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CARO LEITOR, 

É com grande satisfação que nos dirigimos ao 
público o terceiro número da REVISTA 
MINARETE. Primeiramente, para agradecer 
pela grande repercussão e aceitação que o 
primeiro e segundo números da Revista 
Minarete teve nos mais variados meios de 
comunicação. Nosso objetivo é exatamente 
esse: despertar as pessoas quanto à 
pertinência e necessidade de conhecer e 
debater o Islã e sua situação atual.   
 
A REVISTA MINARETE é uma revista cultural 

que procura trazer ao público leitor 

informações preciosas sobre a atualidade, 

história, ciência e política islâmica. Nosso 

objetivo é mostrar uma imagem mais 

diversificada e plural do islamismo, fugindo do 

lugar comum do noticiário cotidiano, em que 

ele é, invariavelmente, ligado à intolerância e 

violência. 

 

Neste número além de vários assuntos, 

destacamos a temática do terrorismo. Uma 

temática que hoje atinge diretamente a 

comunidade muçulmana por duas vias: a 

primeira é a tentativa de associar o terror a 

religião, e a segunda via e mais calamitosa é os 

efeitos trágicos sobre a comunidade 

muçulmana que hoje se tornou a maior vítima 

dessas ações com centenas de milhares de 

vidas perdidas. 

 

Por fim, gostaríamos de dizer a nossos leitores 

que MINARETE é um canal aberto de 

comunicação, uma via de duas mãos. 

Esperamos que o público se sinta livre para 

entrar em contato para críticas e sugestões. O 

espaço é democrático.  

 

E que a Paz esteja convosco! 

 

O Editor 

 

 

Minarete (do árabe منارة ) é a torre de uma mesquita, local 

do qual o almuadem anuncia as cinco chamadas diárias 

à oração. O objetivo do minarete é fazer com que a voz do 

almuadem, a pessoa que faz o chamado à oração (adhan) 

possa ser ouvida a grandes distâncias.  

 

Minarete é uma torre fina e alta, localizada num dos cantos 

do complexo da mesquita, sendo, geralmente, seu ponto 

mais alto, não só da mesquita, mas também o ponto mais 

alto de toda a região em que se situa. O minarete mais alto 

do mundo é o da Mesquita de Hassan II, em Casablanca, nos 

Marrocos. O primeiro minarete foi construído em 665, em 

Bassora, durante o califado de Muawiyah I, que estimulou a 

construção de minaretes por direta influência das torres das 

igrejas cristãs, e têm a mesma finalidade, a de convocar os 

crentes para as orações. 

---------------------------------------------------------------------------- 

Editor Chefe: 

Carlos Meneses 

Revisão/Supervisão 

Hossein Khaliloo 

Conselho Editorial: 

Karina Arroyo 

Fatemeh Ahmadi Nejad 

Mohammed Mahdi Soltani 

Vahid Nikoofard 

Gamal Oumairi 

Colaboradores 

Hanadi Barakat 

  

 

 

MINARETEMINARETEMINARETEMINARETE    

Foto de Capa:   Muçulmanos e Islam 

Créditos:  Mepa Haber Merkezi 

 



 

3
 

 

 

Análise e Definição de Terrorismo segundo o Islam .............................................................. 4 

Hijab Islâmico para os Homens........................................................................................... 23 

Mudanças na Arquitetura dos Santuários Sagrados do Islam Xiita ....................................... 26 

Jesus e Maria no Islam ....................................................................................................... 30 

A Nova Geração de Líderes Religiosos: Sheik Mateen Charbonneau .................................... 48 

Breve Bibliografia do grande sábio: Ayatollah Sayyid Al Hakim ........................................... 52 

AGENDA ............................................................................................................................ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APOIO CULTURAL 



 

4
 

AnáAnáAnáAnálise e Definiçlise e Definiçlise e Definiçlise e Definição de ão de ão de ão de 

Terrorismo Terrorismo Terrorismo Terrorismo segundo o segundo o segundo o segundo o IslamIslamIslamIslam    

Por: Ayatullah Shaykh Muhammad 'Ali 

Taskhiri 

O terrorismo é um termo que tem sido 

muito usado nos últimos tempos na 

mídia mundial. Este artigo foi 

apresentado pelo Ayatullah Shaykh 

Muhammad 'Ali Taskhiri, que é Diretor 

do Departamento de Relações 

Internacionais do IPO, na Conferência 

Internacional sobre Terrorismo 

convocada pela Organização da 

Conferência Islâmica, Genebra. É uma 

tentativa de Definir o terrorismo e 

colocá-lo em uma ampla perspectiva. 

A Resolução 20/5-P (1.5) da Quinta Cúpula 

Islâmica apoiou a ideia de uma conferência 

internacional a ser convocada sob a égide 

das Nações Unidas, a fim de discutir o tema 

do terrorismo internacional e diferenciá-lo 

da luta dos povos por Suas causas nacionais 

reconhecidas e a libertação de seus 

territórios, levando em consideração as 

seguintes etapas: 

(I) Referir-se, em primeiro lugar, às 

fontes islâmicas, a fim de estabelecer os 

principais critérios, identificar os 

princípios segundo os quais a 

humanidade tem como objetivo e ações 

ser avaliada e fazer com que esses 

princípios sejam a base do nosso 

julgamento nos vários casos. 

(Ii) Examinar a natureza humana 

genuína sem qualquer consideração de 

interesses estreitos, a fim de identificar 

regras humanas que possam ser 

apresentadas no nível internacional 

como um critério humano geral. Para 

este propósito, os resultados dos nossos 

estudos devem abranger os vários 

campos do cenário internacional que 

constituem um quadro de ação geral. 
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 (Iii) A partir desses princípios islâmicos e 

humanos, deduzimos uma definição 

geral abrangente e exclusiva, ou seja, 

abrangendo todos os atributos reais do 

terrorismo e excluindo os alegados 

critérios de terrorismo que não podem 

ser tratados como tais por elevados 

princípios. 

(Iv) Então, devemos aplicar os critérios 

estabelecidos para todas as instâncias 

nacionais e internacionais alegados ao 

terrorismo. Devemos examinar cada um 

deles de perto à luz dos resultados, em 

seguida, apresentar um julgamento 

apropriado e preciso que seja livre de 

qualquer ambiguidade ou conivência e 

conferir a cada ato seu verdadeiro 

adjetivo. 

À luz desta introdução, o estudo se 

limita aos seguintes pontos: 

 

Primeiro ponto 

Escusado será dizer que todo bloco 

internacional, todo Estado ou mesmo 

toda comunidade tem inimigos e 

adversários que procuram eliminá-lo e, 

à medida que o conflito se torna 

violento, cada partido tenta minar a 

reputação do outro, atribuindo-lhe 

epítetos repulsivos, como "anarquista", 

"criminoso", "fora da lei", "desumano", 

"terrorista" e outros. 

Podemos até achar que cada uma das 

duas partes se entrega a tais alegações 

para realizar um plano que implique a 

privação da outra parte de seus direitos 

com o pretexto de colaborar com o 

inimigo ou conspirar contra interesses 

legais. 

Para concretizar este processo, cada 

parte usa sua influência internacional 

para conquistar outras partes ao seu 

lado, quer em ação ou em termos de 

suporte em fóruns internacionais. A 

questão assume assim um caráter 

público e a vitória em um caso é uma 

questão de pressão, influência e poder 

de persuasão, em vez de uma questão 

de lógica de som. 

Consequentemente, os sentimentos são 

influenciados e os sentimentos são 

explorados para a implementação de 

tais planos motivados pelo interesse 

próprio, sob a bandeira do 

"antiterrorismo", por exemplo. Com 

certeza, o terrorismo é humanamente 

repreensível (se ignorarmos seus 

motivos e objetivos), e ninguém em seus 

sentidos aceitaria qualquer ameaça 

para a dignidade humana, a liberdade, a 

propriedade, a honra, a segurança, o 

trabalho, etc. Esse sentimento é 

instintivo, genuíno e incontestável. 

 

Segundo ponto 

Se considerarmos, por um lado, o 

significado da palavra "terrorismo", por 

um lado, e as suas consequências e 

traços deixados na vida humana, por 

outro, observamos que o terrorismo 

pode ser realizado em diferentes 

níveis. Existe um terrorismo que ameaça 
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 segurança, honra, propriedade e 

similares; Existe um terrorismo cultural 

que destrói a identidade humana e leva 

ao abismo da perdição e da falta de 

propósito; Existe um terrorismo de 

informação que priva o homem de sua 

liberdade a respirar num ambiente não 

poluído. Podemos citar outros tipos de 

terrorismo, como terrorismo 

econômico, terrorismo científico, 

terrorismo diplomático, terrorismo 

militar, etc. 

Existe, no entanto, uma divisão baseada 

no tipo de perpetradores, que deve ser 

levada em consideração. É a divisão em 

terrorismo oficial e não oficial. O 

terrorismo oficial - o que é mais 

perigoso - consiste em todos os atos que 

são apoiados por um recorde ou estado 

internacionalmente reconhecido, seja 

pelo exército 

desse Estado ou 

por elementos 

individuais ou na 

forma de uma 

operação em 

benefício desse 

trimestre. Oposto a este tipo de 

terrorismo é o terrorismo não oficial. 

 

Terceiro Ponto 

Podemos focar, em qualquer ato ou 

conduta, em dois fatores 

determinantes: 

1. Os motivos do perpetrador. 

2. A aceitabilidade humana do próprio 

ato. 

Estes não são aspectos inseparáveis. Os 

motivos pessoais do perpetrador 

podem parecer humanos para ele, mas 

não para o público. Por outro lado, o 

perpetrador pode ter um propósito 

humano em mente ou pode ter um 

propósito que ele percebe ser 

desumano, mas é considerado do ponto 

de vista público como um ato humano. 

Portanto, os pontos de vista podem 

diferir no julgamento se tal ato é bom ou  

Ou mal (os jurisprudentes usuli fizeram 

uma grande pesquisa valiosa sobre a 

base racional de diferenciar entre boas 

e más ações, mas este não é o lugar para 

entrar). O que deve ser dito aqui é que 

nenhum dos fatores, considerados 

separadamente, é suficiente para 

determinar a aceitabilidade ou a 

repreensibilidade de um ato ou para 

julgar esse ato positivamente ou 

negativamente. Uma avaliação positiva 

em relação a ambos os fatores deve ser 

realizada para julgar e agir. 

Consequentemente, temos que garantir 

a objetividade em 

nossa investigação, a 

fim de encontrar um 

critério para identificar 

a aceitabilidade e a 

humanidade de um ato 

dos pontos de vista do 

Islã e da humanidade 

em geral. 

No que diz respeito ao ponto de vista 

islâmico, devemos referir-se aos 

princípios, conceitos e julgamentos que 

se relacionam com a questão do 

terrorismo - no seu sentido literal - para 

dar uma definição geral de terrorismo 

condenável, ou seja, o terrorismo 

rejeitado pelo Islã como contrário ao 

processo da perfeição do ser humano 

determinado pelo Deus Todo-Poderoso 

para a humanidade através da natureza 

humana e prescrito através da 

revelação. 

