacrifícios
são sempre feitos nas categorias posteriores da
congregação.
O grupo pode sacrificar o interesse nacional
supremo se entrar em conflito com seu próprio
interesse. De fato, muitos grupos acreditam que
tudo o que fortalece o Estado não é do interesse
do grupo, e que não há lugar para nenhum grupo
sob um forte e coerente e estado interconectado.
Para eles, é preciso trabalhar para enfraquecer
o Estado para empoderar o grupo.
A maioria dos grupos - especialmente os terroristas e cultas - tenta vincular os interesses de
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seus membros e afiliados aos interesses do grupo
- especialmente nos aspectos econômicos e sociais - de modo que a defesa dos interesses crucial
do grupo de seus membros. E que a vida de um
indivíduo não pode ser endireitada fora de seu
grupo, e que se ele pensasse apenas em deixar o
grupo, os vários aspectos de sua vida seriam expostos à ruptura, colapso ou destruição, a menos
que sua própria vida também fosse ameaçada!.
Para atingir seus objetivos, eles invocam pretextos, incluindo: que alguns governantes não
governam pela lei de Deus, além disso, quando
você discute os elementos desses grupos sobre
o conceito da lei de Deus, você os encontra de
mãos vazias , e isso foi claramente demonstrado
em meu livro: Conceitos que devem ser corrigidos e “os delírios dos terroristas e sua refutação”, que foram emitidos pelo Ministério egípcio
dos assuntos religiosos sob nossa supervisão e
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revisão (1), e afirmamos que a adesão ao que Deus
(Todo-Poderoso e Majestoso) revelou do a lei não
impede que os humanos recorram a leis que se
enquadram nos princípios da gerais da legislação
e
suas regras gerais, de acordo com a mudança
de tempo e lugar, e invocar essas legislações feitas
pelo homem não é contrário à lei de Deus (glória
a Ele), desde que atinja os interesses gerais dos
estados , povos, indivíduos e sociedades, e não
permite o que é proibido o que é permissível ou
contradiz ou prejudica as constantes da Sharia.
O Islã não estabeleceu um modelo rígido, silencioso e específico para o sistema de governo
do qual não pode ser desviado. Em vez disso, es(1) 2- Ver o livro “Conceitos que devem ser corrigidos”, p.
29, i: O Conselho Supremo para Assuntos Islâmicos, e além,
nona edição, 2019 DC, e o livro “Os Delírios dos Terroristas e Sua Refutação”, p. 7 -32, i: O Conselho Supremo para
Assuntos Islâmicos de 2017.
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tabeleceu as bases e padrões. Quando eles são
alcançados, a regra é racional e o Islã aprova e
quando é perturbado , a decisão torna-se afligida
por desequilíbrio e desordem na extensão de seu
desequilíbrio. Talvez o título mais importante e
proeminente de qualquer sistema de governança
racional seja até que ponto atende aos interesses
do país e do povo e, no mínimo, até que ponto
funciona e se empenha por isso. Qualquer decisão que busque alcançar os interesses do país
e do povo à luz dos significados de justiça, igualdade e liberdade disciplinada longe do caos e do
favoritismo e colocando a lealdade acima da competência, é uma decisão racional e bem pensada,
e sob este título principal muitos detalhes desmoronam com o objetivo de alcançar a justiça em
todas as suas cores políticas, sociais e jurídicas
entre todos os seres humanos E não discriminar
as pessoas com base na cor, sexo ou raça.
Toda regra que trabalhe para isso e busque
prover as necessidades básicas da sociedade

43
الجاهلية والصحوة برتغايل

como comida, bebida, roupas, moradia e infraestrutura como: saúde, educação, estradas e outras
coisas que a vida do país e dos empregados não
podem ser estabelecidas sem, é considerada uma
regra racional, sólida e bem-sucedida, agradando
ao Deus Todo-Poderoso.
E com as pessoas, exceto para o odioso, o
invejoso, o arrogante, o teimoso, o traidor ou o
cliente.
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Os novos hipócritas
A hipocrisia é uma doença que mata indivíduos e nações, e é mais perigosa do que a descrença e o politeísmo, como diz o Deus Todo-Poderoso: ﴿Por certo, os hipócritas estarão nas
camadas mais profundas do Fogo - e, para eles,
não encontrarás socorredor algum * Exceto os
que se voltam arrependidos e se emendam e se
agarram a Allah e são sinceros com Allah em
sua devoção: então, esses estão com os crentes.
E Allah concederá aos crentes magnífico prêmio.﴾ (1)