Ao se referir aos ensinamentos 

islâmicos, descobrimos que o Islã é 

muito rico neste campo, e percebemos 

“Sejam oponentes do 

opressor e defensores 

dos oprimidos.” 
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 que os juristas islâmicos penetraram nos 

vários aspectos relacionados ao 

assunto. 

Temos os julgamentos sobre al-

baghy, ou seja , revolta armada de um 

grupo contra um governo justo e 

legítimo, intimidação do público em 

geral e busca de objetivos políticos 

divisórios que prejudicam a unidade 

nacional. 

Nós também temos os julgamentos 

sobre al-harabah, que é definido como 

"o uso de armas, na terra ou no mar, de 

dia ou de noite, para intimidar as 

pessoas, em uma cidade ou em outro 

lugar, por um homem ou uma mulher, 

forte ou fraco. "Deus Todo-Poderoso 

declara no Alcorão: 

"Esta é a recompensa daqueles que 

lutam contra Deus e Seu Mensageiro, e 

espalham a corrupção na terra. Eles 

serão mortos, ou crucificados, ou terão 

suas mãos e pés cortados em lados 

alternados, ou serão banidos da 

terra. Isso é uma degradação para eles 

neste mundo; E no próximo os espera 

um poderoso castigo " (5:33) 

Como pode ser notado, o versículo 

menciona o sujeito e o propósito, a 

saber, a guerra contra a sociedade e a 

propagação da corrupção na 

terra. Também mencionou o castigo 

severo a ser tratado aos perpetradores, 

o que aponta para a preocupação do 

Islam com o assunto. 

Há também as leis sobre roubo e 

assassinato que podem ser 

mencionadas a este respeito. Da mesma 

forma, nos encontramos em termos de 

textos islâmicos que se relacionam com 

o assunto em questão, como 

homicídio (al-fatk), engano (al-ghilah) e 

conspiração sediciosa (al-i'timar). 

Há também textos que estipulam o 

maior respeito por convênios e 

tratados, mesmo que seja descoberto 

mais tarde que eles favoreçam a outra 

parte. Enquanto ele aderir às suas 

provisões, estes devem ser observados. 

Além disso, temos os requisitos do 

sistema ético islâmico, que consiste em 

conceitos desconhecidos para o direito 

positivo, mas ainda estão 

profundamente enraizados neste 

sistema. A mentira pode, por exemplo, 

alcançar o grau de um pecado maior e, 

portanto, caluniar. Assim, achamos que 

o Islã busca seriamente proteger todos 

os tipos de verdadeiras liberdades 

humanas e defender a dignidade do 

indivíduo e da sociedade, bem como a 

coesão da sociedade e a integridade da 

família, considerando qualquer ataque 

contra eles como crime atroz sujeito ao 

castigo severo que pode chegar até a 

execução, a crucificação e outros. 

O Islam sustenta o princípio da 
responsabilidade pessoal e considera 
qualquer ataque contra pessoas 
inocentes como um grande 
crime. Concentra-se na defesa dos 
fracos, dos humildes e dos oprimidos e 
cita a jihad para sua proteção: 

"E por que você não deve lutar pela 
causa de Deus, e pelos velhos e 
indefesos velhos ..." (4:75) 

O muçulmano é obrigado a defender 
sempre os oprimidos até obter seus 
direitos. Imam 'Ali (A) deu este conselho 
a seus dois filhos: 

“Sejam oponentes do opressor e dos 
defensores dos oprimidos.” 

Ele também disse: 

“Para mim, os humildes são nobres até 
que eu obtenha seus direitos por eles, e 
os poderosos são fracos até obter esses 
direitos com eles”. 
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 Talvez a menção no Alcorão Sagrado da 

bênção da segurança seja: 

"E os salvou do medo" (106: 4) 

É a melhor prova da importância que 
atribui à segurança. 

No entanto, levaria muito tempo para 
elaborar sobre todos os assuntos 
relacionados. No entanto, desejamos 
afirmar que o primeiro critério para 
identificar a humanidade é a intenção 
do perpetrador e a aceitação geral de 
seu ato ser Din com todo seu espírito, 
leis e conceitos. 

Voltando a nossa atenção para o 
segundo quadro, a saber, o quadro 
humano geral, podemos aceitar os 
princípios que são respeitados 
unanimemente pela humanidade, 
representados por seus órgãos oficiais, 
organizações populares, consciência e 
sentimentos, como outro conjunto de 
critérios para determinar a presença da 
humanidade ou do seu oposto 
na intenção do perpetrador e 
da aceitação geral acima 
mencionada (embora acreditemos que 
os dois critérios se sobrepõem 
principalmente). 

Como um exemplo do exposto, 
podemos notar a unanimidade atual da 
humanidade ao considerar o seguinte 
como desumano: 

• prostituição e desintegração das 
relações familiares; 

• narcóticos e a desintegração da 
personalidade racional do indivíduo; 

• o colonialismo e a minar a 
dignidade das pessoas e saquear 
seus recursos; 

• racismo e desintegração da 
fraternidade humana; 

• violação de todos os direitos 
reconhecidos e a quebra de 
convênios: 

• bombardeamento de áreas povoadas, 
uso de armas químicas. Ataques à 
aviação civil, ferrovias nacionais, 
embarcações comerciais e turísticas e 
métodos semelhantes que são 
universalmente condenados na guerra. 

Não há divergências em relação à 
natureza anti-humana das instâncias 
acima. Portanto, essas e outras 
violações semelhantes sugerem os 
critérios aceitáveis que devem constituir 
a base da nossa definição, e qualquer 
ato de eliminar e opor-se a eles é um ato 
humano que deve ser apoiado se não 
acompanhado de violação de outros 
valores humanos. 

Quarto ponto: definição de terrorismo 

À luz do acima exposto, podemos chegar 
a uma definição abrangente de atos 
terroristas, uma definição que é 
unanimemente aceitável e sobre a qual 
podemos basear nossos cargos. No 
entanto, antes de apresentar a nossa 
definição sugerida, podemos lembrar 
que devemos observar os seguintes 
elementos: 

• intimidação e violação de segurança 
de qualquer tipo; 

• presença de intenção e motivo 
desumano; 

• inaceptabilidade do fim e propósito e 
do ato próprio pela humanidade. 

Assim, nossa definição pode ser a 
seguinte: 

O terrorismo é um ato realizado para 
alcançar um objetivo desumano e 

“O muçulmano é 

obrigado a defender 

sempre os oprimidos até 

obter seus direitos.” 
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 corrupto (mufsid) , envolvendo 

ameaças à segurança de qualquer tipo e 
violação de direitos reconhecidos pela 
religião e a humanidade. 

Por uma questão de clareza, podemos 
adicionar os seguintes pontos:  

1. Usamos o termo "humano" em vez de 
"internacional" por causa de um 
consenso mais amplo, oficial ou não, de 
modo a enfatizar o caráter humano 
geral da declaração. 

2. Introduzimos o epíteto 
"corrupto" (mufsid) para conotar o 
atributo que acompanha os objetivos 
desumanos, ou seja, a propagação da 
corrupção na terra e incluir o imperativo 
para evitar tais objetivos. 

3. Referimos vários tipos de terrorismo 
com a frase; "Segurança de qualquer 
tipo". 

4. Mencionamos os dois critérios, isto é, 
religiosos e humanos, primeiro para ser 
consistente com a nossa crença e depois 
generalizar o critério. 

5. Como se pode notar, o fato de que 
uma operação é violenta não constitui 
uma condição para considerar uma 

questão de terrorismo. À luz da 
definição acima, poderemos verificar a 
natureza de um ato ou outro e 
determinar se é um caso de 
terrorismo. Devemos confirmar que a 
definição não se aplica ao seguinte: 

a). Atos de resistência nacional 
exercitados contra forças de ocupação, 
colonizadores e usurpadores; 

b). Resistência dos povos contra grupos 
que lhes são impostos pela força das 
armas; 

c). Rejeição de ditaduras e outras 
formas de despotismo e esforços para 
minar suas instituições; 

d). Resistência contra a discriminação 
racial e ataques às fortalezas desta 
última; 

e). Retaliação contra qualquer agressão 
se não houver outra alternativa. 

Da mesma forma, a definição não se 
aplica a nenhuma ação democrática não 
acompanhada pelo terrorismo, mesmo 
que não tenha um objetivo 
humano. Também não se aplica a atos 
destrutivos individuais se não tiverem 
efeitos sociais. 
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A definição acima, no entanto, aplica-se 
ao seguinte: 

a). Atos de pirataria em terra, ar e mar; 

b). Todas as operações colonialistas, 
incluindo guerras e expedições 
militares; 

c). Todos os atos ditatoriais contra os 
povos e todas as formas de proteção das 
ditaduras, para não mencionar sua 
imposição às nações; 

d). Todos os métodos militares 
contrários à prática humana, tais como 
o uso de armas químicas, o bombardeio 
de áreas civis povoadas, a explosão de 
casas, o deslocamento de civis, etc. 

e). Todos os tipos de poluição do 
ambiente geográfico, cultural e 
informativo. De fato, o terrorismo 
intelectual pode ser um dos tipos de 
terrorismo mais perigosos; 

f). Todos os movimentos que 
prejudicam afetam negativamente a 
condição da economia internacional ou 
nacional, afetam negativamente a 
condição dos pobres e dos privados, 
aprofundam as nações com os grilhões 
de lacunas socioeconômicas e 

encadernam nações com grilhões de 
dívidas exorbitantes; 

g). Todos os atos conspiratórios 
destinados a esmagar a determinação 
das nações para a libertação e a 
independência, e impor pactos 
vergonhosos sobre eles. 

A lista de exemplos que se enquadram 
na definição sugerida é quase infinita. 

Quinto Ponto 

Embora muitas reuniões tenham sido 
realizadas e muitas tentativas feitas 
para combater o terrorismo, eles 
geralmente falharam por causa das 
seguintes razões: 

- Eles não estavam baseados em 
considerações humanas internacionais, 
mas visavam principalmente alcançar 
interesses estreitos. 

- Não trataram das circunstâncias que 
geram terrorismo, nem buscaram os 
verdadeiros motivos do terrorismo. É 
realmente cômico que os Estados 
Unidos da América, que é a mãe do 
terrorismo internacional, e o autor de 
todas as circunstâncias de opressão e 
sujeição dos povos, fortalecendo os 
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 regimes ditatoriais e apoiando a 
ocupação de territórios e ataques 
selvagens em áreas civis, etc, veria 
convocar simpósios para combater o 
"terrorismo", ou seja, qualquer ato que 
entre em conflito com seus interesses 
imperialistas. 

De qualquer forma, a verdadeira cura do 
terrorismo - os atos do terrorismo 
individual em particular - consiste, a 
nosso ver, em eliminar as condições que 
o levaram. 

 

O Islam, no tratamento de todos os 
casos de desvio, enfatiza fortemente 
esse aspecto. Ele busca primeiro 
reformar a atmosfera social e eliminar 
todos os incentivos ao crime. Ele 
também enfatiza a auto-restrição 
através da 
educação da 
alma mais 
íntima e, dando 
ao último um 
molde humano 
único que faz 
com que ele 

espontaneamente evite qualquer 
transgressão de normas e regras 
humanas prescritas pela Shari'ah. Além 
disso, o Islam não omite estabelecer um 
código abrangente, realista e flexível de 
sanções que trate os fatos de acordo 
com seus efeitos sociais. 