E dos sinais da hipocrisia, incluindo: mentira,
traição, traição, e por trás da promessa, diz nosso Profeta (que a paz esteja com ele):” Há quatro
tipos de hipócrita, e quem tem uma das carac(1) Sūratu An-Nissāʼ145, 146
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terística de hipocrisia é considerado hipocritico
ate que deixa : São assim a mentira, e traição e se
ele brigou, ele ficou mal” (1) .
O nobre Alcorão nos mostra algumas das características e condições dos hipócritas em muitos lugares, incluindo:
Eles aumentam em ganância e diminuem
em gerras, como diz o Deus Todo-Poderoso:” E,
quando se faz descer uma sura que diz: “Crede
em Allah e lutai com Seu Mensageiro”, os dotados de posses, entre eles, pedem-te permissão
de não lutar, e dizem: ﴿Deixa-nos estar com os
ausentes do com bate.﴾ (2)
Deus Todo-Poderoso:”E um grupo deles pediu permissão ao Profeta, para retornar, dizendo:
(1) Acordado em: Sahih al-Bukhari, Livro da Fé, Capítulo do Sinal do Hipócrita, Hadith nº: 34, e Sahih Muslim, Livro da Fé,
Capítulo: Explicação das Características do Hipócrita, Hadith
nº: 106 .
(2) Sūratu At-Taubah 86

الجاهلية والصحوة برتغايل

46

﴿Por certo, nossas casas estão indefesas”, enquanto não estavam indefesas. Eles não desejavam se não uma fuga.﴾ (1)

Incluindo: que eles medem todos os seus
negócios de acordo com a quantidade de benefícios que são alcançados por eles, como a Verdade, Glória a Ele, diz ﴿E, dentre eles, há quem
te critica acerca da distribuição das Sadaqãts,
(as ajudas caridosas); então, se lhes dão delas,
agradam-se disso; e, se lhes não dão, ei-los que
se enchem de cólera.﴾(2) ﴿E, dentre os homens,
há quem adore a Allah, vacilante. Então, se o
alcança um bem, tran-qüiliza-se, e, se o alcança
uma provação, desvia sua face para voltar-se à
renegação da Fé. Perde a vida terrena e a Derradeira Vida. Essa é a evidente perdição﴾ (3)
(1) Sūratu Al-’Ahzāb 13
(2) Sūratu At-Taubah 58
(3) Sūratu Al-Hajj 11
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Incluindo: corrupção, e muitos juramentos
falsos, Deus Todo-Poderoso diz: ﴿E, dentre os
homens, há aquele cujo dito, acerca da vida
terrena, te admira, Muhammad, e que toma a
Allah por testemunha do que há em seu coração, enquanto é o mais veemente inimigo E,
quando volta as costas, esforça-se, na terra, em
semear nela corrupção e em aniquilar os campos lavrados e os rebanhos. E Allah não ama a
corrupção.o﴾(1)

Incluindo: mudar a opinião pública, espalhar
fraqueza nos corações dos verdadeiros crentes,
onde ele diz o Todo-Poderoso certo:” E, se eles
houvessem desejado sair, haveriam preparado,
para isso, um preparativo, mas Allah odiou sua
partida e desencorajou-os, e foi dito: ﴿Permanecei junto com os que permanecem.” * Se eles
(1) Sūratu Al-Baqarah 204-205
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houvessem saído convosco, não vos haveriam
acrescentado senão desventura e haveriam precipitado a cizânia entre vós, buscando, para
vós, a sedição, enquanto, entre vós, há os que
lhes dão ouvidos. E Allah, dos injustos, é Onisciente.﴾(1)

﴿Então, tu vês aqueles, em cujos corações
há enfermidade se apressarem para eles, dizendo: “Receamos nos alcance um revés.” Quiçá,
pois, Allah faça che-gar a vitória ou uma ordem
de Sua parte. Então, tornar-se-ão arrependidos
daquilo de que guardaram segredo, em suas almas.﴾(2)

Embora os sinais de hipocrisia que foram
mencionados anteriormente sejam as características dos hipócritas, antigos e modernos, os novos hipócritas incluíram novas formas de engano,
(1) Sūratu At-Taubah 46-47
(2) Sūratu Al-Māiʼdah 52
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as mais proeminentes das quais são: usar escaneamentos de dívidas e negociá-los. Explorando-o para alcançar os interesses de grupos que
querem fazer da religião uma carona ao poder,
mascarados em diversas formas de religiosidade
formal e política, além das características traidoras, humilhantes e vendadoras dos novos hipócritas. O objetivo dos elementos deste grupo terrorista justifica os meios - quaisquer meios - matar
ou sabotar, ou expiar e bombardear, ou mentir,
caluniar e espalhar boatos. Eles foram criados na
mentira e a piedade, e são como morcegos das
trevas que nunca podem viver na luz.
Os grupos terroristas estão tentando plantar
seus olhos e espiões em todas as instituições do
estado e unidades administrativas e articuladas,
e em todos os interesses e setores vitais, o que
exige e exige cautela e boa triagem para aqueles
que assumem o trabalho de liderança em qualquer estado instituições. Especialmente as articu-
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lações sensíveis em cada instituição, com punho
de ferro - implacável ou hesitante - nas mãos de
qualquer um q
ue comprovadamente traia sua pátria ou sua
instituição, e seu trabalho para qualquer um dos
grupos terroristas e as partes que financiam,
apoiam, apoiá-los, ou usá-los para servir suas
ambições, interesses e agendas na destruição de
nossa pátria, a dispersão da entidade de nossa
nação e nossa região, e sua transformação em entidades ou estados fracos e dilacerados que não
beneficiam um amigo , não prejudicam um inimigo e não possuem nada de si mesmos, então
eles se tornam um dependente, um dependente
e uma ferramenta dócil nas mãos das forças do
mal, das trevas e da ilusão.
***
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Terra Sebkha (Uma área pantanosa não
adequada para a agricultura)
Terra Sebkha é aquela terra que não dá pastagens e não tem safra, como diz nosso Profeta
(que Deus o abençoe e lhe dê paz):” A parábola
do que Deus me enviou de orientação e conhecimento, como a chuva abundante que atinge a
terra e foi limpo e recebeu água, e produz muita
erva e alguns deles eram não férteis e tinha água,
então Deus beneficiou o povo com isso, então
eles beberam, regaram, e infectou outra seita
não são plantas e só retêm água e não crescem
como vegetação. Essa é a parábola daquele que
entende a religião de Deus, e ele se beneficia
com o que Deus me enviou, então ele conheceu
e ensinou, E a semelhança de quem não levantou
a cabeça com isso, e não aceitou a orientação de
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Deus com a qual fui enviado,(1)” O que Deus Todo-Poderoso não beneficia as pessoas é como a
terra não pantanosa que não retêm água e não
cultivam pasto, As melhores pessoas são aquelas que são mais benéficas para as pessoas, e as
piores delas são aquelas que deixam as pessoas e
as temem e as evitam para evitar sua imoralidade,
como nosso Profeta (que Deus o abençoe e lhe
dê paz) diz:” A pior das pessoas é aquela que é
deixada por outras pessoas ou deixada por outras pessoas para evitar sua imoralidade”(2), E ele
(que Deus o abençoe e lhe dê paz) disse: “Entre
as pessoas estão as chaves do bem e as fechaduras do mal, e de fato, entre as pessoas estão com
o chaves do mal, e outros fechaduras do bem, tão
bem-aventurado é aquele colocado como chaves
(1) Sahih Al-Bukhari, Book of Knowledge, Chapter: The Virtue
of Those Who Learned and Taught, Hadith No.: 79.
(2) Sahih Al-Bukhari, Book of Literature, Chapter: What is Permissible Backbiting People of Corruption and Doubt, Hadith
No.: 6054.
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do bem em suas mãos. E ai daquele que colocou
as chaves do mal em suas mãos. ”(1)
O que é sem dúvida verdade é que os espaços de todos os grupos extremistas são espaços
pantanosos que não retêm água e não cultivam
vegetação.