Voltando à nossa realidade atual, 
devemos buscar a prevalência de um 
sistema justo e prevenir agressões e 
invasões nos direitos dos outros 
povos. Sob tais circunstâncias, quando 
uma pessoa se permite ser induzida a 
cometer terrorismo ou agressão, toda a 
humanidade se levantará contra ele. Se, 
no entanto, não conseguimos cumprir 
este padrão, todos os nossos 
tratamentos serão locais e 
paliativos; Embora possam aliviar a dor, 
eles não erradicarão a causa da doença. 
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 O Sistema Econômico do 

Islam comparado com o 

Capitalismo e Socialismo 

Por: Sheik Abdul Husain Muhammad 

A necessidade urgente de literatura 

islâmica é sentida em todo o 

mundo. Muitos jovens muçulmanos de 

nascimento, quando perguntado qual 

religião eles aderem à sua resposta vem 

hesitantemente muçulmanos. Muitos 

outros negam ou escondem sua 

identidade e afirmam ser "ateus" 

progressivos, já que é moda agora! É 

desnecessário dizer que esta situação 

vergonhosa resultou da ignorância. É a 

terrível ignorância sobre ideais, 

conceitos e filosofia islâmicos. 

Alguém fica 

chocado ao 

comparar o 

magnífico papel 

desempenhado 

pelos 

muçulmanos na 

história e ver os 

muçulmanos de 

hoje. Reconhece-

se que os 

muçulmanos 

realizaram 

realizações notáveis em todos os 

campos, como astronomia, álgebra, 

geometria, química, ótica e 

medicina. Os campos humanos e 

organizacionais também receberam sua 

participação total, onde a forma de 

governo é formulada, a riqueza é 

distribuída de forma uniforme e justa, os 

direitos são protegidos. 

O tópico desta matéria é o sistema 
econômico no Islam. Isso pode causar 
espanto entre os muçulmanos que 
receberam educação no estilo 

ocidental. Eles são ensinados que a 
religião é uma mera relação entre Deus 
e o homem. Dizem que a religião não 
tem nada a ver com a sociedade, seu 
bem-estar e organização. Este mundo é 
o Reino de César, enquanto o Reino de 
Deus é o próximo mundo. O Islam 
rejeita firmemente essas idéias e 
determina que ambos os mundos 
pertencem apenas a Deus, e é a luz 
celestial que realmente orienta a 
prosperidade. 

A comunidade muçulmana está se 
esforçando para realizar os deveres 
islâmicos exigidos. Esta matéria é uma 
contribuição para o despertar dos 
muçulmanos e os ajudar a manter sua 
identidade nesta luta selvagem das 
ideologias. É o direito do Islã ser 
conhecido, antes de ser julgado, seja por 
muçulmanos ou não muçulmanos. 

 

Para introduzirmos a temática, os 
seguintes pontos devem ser 
considerados como um prelúdio para 
nossa discussão. 

1. É de extrema importância diferenciar 
entre dois conceitos, a saber, o sistema 
econômico e a ciência econômica. O 
primeiro, que é o sistema econômico, 
trata das melhores formas ditadas por 
uma ideologia, para prover e proteger o 
bem-estar e a justiça nacionais entre as 
pessoas; Enquanto o último, isto é 
ciência econômica, está preocupado 
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 com as leis naturais que regem 
operações econômicas e transações, 
independentemente da justiça.  

Por exemplo, tome as leis de "oferta e 
demanda". Observa-se que, quando a 
demanda em bens específicos for 
aumentada, seu preço aumentará em 
conformidade. Então, o aumento do 
preço afetará a demanda que contribui 
para a redução do preço. Esta é uma lei 
bem conhecida na ciência da economia 
que pode ser aplicada ou observada em 
qualquer operação econômica, 
independentemente do sistema 
econômico prevalecente na sociedade. 

Mas se tomarmos o conceito de posse, 
achamos que o capitalismo é centrado 
sobre a propriedade privada: o 
socialismo proclama a propriedade 
coletiva; Enquanto o Islã equilibra os 
interesses dos indivíduos e da 
sociedade. O Islam tem seu sistema 
único e independente, que será tratado 
a tempo. 

Queremos, portanto, comparar os 
sistemas econômicos existentes, 
conforme definido pelo título. A 
comparação baseia-se em fundamentos 
doutrinais. Os seguintes sistemas 
devem ser examinados em sequência: 

a) O Sistema Democrático Capitalista.  

b) O Sistema Socialista Democrático 

c ) O Sistema Comunista.  

d) O Sistema Islâmico. 

O sistema capitalista democrata é 
seguido por países como América, 
Inglaterra, França. É inútil dizer que os 
males deste sistema fizeram seus 
defensores se retirarem de muitos dos 
seus valores, ideais e leis. Não é 
surpreendente ouvir gritos de medidas 
socialistas, como serviço nacional de 
saúde, educação gratuita, etc. 

Não é surpreendente achar a França e a 
Inglaterra alegando serem países 
socialistas! Os valores democráticos 

nesses países foram desafiados a saber 
se eles realmente alcançam a justiça 
social e refletem a opinião da sociedade 
como um todo. Na verdade, ele falha no 
teste de garantir uma representação 
verdadeira de todas as pessoas e 
proteger seus interesses sem que algum 
setor seja vitimado. 

O sistema socialista democrático 
prevaleceu na China, na Rússia, na 
antiga Iugoslávia. Este sistema permite, 
mas limita a posse de pessoas, e o 
governo assume a propriedade e 
administração da maior parte das 
riquezas e indústrias do país. Em outras 
palavras, os indivíduos não terão 
permissão para ter mais do que eles mal 
precisam, enquanto o governo 
administra, desenvolve, assegura e 
mantém todos os aspectos da 
sociedade. Isso obviamente não é 
saudável, porque negará às pessoas a 
iniciativa, a responsabilidade e o poder 
imaginativo e o interesse próprio. 

De fato, a Rússia e outros países 
socialistas se perguntaram, em primeiro 
lugar, sobre a impraticabilidade de suas 
ideias e pensaram que o motivo era o 
precipitante do capitalismo. Mas 
quando cinquenta anos caducaram e 
seu dilema não mudou, eles 
perceberam implicitamente os 
conceitos errados assumidos. Por isso, 
introduziram mudanças notáveis e 
alterações no sistema, na medida em 
que a China acusa a Rússia de desviar-se 
da linha capitalista. 

O sistema comunista não tem 
existência, e nenhuma experiência 
prática até agora. Em outras palavras, é 
teórico e nunca foi realizado na 
prática. Deve-se notar cuidadosamente 
que o sistema comunista assume em 
motivos ideais do homem. Isso significa 
que o comunismo exige transformações 
biológicas e psicológicas e mudanças no 
ser humano! 

A coisa mais simples a dizer para 
descartar a teoria comunista é que isso 
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 contradiz com a natureza e os instintos 
humanos. Isso é cientificamente 
comprovado e materialmente além 
disso, porque essa teoria se desvia das 
experiências e observações. O sistema 
islâmico é o último a ser examinado 
nesta breve revisão. Embora o sistema 
islâmico não tenha existência agora, 
mas passou a experiência de 
aplicação. É um sistema prático 
diferente do comunismo. 

Foi muito bem sucedido em levantar a 
primitiva nação árabe do século VI para 
a nação grandemente civilizada do 
século 12. Os limites do Império 
Islâmico, então, estavam se estendendo 
entre a China no leste e o Oceano 
Atlântico no Ocidente. Foi o desvio do 
Islã que causou o fracasso do Império 
Islâmico. Foi em 1918, quando pela 
primeira vez no mundo islâmico, que a 
lei do Alcorão foi substituída pela lei 
ocidental. 

Aqui é vantajoso passar rapidamente 
sobre os recentes reavivamentos 
islâmicos e seu desenvolvimento para 
ter uma compreensão adequada da 
compreensão e mentalidade dos 
muçulmanos de hoje. 

O Alcorão não é considerado um texto 
científico para fornecer uma descrição 
sistemática do sistema econômico no 
Islã. O Movimento islâmico moderno 
começou no início do século presente e 
não tomou a forma de organizações 
formais até a quarta década. 

Os pensadores muçulmanos 
perseguiram a maneira tradicional da 
legislação islâmica, que depende das 
seguintes fontes: 

(a). Alcorão - qual é a revelação de Deus 
para o Profeta (a paz seja com ele e sua 
família). 

(b). Tradição - quais são as palavras do 
Profeta (a paz esteja com ele e sua 
família). 

(c). Ijma` - isso vem quando não há 
menção específica no Alcorão ou na 
Tradição sobre um caso 
particular. Especialmente se refere a 
conceitos que foram aceitos em toda a 
história islâmica como conceitos 
islâmicos. 

(d). Razão ou lógica humana - isso vem 
de novo quando não há menção 
específica no Alcorão e na Tradição. 

Por isso, é relevante que os pensadores 
muçulmanos busquem soluções para os 
vários problemas da vida, no Alcorão. Se 
não houvesse uma solução clara, então 
as provas verdadeiras do Profeta (saas) 
são revistas para obter mais 
satisfação. Se isso não bastasse, então 
Ijma e a lógica são usados como recurso 
final. 

Este tópico específico é o campo de 
especialistas que possuem 
conhecimento sólido do Islam. É inútil 
dizer que a seguinte análise é apenas 
uma citação de pensadores 
muçulmanos modernos e líderes 
ideológicos, e não pode ser considerada 
minha própria análise ou raciocínio. 

É importante notar que o princípio 
islâmico é um conjunto completo de 
conceitos e leis que não podem ser 
divididos em pequenos pedaços ou 
peças separadamente. É essencial lidar 
com o Islã como um todo, caso 
contrário, os frutos não teriam sabor e 
gosto islâmicos. Em outras palavras, não 
é possível tomar algumas leis islâmicas 
enquanto rejeitam outras. 

Um princípio é definido politicamente 
como uma doutrina que dá origem a um 
sistema de vida. A doutrina é a filosofia 
que define o universo e o homem, a 
origem do universo, a natureza das leis 
que governam o universo, o destino do 
homem, etc. O sistema é uma forma 
organizacional natural da visão 
doutrinária do que a sociedade deveria 
ser Como, e suas relações dentro de sua 
esfera e relações externas. 
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 A palavra Islam significa submissão. O 
Islã considera o homem como parte da 
natureza, que é destinado a obedecer 
certas regras. As leis naturais foram 
criadas por uma causa final chamada 
Deus (A palavra árabe é Deus). O Islam 
vê a natureza como muçulmana. O 
movimento de elétrons ao redor do 
núcleo é uma obediência a uma lei 
divina, e nesse sentido, a eleição é 
muçulmana. 

O ser humano distingue-se de outras 
partes da natureza por sua consciência e 
poder de pensamento. Seu status tem 
dois tipos de leis. O primeiro tipo 
abrange as atividades instintivas, 
materialistas e psicológicas, que são 
independentes de sua vontade, como o 
espancamento do coração, ou o instinto 
de curiosidade, etc. O segundo tipo 
abrange as atividades baseadas no livre 
arbítrio do homem. Deus ofereceu ao 
homem as melhores normas para seu 
comportamento. 