Quanto às pessoas de mérito e pureza, são
aqueles que o Deus Todo-Poderoso abriu seus corações ao Islã e os encheu com amor ao bem, por
isso Ele os escolheu para cumprir as necessidades
da criação, como nosso Profeta (que a paz e as
bênçãos de Deus sejam sobre ele) diz:” Quanto
às pessoas de mérito e pureza, são aqueles que o
Deus Todo-Poderoso abriu seus corações ao Islã
e os encheu com amor ao bem, por isso Ele os escolheu para cumprir as necessidades da criação,
como nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de
(1) Sunan Ibn Majah, Book of Faith, Chapter: Whoever is a Key
to Goodness, Hadith No.: 237.
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Deus sejam sobre ele) diz:” Deus tem pessoas a
quem Ele escolheu para o benefício de Seus servos. Eles serão reconhecidos nele pelo que fizerem, então se eles o impedirem, ele o tirará deles
e o transferirá para outra pessoa.”(1)
E ele (que as orações e a paz de Deus estejam
com ele) diz: “Deus, o Poderoso e Sublime, os
criou para atender às necessidades das pessoas.
Aqueles que estão a salvo do tormento de Deus
têm medo das pessoas em suas necessidades.”(2)
Essas são as árvores frutíferas úteis e maduras, mas essa frutificação pode expô-las à inveja
ou ódio dos outros ou tentar impedi-los. Aqueles que encurtaram seus esforços e se ocuparam
com o pequeno do grande, demolindo outros de
construir a si mesmos, e eles disseram: Só a árvore frutífera é atirada com pedras, e só meninos
(1) Al-Tabarani’s Great Dictionary, Vol. 13/pg. 14, Hadith No.:
13925.
(2) Al-Tabarani’s Great Dictionary, Vol. 12/pg. 358, Hadith No.:
13334.
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são atirados nela, mas os homens têm vergonha,
ladrão apenas rondava as casas ricas, pois se rondava sobre as casas pobres ficará o mestre dos
idiotas,
mas atirar rapazes ou caluniá-los, aumenta sua
dureza, e o golpe que não quebra as costas, fortalece-as, e a Deus, disse Abu Hayyan al-Andalus(1)i:
Meu inimigo tem um favor um favor sobre mim
e de mim
O misericordioso me afastar dos hostis, eles inveja me então deslize e eu evitei
Eles me precederam, então ganhei honras
Abu Al-Aswad Al-Du’ali (2)diz:
Eles invejam o menino porque não obtiveram
sua perseguição
(1) Diwan of Abi Hayyan Al-Andalusi, investigation: Dr. Ahmed
Matlab - Khadija Al-Hadithi, p. 415, Al-Ani Library, , 1969.
(2) Diwan of Abi Al-Aswad Al-Du’ali, verified by: Sheikh Muhammad Al-Yassin, p. 129, i: Al-Nahda Library, Baghdad
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As pessoas são seus inimigos e adversários
Como as aflições do belo, o povo é seu inimigo
e inimigo.
Como as aflições da bela, elas fram contadas em
seu rosto
por inveja e tirania
O sábio é aquele que se preocupa em construir,
não em demolir, e não retribui o mal com o mal
e Em vez disso, ele perdoa, e repele com o que
é melhor, como a Verdade, Glória a Ele, diz”E o
bom e o mau não se igualam. Revida o mal com
o que é melhor: então, eis aquele entre o qual e
ti há inimizade, como íntimo aliado *E isto não
se confere senão aos que pacientam. E isto não
se confere senão ao dotado de magnífica sorte.”(1)
Pedimos a Deus Todo-Poderoso que esteja
entre eles, que tenha sua moral e se junte a eles.
***
(1) Sūratu Fussilat 34-35
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Envenenamento intelectual
Envenenamento, graus e tipos, envenenamento que pode ocorrer como resultado da ingestão
de comida estragada, remédio estragado ou uso
de ferramentas estragadas, O envenenamento
pode atingir o sangue, então a epidemia será mais
grave e as consequências serão piores, mas o que
é pior que isso e isso é o envenenamento mental.
Ou seja, o efeito do envenenamento físico, por
mais grave que seja, não pode ultrapassar a pessoa afetada, nem os infectados, E se for possível
tratá-lo e controlá-lo, seu efeito desaparecerá,
mas o efeito do envenenamento mental pode
não parar nos limites da pessoa afetada, nem nos
limites de seu lugar ou tempo, mas muitas vezes
se estende ao seu entorno, dependendo da vastidão ou estreiteza deste ambiente.
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