Isso foi entregue através dos Profetas 
por revelação. Os profetas são vistos do 
ângulo islâmico como pessoas 
extremamente boas que merecem ser 
mensageiros de Deus para a 
humanidade. Havia milhares deles ao 
longo da história neste planeta. Mas 
cinco deles foram os melhores, porque 
vieram com o código completo da 
vida. Eles eram, nomeadamente, Noé, 
Abraão, Moisés, Jesus e, finalmente, 
Muhammad. Nós somos ordenados 
pelo Criador através de Seus Profetas 
para estarem em harmonia com as leis 
naturais que cobrem todos os campos 
da vida humana. 

أفغیر هللا أبتغي حكما وھو الذي أنزل 

إلیكم الكتاب مفصال والذین آتیناھم 

الكتاب یعلمون أنھ منزل من ربك 

  بالحق فال تكونن من الممترین
"Devo procurar outro juiz que não seja 
Deus, quando é o que vos enviou o 

Livro, explicado em detalhes? Eles 
sabem muito bem a quem nós temos 
dado o Livro, que ele foi enviado do 
Senhor em verdade. Nunca seja 
daqueles que duvidam ". (Qur'an, 6: 
114) 

وأن احكم بینھم بما أنزل هللا وال تتبع 

أھواءھم واحذرھم أن یفتنوك عن 

بعض ما أنزل هللا إلیك فإن تولوا 

 فاعلم أنما یرید هللا أن یصیبھم ببعض

   ذنوبھم وإن كثیرا من الناس لفاسقون
"E isso (Ele Comandos): julgue então 
entre eles pelo que Deus revelou, e não 
siga os seus desejos vaidosos, mas 
cuidado com eles, para que não se 
deixem sedentar de qualquer um 
(ensinando) que Deus enviou para 
você. E se Eles se afastaram, certifique-
se de que, para alguns de seus crimes, 
o propósito de Deus é puni-los. E 
verdadeiramente a maioria dos 
homens é rebelde? (Alcorão, 5:49) 

Depois de terminar com essas notas, é 
hora de discutir detalhadamente os 
sistemas econômicos. O sistema 
econômico islâmico baseia-se nas 
seguintes três fundações: 

A natureza tripla da posse 

O capitalismo considera a posse privada 
como uma necessidade básica que 
satisfaz voluntariamente os desejos e os 
requisitos da comunidade ao invés de 
estar em conflito com ela. Os 
capitalistas consideram a nacionalização 
como casos excepcionais de remédios 
para crise temporária da economia 
nacionalizada. Argumentou que os 
setores de economia nacionalizados 
podem ser desnacionalizados depois 
que a crise desapareceu. 

O socialismo, por outro lado, reivindica 
a propriedade coletiva como o conceito 
fundamental em seu sistema 
econômico. Os capitais privados devem 
ser nacionalizados de acordo com o 
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 socialismo. Mas os socialistas foram 
confrontados no campo de aplicação 
com dificuldades e foram forçados a 
reconhecer a posse privada. Essa 
atitude era uma cura temporária para 
seus problemas 
econômicos. Argumenta-se que, 
quando as dificuldades desapareceram, 
os setores privados são re-
nacionalizados novamente. 

O Islã reconhece três tipos de bens. 

 Posse privativa 

یا أیھا الذین آمنوا ال تأكلوا أموالكم 

بینكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن 

تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن هللا 

  كان بكم رحیما
"Ó vós, os que crerem! Não 
comais a vossa propriedade entre 
vós, em vaidades; mas haja entre 
vós tráfico e comércio por boa 
vontade mútua". (Alcorão, 4:29) 

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من هللا 

ورسولھ وإن تبتم فلكم رءوس 

  أموالكم ال تظلمون وال تظلمون
"Mas se você voltar, você terá seus 
montantes de capital: não negocie 
injustamente e você não será tratado 
injustamente". (Qur'an, 2: 279) 

O Profeta (saas) disse: "A posse de um 
muçulmano é ilegal para seu irmão, 
exceto que ele voluntariamente oferece 
a ele". 

 Posse coletiva 

Este campo abrange a riqueza nacional 
que pertence a todas as pessoas do 
Estado islâmico, independentemente da 
sua situação financeira. A maior parte 
da riqueza é gastada e utilizada na 
construção de escolas, hospitais, etc. As 
fontes ou rendimentos deste setor de 
economia são específicos e 
observados. Por exemplo, a chamada 

(terra de Kharaj) é uma fonte que é uma 
terra naturalmente produtiva. 

Profeta Muhammad (saas) disse: "As 
pessoas devem compartilhar três coisas, 
fogo, água e grama". Todos os 
pensadores muçulmanos em toda a 
história islâmica aceitaram a 
generalização desta declaração para 
incluir todos os recursos naturais a 
serem propriedade coletiva. Há muitos 
outros exemplos de renda para a posse 
coletiva, que podem ser consultados 
nos livros da legislação islâmica. 

Posse do Estado 

A posse do Estado difere de outros tipos 
de posse não só nas fontes de renda, 
mas também na utilização e nas áreas 
de despesa. Existem fontes específicas 
de renda para este setor econômico, 
como o chamado (Terra morta). A 
evidência disso no Alcorão é o seguinte 
verso: 

یسألونك عن األنفال قل األنفال 6 

 والرسول
"Eles lhe perguntam sobre" Anfal 
"(acessos) dizem que" Anfal "está à 
disposição de Deus e do Apóstolo." 
(Alcorão, 8: 1) 

O Profeta é mencionado aqui como um 
representante do governo islâmico. As 
formas em que essa riqueza é usada são 
muitas. Um dos canais básicos é ajudar 
as pessoas pobres a trabalhar, 
oferecendo capital pequeno ou 
construindo uma fábrica para seu 
emprego. 

 

Liberdade de Empresa Privada e seus 
Limites 

 

O capitalismo permite que os indivíduos 
manipulem suas riquezas de todas as 
maneiras e meios, independentemente 
das suas possíveis consequências para a 
sociedade. Acredita-se que os 
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 interesses da sociedade são atendidos 
pelos motivos e empreendimentos do 
indivíduo. Portanto, não há conflito 
economicamente entre os interesses 
privados e da sociedade, como é visto 
pelo capitalismo.  
Por exemplo, uma empresa de ônibus 
oferece serviços sociais, mas é uma 
empresa privada. Outros serviços 
públicos, como educação, ferrovias, 
estradas, etc., eram considerados 
empresas privadas, que fornecem 
serviços sociais. 

O socialismo nega a liberdade 
econômica dos indivíduos. O Estado ou 
o Governo adianta, planeja e administra 
a maior parte da economia do país sem 
considerar os incentivos das pessoas. 

O Islam reconhece a liberdade e o 
direito de posse das pessoas, mas define 
seus limites e limites. Os limites estão 
localizados nos seguintes itens: 

Influência indireta da educação 
islâmica 

Deve ter como certo que uma das 
principais tarefas do Estado islâmico é a 
educação; Educação que carrega a 
imagem e o espírito islâmicos. É 
importante notar que nenhum meio de 
propagação e educação será poupado, 
quando o Estado islâmico voltar a 
emergir novamente. Esta é uma medida 
natural, uma vez que a educação molda 
os pensamentos, os sentimentos e as 
atitudes gerais em relação à vida das 
pessoas. 

Então, quando o código moral islâmico 
prevalecer na sociedade, o medo de 
violar as leis será consideravelmente 
menor. Esta é uma conclusão lógica 
para haver, em cada pessoa, um motivo 
interno para proteger a lei de maneira 
segura. Por isso, o perigo de inflação e 
monopólio de capital é 
consideravelmente reduzido quando as 
leis islâmicas são aplicadas. 

Interferência direta do Estado 

O Estado islâmico pode intervir em dois 
níveis. 

I -Proteção das legislações islâmicas 
fundamentais permanentes. Este 
campo inclui os seguintes setores: 

1. Tomando o imposto permanente 
(Zakat) que varia entre 2,5-10% da posse 
armazenada (o que não é essencial para 
a vida), em cada ano. 

خذ من أموالھم صدقة تطھرھم 

وتزكیھم بھا وصل علیھم إن صالتك 

  سكن لھم وهللا سمیع علیم
"De seus bens, leiam a esmola, para 
que, com mais força, purifiquem e 
santificem, e orem por eles. Em 
verdade, a sua oração é uma fonte de 
segurança para eles; e Deus é um que 
ouve e conhece" (Qur'an, 9: 103) 

Khums é outra receita de tributação. É 
um quinto do excesso anual de um lucro 
a ser tomado pelo governo islâmico. 

واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن 6 

ى خمسھ وللرسول ولذي القرب

 والیتامى والمساكین وابن السبیل
"E k agora que, de todo o saque que 
você pode adquirir (na guerra), uma 
quinta parte é atribuída a Deus, ao 
Apóstolo e aos parentes próximos, 
órfãos, necessitados e viajantes". 
(Alcorão,  
8:41) 

2. Para evitar interesses de capital ou 
usura. 

الذین یأكلون الربا ال یقومون إال كما 

یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من المس 

ذلك بأنھم قالوا إنما البیع مثل الربا 

وأحل هللا البیع وحرم الربا فمن جاءه 

موعظة من ربھ فانتھى فلھ ما سلف 
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وأمره إلى هللا ومن عاد فأولئك 

   أصحاب النار ھم فیھا خالدون
"Aqueles que devoram a usura w 
doente não ficar exceto como está um 
a quem o Maligno por seu toque levou 
à loucura Isso é porque eles dizem:". O 
comércio é como usura, "Mas Deus no 
comércio permitido e usura proibido 
Aqueles que depois, receber 
orientação do seu Senhor, serão 
perdoados f ou o passado; o seu caso é 
f ou Deus (para julgar), mas aqueles 
que repetir (o crime) são companheiros 
do fogo: onde morarão (sempre) 
"(Alcorão. 'An, 2: 275) 

یا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا وذروا ما 

بقي من الربا إن كنتم مؤمنین فإن لم 

تفعلوا فأذنوا بحرب من هللا ورسولھ 

وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ال 

 تظلمون وال تظلمون
"Ó vós, que crerem no temor a Deus, e 
desistem daquilo que vocês exigem da 
usura, se vocês são verdadeiros 
crentes. Se não o fizerem, tome 
conhecimento da guerra de Deus e de 
Seu Apóstolo. Mas se você voltar, 
Tenha as suas somas de capital: não 
negocie injustamente, e você não deve 
ser tratado injustamente ". (Qur'an, 2: 
278-9) 

3. Pegar terras e recursos nacionais que 
não estão sendo explorados por seus 
proprietários. Existe uma regra islâmica 
bem conhecida a este respeito: "A terra 
é para quem a cultiva". 1 

4. Prevenção de acumulação e 
armazenamento de dinheiro que não é 
utilizado na produção nacional. 

 الوالذین یكنزون الذھب والفضة و

ینفقونھا في سبیل هللا فبشرھم بعذاب 

 ألیم

"E há aqueles que enterram ouro e 
prata e não o gastam no caminho de 
Deus: anuncie-lhes uma penalização 
muito grave". 2 (Qur'an, 9:34) 

5. Proteger as leis hereditárias que 
ajudam na distribuição da riqueza da 
pessoa entre seus parentes, o que é uma 
grande ação contra a inflação do capital. 

یوصیكم هللا في أوالدكم للذكر مثل 

حظ األنثیین فإن كن نساء فوق اثنتین 

فلھن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة 

فلھا النصف وألبویھ لكل واحد منھما 

السدس مما ترك إن كان لھ ولد فإن 

لم یكن لھ ولد وورثھ أبواه فألمھ 

الثلث فإن كان لھ إخوة فألمھ السدس 

دین من بعد وصیة یوصي بھا أو 

آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أیھم أقرب 

ا فریضة من هللا إن هللا كان  لكم نفع

علیما حكیما ولكم نصف ما ترك 

أزواجكم إن لم یكن لھن ولد فإن كان 

لھن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد 

وصیة یوصین بھا أو دین ولھن 

 الربع مما تركتم إن لم یكن لكم
"Deus vos ordena sobre seus filhos: o 
macho deve ter o mesmo da porção de 
duas  
fêmeas, então, se forem mais do que 
duas fêmeas, terão dois terços do que 
o falecido deixou, e se houver um, ela 
Deve ter a metade e, como seus pais, 
cada um deles terá o sexto do que ele 
deixou se tiver um filho, mas se ele não 
tiver filhos e (somente) seus dois pais o 
herdam, então sua mãe deve Ter o 
terceiro, mas se ele tem irmãos, sua 
mãe terá o sexto depois (o pagamento 
de um legado que ele pode ter legado 
ou uma dívida, seus pais e seus filhos, 
você agora não, qual deles está mais 
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 perto de você em Utilidade, isto é uma 
ordenança de Deus: Certamente Deus 
está sabendo, sábio. 

"E você terá a metade do que as suas 
mulheres deixam se não tiverem filhos, 
mas se tiverem um filho, então você 
terá um quarto do que eles deixam 
após o pagamento de qualquer legado 
que possam ter legado ou uma dívida; 
Eles terão o quarto do que você deixa 
se você não tiver nenhum filho, mas se 
você tiver uma criança, eles terão o 
oitavo do que você deixa após o 
pagamento de um legado que você 
pode ter legado ou uma dívida, e se um 
homem Ou uma mulher deixa 
propriedade para ser herdada por pais 
ou descendentes, e ele (ou ela) tem um 
irmão ou uma irmã, então cada um 
deles deve ter o sexto, mas se eles são 
mais do que isso, eles devem ser 
participantes em O terceiro depois 
(pagamento de) qualquer legado que 
tenha sido legado ou uma dívida que 
não prejudique (outros), isto é uma 
ordenança de Deus: e Deus está 
sabendo, tolerando ": (Qur'an,4: 11-12) 

6. Prevenção do desperdício de riqueza 
nacional por luxos. 

وإذا أردنا أن نھلك قریة أمرنا 

مترفیھا ففسقوا فیھا فحق علیھا القول 

 فدمرناھا تدمیرا
"E quando Pretendemos destruir uma 
cidade, nós (primeiro) enviamos o 
nosso mandamento para as pessoas 
que conduzem vidas fáceis, mas 
transgredem ali, assim a palavra prova-
se contra ela, então a destruímos com 
toda a destruição. " (Alcorão, 17:16) 

وآت ذا القربى حقھ والمسكین وابن 

السبیل وال تبذر تبذیرا إن المبذرین 

كانوا إخوان الشیاطین وكان الشیطان 

 لربھ كفورا

"E dê aos parentes seu devido, aos 
necessitados e ao viajante, e não 
desperdiçem (a sua riqueza) 
desperdiçados. Em verdade, os 
devoradores são os irmãos dos satanás, 
e Satanás é sempre ingrata para o 
Senhor". (Alcorão, 17: 26-27) 

7. Administrando e utilizando a 
produção nacional usando o campo de 
posse coletiva. 

8. Para evitar jogos de azar, enganos, 
monopólios, etc. 

یا أیھا الذین آمنوا إنما الخمر 

والمیسر واألنصاب واألزالم رجس 

من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم 

  تفلحون
 

"Vocês que acreditam! As toxinas e o 
jogo (dedicação de) pedras e flechas 
são uma abominação da obra de 
Satanás: evite tal (abominação), para 
que prosperem." (Alcorão, 5:90) 

O Profeta (saas) disse: "Ninguém se 
entrega ao monopólio, mas é pecador". 

O Imam `Ali (paz esteja com ele) 
escreveu em sua carta a Malik al-Ashtar 
(governador do Egito na época):" Proibir 
o monopólio para o Mensageiro de Deus 
o proibiu. Portanto, se alguém que se 
entregasse ao monopólio depois de ser 
advertido , Deve ser punido e 
penalizado sem excesso ". 

O Profeta (saas) disse: "Aquele que nos 
engana não é um de nós". 

II - Existe um direito especial para que o 
governo islâmico nacionalize ou 
aproveite parte das posses de pessoas 
afluentes. Este direito é praticado 
durante a crise nacional, como guerras, 
etc. 

Na carta de Imam `Ali a Malik al-Ashtar, 
foram pedidos os preços fixos. Ele 
escreveu: "Deixe a venda ser com saldos 
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 justos, e os preços não devem causar 
injustiça para o vendedor ou o 
comprador". Tirmidhi narrou, sua fonte 
era, Rafi` bin Khadij, que uma carta dizia: 
(O Mensageiro de Deus nos proibiu de 
algo que nos era útil, quando um de nós 
tinha um pedaço de terra que 
costumávamos alugá-lo para alguns dos 
Seus produtos ou dinheiro. O Profeta 
(saas) disse: "Se algum de vocês tem 
uma terra, deixe-o oferecer a seu irmão 
(no Islã) ou ele deve cultivá-lo"). 

  

• 1. Veja "Iqtisaduna" página 
425 em diante, por Sayed 
Muhammad Baqir AI-Sadr. 

• 2. Ibid p.579 em diante. 

 

Justiça social 

Existem dois meios para alcançar a 
justiça social no Islã: 

(a) Seguro social islâmico 

Este é em parte o dever de todos os 
muçulmanos no Estado 
islâmico. Porque eles são responsáveis 
por seus irmãos e irmãs no Islã. O 
Profeta (saas) disse: "Aquele que dorme 
a noite não se importando com o bem-
estar dos muçulmanos não é um de 
nós". Ele também disse: "Ele não é um 
de nós, que dorme a noite enquanto o 
vizinho tem fome". É claro, então, que, 
se a posse do Estado não for suficiente 
para satisfazer as necessidades 
necessárias das pessoas pobres, tem o 
direito de aprovar leis sobre pessoas 
ricas para ajudar os pobres. 

O dever do Estado não é fornecer os 
requisitos essenciais apenas dos seus 
cidadãos. Este é o mínimo que deve ser 
dado, mas o Estado deve esforçar-se por 
um nível de vida mais elevado, cujo grau 
é decidido pelo progresso econômico da 
comunidade muçulmana. 

Imam Musa ibn Ja'far (al-Kazim) disse: 
"O governador muçulmano deve 

distribuir a riqueza nacional de acordo 
com as instruções feitas por Deus. Ele 
deve ser dividido em oito partes, para os 
pobres e os necessitados. Ele deve 
distribuí-lo entre Para que fiquem 
satisfeitos durante o ano sem 
dificuldades ou escondendo suas 
necessidades. 

Se algo for deixado deve ser devolvido 
ao governador, mas, se não fosse 
suficiente, para que eles ainda não 
estejam satisfeitos, o governador deve 
fornecê-los das reservas de acordo com 
suas necessidades até se tornarem 
satisfeitos ". 

(B) Balanço social islâmico 

O Estado islâmico se esforça para limitar 
e diminuir as diferenças materiais entre 
os muçulmanos. Embora reconheça 
diferenças naturais entre as pessoas 
devido ao meio ambiente, educação e 
presentes pessoais, etc. Por outro lado, 
o capitalismo aprova e contribui para 
ampliar o fosso entre duas classes 
extremas na sociedade. Uma classe tem 
toda a riqueza, enquanto a outra está 
com as mãos vazias. 

O socialismo nega qualquer diferença 
natural entre as pessoas e força seu 
"conceito de igualdade" na sociedade. 

وھو الذي جعلكم خالئف األرض 

ورفع بعضكم فوق بعض درجات 

لیبلوكم في ما آتاكم إن ربك سریع 

   العقاب وإنھ لغفور رحیم
"E é Ele quem fez você (o seu) 
vicegerente na terra e criou alguns de 
vocês acima dos outros em notas, para 
que ele possa tentar você no que Ele lhe 
deu; Em verdade, seu Senhor é rápido 
na recompensa (do mal) e Ele É 
certamente o Perdoar, o 
Misericordioso ". (Qur'an, 6: 165) 

As formas de conceber o equilíbrio 
social são duas: 
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 (1) O Estado islâmico oferece 
oportunidades iguais para que todos os 
membros da sociedade trabalhem, 
desenvolvam e utilizem seus poderes. 

(2) O Estado islâmico se esforça para 
elevar o padrão dos pobres, por um 
lado, enquanto ele fecha as receitas e as 
causas da inflação de capital, por 
outro. Esta ação limitaria e 
gradualmente convertia o fosso entre os 
pobres e os ricos, que impedem 
qualquer consciência de classe. Há 
muitos exemplos pelos quais o Estado 
islâmico assegura o equilíbrio social na 
sociedade. Já foi mencionado que uma 
grande soma da economia nacional é 
tomada sob propriedade coletiva e 
estadual. 

 

Problemas econômicos 

É considerado pelo capitalismo que a 
causa dos problemas 
econômicos é a escassez de 
recursos naturais. Com o 
passar do tempo, 
reivindica o capitalismo, 
"as necessidades do 
homem aumentarão 
e, uma vez que os 
recursos naturais 
são limitados, fica 
claro que a 
natureza não 
poderá fornecer a 
humanidade com 
suas necessidades". 

O socialismo tem uma visão 
diferente. Afirma que os problemas 
econômicos surgem do roubo que os 
capitalistas fazem dos esforços dos 
trabalhadores. O trabalho, o socialismo 
afirma, cria o valor dos bens, portanto, 
os bens devem ser possuídos pelos 
trabalhadores. Os capitalistas tomam 
lucros, o que é uma contradição que 
levou ao problema econômico. O Islã 
difere de ambos, considerando o motivo 
dos problemas econômicos serem o 

próprio homem. Essa atitude é dada 
pelo verso do Alcorão. 

وسخر لكم الشمس والقمر دائبین 

وسخر لكم اللیل والنھار وآتاكم من 

كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت هللا 

   ال تحصوھا إن اإلنسان لظلوم كفار
"E Ele lhe sujeitou o sol e a lua, seguindo 
diligentemente seus cursos, e a Noite e 
o Dia Ele (também) está sujeito a você. E 
Ele lhe dá tudo o que você pergunta e se 
Você conta os favores de Deus, você não 
poderá numerá-los; verdadeiramente o 
homem é muito injusto e muito ingrato 
". (Alcorão, 14: 33-34) 

Portanto, podemos concluir o seguinte: 

1. Existem, às vezes, pessoas injustas 
que não cumprem os princípios da 
justiça social que criam diferenças entre 
as classes. 

2. O homem é susceptível de ser (kafir), 
pois parece que o homem sempre tende 
a tentar o caminho fácil. É o homem que 
não trabalha para utilizar os recursos 
naturais. O Islam considera que a raiz do 
problema está no homem, se o homem 
é curado, então não há mais problemas. 

Agora devemos discutir o interesse do 
Capital, e os seus rumos sobre a 
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 sociedade. O capitalismo considera os 
lucros da produção como sendo 
compartilhados por todos os fatores 
contribuintes da produção (recursos 
naturais, capital, gestão, trabalho e 
máquinas), sob a forma de (rendas, 
juros, salários, etc.). Todos são 
governados pelas leis de oferta e 
demanda. 

O socialismo encaminha a seguinte 
regra: 

"De cada um de acordo com sua 
habilidade, para cada um segundo seu 
esforço". 

O socialismo acredita que o trabalho cria 
o valor dos bens e, portanto, os 
trabalhadores devem possuir seu 
trabalho. 

No Islã, a seguinte regra é aplicada: "O 
trabalho é a desculpa para a posse, mas 
não só cria o valor dos bens". 

Meios de posse no Islã 

1. O conceito básico de que a posse não 
pode ser alcançada sem trabalho. 

2. O trabalho não é o único contribuinte 
para o valor dos bens, porque os bens 
têm um valor intrínseco. Daí aparecem 
os fenômenos de persistência da 
posse. Os trabalhadores devem possuir 
seu trabalho. Por exemplo, as minas 
devem ser de propriedade dos 
trabalhadores, e não dos capitalistas. Os 
recursos naturais não são possuídos por 
qualquer pessoa. 

Mas qualquer pessoa que fornece as 
matérias-primas é considerada como 
proprietária após a produção, de acordo 
com a segunda metade da regra (isto é, 
o fenômeno da persistência da 
posse). Este ponto é muito importante 
para distinguir o sistema econômico 
islâmico do capitalismo e do 
comunismo. 

 

 

Uma nota final 

O Sistema Econômico no Islã faz parte 
de um conjunto completo de códigos 
para toda a vida. Com esta visão 
mantida em mente sempre, devemos 
examinar e analisar. Não é possível 
isolar o sistema econômico de outras 
partes do Islam porque estão 
interligadas. Por exemplo, (Zakat) é 
visto como um ato de purificação, além 
do seu valor econômico e importância. É 
a atitude espiritual que o muçulmano 
reflete na vida e o grande cuidado pela 
moralidade. 

O Islam não acredita em mudanças 
radicais das relações de produção como 
resultado de mudanças na natureza da 
produção, como afirma o socialismo. O 
Islam começa com o homem e não com 
a produção. As necessidades do homem 
são de dois tipos, uma é básica, 
enquanto a outra está mudando com o 
tempo. 

Deve haver um conjunto permanente de 
padrões para garantir a satisfação do 
primeiro tipo de necessidades. Também 
deve haver um conjunto de padrões em 
mudança que adapte o progresso nos 
meios de produção. 

O Islam tem uma vantagem muito 
importante que outros princípios não 
possuem. O Islam liga o homem a 
Deus. Isso faz com que ele pense na 
satisfação, recompensa e punição de 
Deus também. O Islam parte das 
profundezas da consciência humana e 
prossegue em seus esforços para 
garantir uma vida feliz para todos. 
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 Hijab Islâmico para os Hijab Islâmico para os Hijab Islâmico para os Hijab Islâmico para os 

HomensHomensHomensHomens    
Por: Sheik Saleem Bhimji 

Junto com o tema de Hijab para as 
mulheres, há também outra discussão 
que quase nunca foi mencionada e que 
é do Hijab para homens. 

Embora o termo Hijab seja usado para a 
roupa do homem muçulmano, não é o 
mesmo estilo e tipo de 'Hijab' que as 
mulheres foram orientadas a usar. Por 
muitas razões que Allah (SWT) em Sua 
infinita sabedoria estabeleceu, as 
mulheres devem cobrir todo o seu corpo 
dos olhos daqueles que são seus não-
mahrams (mahram é um parente com 
quem o casamento ou relação 
sexual seria considerado haram, ou seja 
ilegal no Islã), e os homens também, em 
certa medida também devem observar 
essa regra, que brevemente mencione 
aqui. 

A informação para esta escrita foi tirada 
do "Paraíso da nossa Juventude" e 
"Questões islâmicas relacionadas aos 

homens e mulheres", que contém as 
sentenças de oito Mara'ja Taqlid, ambas 
originalmente no Farsi, traduzidas para 
o inglês e agora para o português. 

Do Hadice (dito) do Profeta e do Sagrado 
Ahl Al-Bayt (a paz esteja com todos 
eles), quanto ao tipo de cobertura que 
os homens devem observar, podemos 

tirar essa conclusão de que o homem 
também, assim como a mulher não deve 
usar roupas que não sejam adequadas, 
bem ajustadas e além daquelas que 
mostram seu corpo. 

Mantendo isso em mente, o homem 
muçulmano não deve deixar seu ego e 
desejos obter o melhor dele e, em todos 
os casos, não deve usar roupas que são 
referidas como "Shuhrah" ou roupas 
que não são comumente usadas, o que 
o faria se destacar em uma 
multidão. Essa roupa, obviamente, será 
diferente de acordo com o lugar onde 
um muçulmano está vivendo, assim, 
para um muçulmano que vive no 
"Oeste", usar a longa camisa árabe fora 
nas ruas pode ser classificada como 
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 Shuhrah, mas será usado o mesmo em 
uma reunião muçulmana. 

Também deve ser mencionado que o 
termo Hijab, em relação aos homens, 
não tem o mesmo significado técnico do 
que em relação às mulheres, uma vez 

que a natureza humana de um homem 
e uma mulher são bastante diferentes, 
assim também são os seus "Hijab '. O 
que deve ser ressaltado é que a palavra 
Hijab simplesmente significa "cobrir" e, 
portanto, os homens também devem 
cobrir seus corpos da visão das 
mulheres que não são Mahram. 

Nós lemos a seguinte regra no Tawdhiul 
Masaa'il que; "É haram para uma 
mulher olhar para o corpo de um 
homem, com exceção de seu rosto e 
mãos, e que é haram para uma mulher 
olhar para o corpo de um homem que 
não é Mahram” 

Assim, de acordo com o falecido 
Ayatollah Khomeini, que foi 
mencionado acima e pode ser 
encontrado em ambos os seus 
"Tawdhiul Masaa'il" e "Tahrir Al-
Wasilah", vemos isso na decisão de 
olhar o sexo oposto, ambos os homens 
e as mulheres são considerados iguais. 

Em uma tradição mencionada no livro 
Mustadrak Al-Wasa'il, volume 2, página 

558, existe um Hadith do Profeta do Islã 
(a paz seja com ele e sua família), na 
qual ele afirmou que "não é permitido 
para que as mulheres olhem para os 
homens ". 

Da mesma forma que um homem que 
olha para uma 
mulher não-

Mahram 
levará à 
corrupção e 
ao mal na 

sociedade, 
assim 

também uma 
mulher não 
deve olhar 
para o corpo 
de um 
homem que 
não é 

Mahram. Insha-Allah, este é um dos 
primeiros passos para evitar que a 
corrupção e a imoralidade se espalhem 
por todas as nossas sociedades. 

No entanto, deve-se mencionar que não 
é Waajib (um ato compulsório, não 
necessariamente obrigatório) que o 
homem cubra completamente seu 
corpo como é para a mulher, mas é 
Haram que a mulher olhe para o corpo 
de um homem que não é 
Mahram. Assim, para que as mulheres 
não caírem neste pecado, recomendou-
se que os homens cubram todo o seu 
corpo, devendo abster-se de usar 
camisas de manga curta e roupas que 
mostrem seus corpos. 

Para terminar esta discussão, citamos 
alguns Mara'ja Taqlid do mundo 
islâmico xiita em relação à cobertura 
(hijab) de homens. 

Os seguintes códigos referem-se ao 
Marja 'Taqlid cujas opiniões citamos: 

Foto: Photo Elsoar 
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 [G] 
Ayatullah Al-'Uzma Muhammad Riqa 
Gulpaygani 

[K] 
Ayatullah Al-'Uzma Rohullah Khomeini 

[L] 
Ayatullah Al-'Uzma Muhammad Faqil 
Lankarani 

[M] 
Ayatullah Al-'Uzma Nasir Makarim 
Shirazi 

[S] 
Ayatullah Al-'Uzma 'Ali Al-Husaini As-
Seestani 

 

Coberturas para os homens na 
presença de mulheres que não são 
Mahram 

Regra: os homens 
devem cobrir suas 
partes privadas, 
na presença de 
mulheres não-
Mahram, mas não 
é Waajib para 
cobrir o resto do 
corpo. G / K / L / M 
/ S 

Regra: de acordo 
com a precaução 
recomendada 
(Ihtiyat 
Mustahab), os 
homens devem cobrir outras partes que 
normalmente são cobertas por homens, 
na presença de mulheres que não são 
Mahram, especialmente se o homem 
sabe que as mulheres que não são 
Mahram as olharão com intenção. K / L 
/ M 

Portanto: Os homens devem cobrir a 
área acima de seu pulso, o peito, os pés 
e outras partes que os homens 
costumam cobrir quando estão na 
presença de mulheres não-Mahram 
. Quanto a cobrir as outras partes, como 

a cabeça, o rosto e as mãos, não é 
necessário. 

Regra: é Haram para expor qualquer 
parte do corpo com a intenção de 
despertar sexualmente não-
Mahrams.  G / K 

Portanto: é um haram para um homem 
expor seus braços, peito ou qualquer 
outra parte de seu corpo com a intenção 
de ter mulheres não-Mahram olhando 
para ele. Além disso, é Haram ele usar 
uma camisa transparente com a 
intenção de ter mulheres não-Mahram 
olhando para o corpo dele, portanto, ele 
também deve abster-se desses atos. Se 
a roupa, como uma camisa de manga 
curta, esteja desgastada, mas não com a 
intenção de despertar os outros, mas 
sabe-se que os outros cairão no pecado 
e, de acordo com a precaução 

recomendada (Ihtiyat Mustahab), não 
se deve usar essa roupa. 

Pergunta: Uma mulher que não mahram 
pode dar uma injeção a um homem, 
tomar sua pressão sanguínea ou tirar 
uma radiografia deles? 

Resposta: se necessitar de tocar ou 
olhar para o corpo do homem, não é 
permitido, exceto em caso de 
necessidade.   G / K / L / M / S 

Foto: Photo Elsoar 
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 Mudanças na Arquitetura Mudanças na Arquitetura Mudanças na Arquitetura Mudanças na Arquitetura 

dos Santuários Sagrados do dos Santuários Sagrados do dos Santuários Sagrados do dos Santuários Sagrados do 

IslamIslamIslamIslam    XiitaXiitaXiitaXiita    
Por: Ali-Reza Goudarzi (SHAFAQNA) 

Ali-Reza Goudarzi, estudante de 

Arquitetura da Universidade de 

Washington, juntou sua área de 

interesse com seu amor por Ahlul Bayt 

estudando mudanças na arquitetura dos 

Santuários Sagrados e compartilhando 

seus pensamentos e observações em 

sua página do Facebook: Arquitetura 

Dos Santuários Islâmicos 

(https://www.facebook.com/Architectu

re.of.the.shrines/). Em entrevista para a 

rede SHAFAQNA o futuro arquiteto 

conta uma pouco sobre a arquitetura 

dos santuários islâmicos. 

“Ali-Reza: O meu interesse pela 

arquitetura dos Santuários Islâmicos 

realmente começou com uma visita ao 

Iraque com meu pai no verão de 2013. 

Na época, eu não sabia muito sobre os 

santuários em geral além de ver 

algumas fotos e saber de Suas cúpulas 

de ouro icônicas. Um dos momentos 

mais memoráveis para mim foi quando 

eu entrei no Santuário do Imam Hussein 

pela primeira vez, fiquei surpreso ao ver 

o pátio estar coberto, em todas as fotos 

Foto: Shafaqna 

Foto: Santurário Imam Hussein – Karbala – Iraque (imamhussain.org) 
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que vi o pátio dos santuários estava 

sempre aberto ao céu. No momento, 

percebi que nem todas as novas 

construções que ocorreram nos 

santuários eram necessariamente 

positivas. Hoje meu foco é a arquitetura 

dos santuários e meu objetivo é 

aprender com os métodos históricos e 

os ofícios que os santuários foram 

construídos. Quando eu comecei a 

escola de arquitetura e, pouco a pouco, 

aprendi sobre os aspectos técnicos de 

construção, apliquei meu conhecimento 

para entender os métodos de teoria e 

construção por trás da arquitetura dos 

santuários. Hoje meu foco é a 

arquitetura dos santuários e meu 

objetivo é aprender com os métodos 

históricos e os ofícios que os santuários 

foram construídos. 

 

A importância estética dos santuários e 
a relação de Allah com os Ahlul Bayt 

É muito importante. A beleza estética 

que você vê nos Santuários é única de 

qualquer outro edifício; É um resultado 

de amor e dedicação de centenas de 

anos, cada pequeno detalhe que você vê 

nos santuários foi feito pelas mãos de 

artesãos magistrados, que dedicam seu 

tempo e experiência aos santuários para 

muitas vezes sem nenhum pagamento 

material. Isso torna os santuários uma 

manifestação do amor das pessoas 

pelas figuras sagradas enterradas 

dentro. Essas intenções floresceram na 

beleza arquitetônica dos santuários que 

você vê. Quase todos os pequenos 

detalhes neles são, de alguma forma, 

uma referência ao Divino, o clímax disso 

é quando você fica sob a câmara 

funerária.  

Foto: Destaque de um Iwan na 

cidade de ukhara, Uzbequistão 
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A maioria das pessoas tem tido 

curiosidade sobre isso, todos sabem que 

os santuários são bonitos e tem amor 

pela visão de suas icónicas cúpulas 

douradas, mas poucos pensam nelas 

como obras-primas arquitetônicas com 

histórias incrivelmente ricas. Além 

disso, este é um campo que não foi 

realmente estudado, meu objetivo é 

coletar as histórias ricas dos santuários 

e preencher as lacunas, e documentar 

tudo de forma acessível para o 

futuro. Poucas pessoas estudaram os 

santuários arquitetônicos no passado, 

um homem era um orientalista alemão 

chamado Arnold Noldeke, que escreveu 

um livro sobre os santuários no ano de 

1908 e produziu alguns desenhos 

incríveis dos Santuários. As pessoas 

dentro da minha escola de arquitetura 

muitas vezes estão surpresas e me 

perguntam sobre o significado dos 

santuários e o que eu acredito os torna 

tão incríveis. 

Mudanças da arquitetura dos 

Santuários Islâmicos ao longo dos anos   

Esta é uma das perguntas que exigiriam 

um livro inteiro para responder! Os 

Santuários em suas formas atuais são do 

período Safávida. Ao longo dos últimos 

cem anos, vários reis, governadores e 

homens ricos patrocinariam suas 

ornamentações e às vezes adições 

menores. Mas os principais edifícios 

nunca mudaram muito, as maiores 

mudanças foram dourando cúpulas e 

minaretes na maioria dos casos ou 

pequenas adições, como a adição de 

pórticos na frente dos iwans (Iwan é 

uma palavra persa que define uma 

construção deum pórtico de grande 

altura, coberto com teto em forma de 

ogiva, fechado em 3 lados. A parte 

aberta normalmente se volta para uma 

praça. É a marca registrada da 

arquitetura persa e também da 

arquitetura islâmica). Nos últimos 15 

anos, embora as coisas tenham mudado 

Foto: Santurário Imam Hussein – Karbala – Iraque (alwaght.com) 
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 mais do que nunca, isso acabou sendo 

resultado direto do número cada vez 

maior de peregrinos a cada ano. Há 

alguns efeitos infelizes com isso, E as 

atuais administrações do Santuário 

realizaram muitos projetos nos 

santuários que foram subtraídos do seu 

valor arquitetônico e histórico. Esses 

projetos geralmente acomodam os 

peregrinos em aumento, mas fazem isso 

de forma que não estão em sintonia 

com os métodos e materiais originais 

encontrados nas partes históricas dos 

santuários. A coisa mais triste é, em 

muitos casos, elementos históricos dos 

santuários que dão a essas estruturas 

riqueza histórica estão sendo alterados 

e refeitos, por exemplo, nos últimos 

anos, uma grande parte do histórico 

trabalho de ouro, azulejos e intrincados 

trabalhos de espelho nos santuários foi 

refeito, unicamente porque mostraram 

sinais de idade. 

Há uma pequena coisa que eu gostaria 

de compartilhar e pedir às pessoas. Não 

veja apenas os santuários como 

edifícios, eles são muito mais do que 

isso. Eles são anfitriões graciosos que 

abrigaram os amantes de Ahlulbayt (as) 

durante muitos séculos. Cada Santuário 

tem seu próprio caráter e cada um é 

uma história única. A próxima vez que 

você visitar um santuário, tome algum 

tempo para apreciá-lo e reconhecer 

isso, observe os detalhes; Os intrincados 

azulejos de kashi (mosaico), a textura de 

placas e tijolos de ouro, olhem para as 

cúpulas e percebem que essa beleza que 

você vê é um produto da habilidade 

dedicada e inspirada pelo amor dos 

povos pelos Ahlulbayt. Peço às pessoas 

que entendam o valor desses graciosos 

anfitriões. 

 

Foto: Santurário Imam Reza – 

Mashad – Irã (João Leitão) 
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 Jesus e Maria no Jesus e Maria no Jesus e Maria no Jesus e Maria no IslamIslamIslamIslam    

Por: Hanadi Barakat 

O desconhecimento do Islam que 

predomina no ocidente contém muitas 

versões e malefícios, um deles é referido 

ao respeito e veneração que os 

muçulmanos tem por Jesus e sua mãe 

Maria, com ambos seja a Bênção e a Paz. 

Cremos que destacar este ponto, 

mostrar como concebe o Islam ao 

Messias Jesus, permitirá ao leitor cristão 

superar muitas antigas versões e 

compreender que próximo a eles estão 

os muçulmanos de sua fé. Desde logo há 

diferenças, como se verá, entre a 

imagem que muçulmanos e cristãos têm 

de Jesus e Maria, mas estas 

discrepâncias não fazem a essência da 

Mensagem do Messias, e respondem 

melhor as opiniões que os homens 

promulgaram como dogmas ao largo 

dos séculos. 

Deve esclarecer que no Islam não se faz 

distinção entre os Profetas e 

Mensageiros divinos: todos tem 

transmitido a mesma verdade de parte 

de seu Senhor. Tem diferido, sim, nas 

formas externas que impuseram a suas 

comunidades de acordo a qualidade de 

cada época, mas não na essência de sua 

missão: a educação da humanidade para 
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 sua felicidade atual e futura, e o ensino 

da Unidade Divina. 

Entre os Mensageiros divinos há, alguns 

especialmente destacados por Deus 

com uma missão mais transcendente, 

seja, porque inicia um novo ciclo 

na humanidade, porque traz 

uma nova lei, ou pelo carácter 

universal de sua predica. Estes 

Mensageiros assim destacados 

são cinco segundo o Islam: Noé, 

Abraão, Moisés, Jesus e 

Mohammad (Maomé), com 

todos eles seja a Bênção e a Paz. 

Noé inicia um ciclo da 

humanidade antes e depois do 

dilúvio, Abraão é o antecessor da 

linha profética que predominará 

neste ciclo, pois dele descendem Moises 

e Jesus de parte de seu filho Isaac, e o 

Profeta Mohammad (saas) por parte de 

seu primogênito Ismael, são os que 

universalizam a Mensagem monoteísta 

de seu pai. 

Isto dá uma clara ideia da importância 

que assume Jesus no Islam., quem se 

encontra mencionado 25 vezes no 

Sagrado Alcorão destacado como um 

dos grandes Mensageiros divinos em 

numerosas passagens como logo verá. 

Em quanto a Maria, é no Islam um dos 

paradigmas de perfeição na mulher, e 

sua história adquire tanta relevância 

que a revelação sagrada, Alcorão, lhe há 

dedicado todo um capítulo, a surah 19, 

que leva seu nome "Maria". 

Maria no Islam 

O Profeta (B.P.D.) afirmou, em um dito 

famoso, que são quatro as mulheres 

mais destacadas perante Deus: Ácia, 

esposa de Faraó, que cuidou de Moises, 

e que era uma devota crente contra a 

opressão de seu esposo e da corrupção 

que a rodeava; Maria a mãe de Jesus; 

Khadijah, a primeira esposa do Profeta 

Mohamed (B.P.D.). Que o apoiou nas 

épocas mais difíceis de adversidade, 

investindo toda sua fortuna (era uma 

mulher rica) pela causa de Deus; e 

Fátima, sua filha e mãe de seus netos os 

Imames Hassan e Hussain. 

Parte do relato referido a categoria 

espiritual de Maria, a sua missão e a de 

Jesus, pode encontrar-se na terceira 

Surah, chamada "a Família de 'Imrán 

(Joaquim)", versículos 33 a 59. 

Diz o Sagrado Alcorão: «E a esposa de 

'Imrán (Joaquim) disse: "¡Senhor meu, 

Te estou oferecendo o que ha em meu 

ventre, consagrando-o a Ti (a teu serviço 

e ao do Templo)! ¡Aceita-lo de mim! 

¡Por certo Tu es Ouvinte, 

Sapientíssimo!" e quando a deu a luz 
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 disse: "¡Senhor meu! ¡ Concebi uma 

mulher! Mas bem sabe Deus o que havia 

concebido e que o varão não é o mesmo 

que a mulher. E lhe a chamado Maria, e 

a amparo em Ti, a ela e a sua 

descendência, de Satanás o maldito"» 

(3:35-36). 

A exegeses destes versículos do Sagrado 

Alcorão, baseados nas tradições 

proféticas, nos dizem que a esposa de 

Joaquim esperava dar a luz a um filho, 

pois havia consagrado o fruto de seu 

ventre a Deus e ao serviço do templo 

desde antes do nascimento. Ao nascer 

uma filha se surpreendeu, pois as 

mulheres não se dedicavam a esta 

função Religiosa; no obstante, os signos 

que havia recebido previamente se 

cumpririam, já que Maria tinha a 

envergadura espiritual de um Profeta, 

sem sê-lo. 

 Continua o Sagrado Alcorão, «Seu 

Senhor a aceitou complacente e a 

confiou a Zacarias. Cada vez que 

Zacarias a visitava no oratório, a 

encontrava prevista de alimentos. 

 E lhe dizia: "¡Maria! De onde te venho 

isto?".  

Ela respondia:“ De Deus, porque Deus 

agracia sem mesura a quem lhe quer “» 

(3: 37) 

No entanto ser mulher, Maria foi 

designada ao templo e permaneceu 

baixa a proteção de Zacarias a quem se 

elegeu dentre vários da família 

mediante um procedimento descrito no 

versículo 44 do Terceiro capítulo. 

 Maria era assistida pelos anjos no 

templo e aparecia diante ela frutos e 

comida que não correspondiam inclusos 

a estação. Isto surpreendia de Zacarias, 

sacerdote e profeta, pela elevada 

posição de Maria diante seu Senhor.  

Disse o Sagrado Alcorão a este respeito: 

«E quando os anjos disseram: "Maria! 

Deus te há escolhido e purificado. Te há 

elegido por sobre as mulheres do 

universo"» (3:42). 

Na Surata de Maria se relata o episódio 

da concepção e nascimento de Jesus.  

Disse o Sagrado Alcorão: « E recorda na 

escritura a Maria quando se retirou de 

sua família a um lugar oriental. E vestiu 

um véu para ocultar-se deles. Lhe 

enviamos nosso espírito e este se lhe 

presentou em uma forma humana 

perfeita. 

 Disse ela: "Me refúgio de ti no 

Compassivo, se és que éreis piedoso".  

Disse ele: "Eu sou só o enviado de teu 

Senhor encargado de agraciar-te com 

um filho imaculado". 

 Ela lhe disse: "Como posso ter um filho 

quando nenhum homem me ha tocado 

nem sou uma indecente?". Disse: 

"Assim será”. 

 Meu Senhor disse: "E algo fácil para 

Mim a fim de fazer dele um sinal para as 
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 pessoas e mostra de nossa misericórdia. 

E algo decidido". Mas quando lhe 

concebeu, se retirou com ele a um lugar 

afastado. As dores do parto a levarão 

junto ao tronco de uma palmeira.  

 Disse: "¡Oxalá houvesse morrido antes 

disto, e que houvesse sido esquecida 

completamente!" Então, a criança a 

chamou por debaixo dela dizendo-lhe: 

"¡Não te apenes, porque teu Senhor há 

feito correr uma fonte a teus pés! E 

balance o tronco da palmeira e esta fará 

cair sobre ti tâmaras maduras, frescas. 

Coma, pois, beba e consola-te! E se ver 

a alguma pessoa, diga: 'Por certo que ha 

feito um voto de silencio ao 

Grandíssimo, e hoje não falarei com 

pessoa alguma!"'.  

Regressou a seu povo carregando-o e 

lhe disseram: "Oh Maria! ¡Ha feito algo 

inaudito! ¡Oh irmã de Arão! Meu pai não 

era má pessoa nem tua mãe uma 

indecente!" 

Então lhes apontou para interrogarem a 

criança, e lhe disseram: "Como 

falaremos a uma criança que ainda está 

no berço?". 

Então (a criança) lhes disse "Por certo 

que sou o servo de Deus, quem me há 

dado a Escritura e há feito de mim um 

profeta. Há-me abençoado onde queira 

que me encontre e me há consagrado a 

oração e o dizimo enquanto vivo. E que 

seja piedoso com minha mãe. 

Não me há feito soberbo nem malvado. 

A paz esteve comigo no dia em que 

nasci, e estará no dia em que eu morrer 

e no dia em que eu serie ressuscitado". 

Tal e Jesus, filho de Maria...» (19:16-34). 

Milagres de Jesus 

"Então, Deus dirá: Ó Jesus, filho de 

Maria, recordar-te de Minhas Mercês 

para contigo e para com tua mãe; de 

quando te fortaleci com o Espírito da 

Santidade; de quando falavas aos 

homens, tanto na infância, como na 

maturidade; de quando te ensinei o 

Livro, a sabedoria, a Tora e o Evangelho; 

de quando, com o Meu beneplácito, 

plasmaste de barro algo 

semelhante a um pássaro e, 

alentando-o, eis que se 

transformou, com o Meu 

beneplácito, em um pássaro 

vivente; de quando, com o Meu 

beneplácito, curaste o cego de 

nascença e o leproso; de quando, 

com o Meu beneplácito, 

ressuscitaste os mortos; de 

quando contive os israelitas, pois 

quando lhes apresentaste as evidências, 

os incrédulos, dentre eles, disseram: 

Isto não é mais do que pura magia!" 

(Alcorão: 5:114). 
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 Em quanto aos milagres que fez Jesus (a 

Paz seja com Ele) não são diferentes aos 

realizados por outros profetas 

anteriores, pois se narra também de 

Elias (P.) que ressuscitou a um morto, e 

são conhecidos os milagres de Moisés 

diante o Faraó e durante o êxodo do 

Egito.  

O Sagrado Alcorão destaca que estes 

milagres que realizam os profetas se 

realizam com a anuência divina. 

A Missão de Jesus 

 Jesus (P) deixa claro, segundo nos 

transmitem os Evangélicos, que não 

venho a derrogar a lei de Moisés, e 

dizer, as prescrições da Toráh, nem 

os ensinamentos dos Profetas (P), 

pois disse: "São blasfemos aqueles 

que dizem: Deus é o Messias, filho de 

Maria. Dize-lhes: Quem possuiria o 

mínimo poder para impedir que 

Deus, assim querendo, aniquilasse o 

Messias, filho de Maria, sua mãe e 

todos os que estão na terra? Só a 

Deus pertence o reino dos céus e da 

terra, e tudo quanto há entre ambos. 

Ele cria o que Lhe apraz, porque é 

Onipotente." (Alcorão: 5:17)  

"Não vim para alterar a lei nem os 

profetas, não vim para altera senão 

para cumprir. Porque de certo os 

digo que até que passem o céu e a 

Terra nem uma gota nenhum tilde 

passara da lei, até que tudo se 

cumpra" (Mateus, 5:17-18). 

Sim, em troca, o Messias anuncia a 

vinda de um reino de Deus. 

Esta promessa de Jesus (P) 

determinou o comportamento de 

todo o cristianismo primitivo, pois 
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 esperava o surgimento em breve 

desse reino anunciado. A parte mais 

significativa desta promessa não se 

encontra a não ser, nos três 

Evangélicos sinópticos (Marcos, 

Mateus e Lucas), a não ser em João, 

no episódio que se narra logo da 

última cena, em que Jesus anuncia a 

um Paraclitos, um "consolador" o 

"intercessor", que enviará quando se 

ir. (Evangelho de João). 

Os muçulmanos viram neste anuncio 

a confirmação do que diz o Sagrado 

Alcorão: «e de quando Jesus, filho de 

Maria, disse: "Filhos de Israel! Eu sou 

o Mensageiro de Deus enviado a vos, 

em confirmação da Torá anterior a 

mim, e como antecessor de um 

Mensageiro que verá depois de mim, 

chamado Ahmad (em grego 

Parácklitos) ... "(Alcorão, 61: 6) 

(Ahmad é um dos nomes Profeta 

Muhammad ou Maomé em 

português). Embora que por meio de 

interpretações no Evangelho é 

equiparada a "Paráclitos" com o 

Espírito Santo. De fato é que os 

primeiros cristãos acreditavam que 

era uma pessoa, um mensageiro de 

Deus, e isto é confirmado por alguns 

nos primeiros séculos heresiarcas se 

argumentar Paráclitos anunciado por 

Jesus. Ainda no tempo do Profeta do 

Islam, Muhammad (BPD), os cristãos 

sabiam dessa promessa, e um 

monge em um Mosteiro (templo) de 

Bursa (sul da Síria), nomeado 

Buhaira, reconhece o profeta 

Muhammad quando criança pelos 

sinais anunciado por Jesus sobre ele. 

(Cfr. luz da eternidade e Muhammad 

na Bíblia). 

O Evangelho no Islã 

O Evangelho de Jesus (P) é 

considerado no Islam um dos livros 

revelados por Deus, e, como tal, é 

respeitado por muçulmanos. O 

Alcorão fala de "AI-Injeel," o 

Evangelho, não de "Evangelhos" 

porque na verdade a palavra e a 

mensagem de Jesus foi uma só. As 

diferentes versões foram compiladas 
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 posteriormente, algumas quase um 

século depois da ascensão de Jesus 

(P), em uma língua que não era a 

que Jesus usou (em grego e não em 

aramaico que Jesus falava), e que 

em alguns casos há dúvida se era os 

mesmos apóstolos ou discípulos de 

quem eles tomaram seus nomes, e, 

portanto, não tinha conhecimento 

direto da vida e das palavras do 

Messias.  

O Alcorão diz: "E lhe concedemos (a 

Jesus) o Evangelho, em que há 

orientação e luz, e é comprovatória 

da Torá que o precedeu, e guia e 

advertência para aqueles que temem 

(a Deus) "(Alcorão 5:46). 

É por isso que os muçulmanos 

analisam os textos evangélicos à luz 

do Alcorão e do intelecto, como 

critério para discernir o que 

realmente foi revelado daqueles que 

contém os Evangelhos, seja canônico 

(ou seja aceito no Conselho de 

Nicéia, 325 d.C.) ou não (como o 

Evangelho de Barnabé). 

Jesus, filho de Deus? 

O tema sobre a filiação divina de 

Jesus (AS), da qual deriva 

naturalmente sua divindade própria, 

é o ponto principal que diferencia o 

cristianismo e o Islamismo em 

relação ao Messias. Para o Islam, 

Jesus (AS) é um Profeta e 

Mensageiro de Deus, um dos 

maiores, como já falamos, mas não 

é Deus filho como o que prega a 

doutrina da trindade. Deus altíssimo 

está isento de qualquer 

representação ou de assumir as 

limitações de sua criação. Há muitos 

argumentos no sentido: histórico, 

escrituras (derivado da Bíblia, do 

Evangelho e do sagrado Alcorão), e 

finalmente os que fogem da razão. 

Em respeito aos argumentos 

históricos, a divindade de Jesus (AS) 

é um paradigma tardio no 

cristianismo, e era algo impensável 

para os primeiros cristãos-judeus 

convictos do monoteísmo original 

dos ensinamentos proféticos. De 

fato, muitos grupos primitivos 

(incluindo os padres das igrejas) não 

aceitaram isso, e alguns arianos 

seguiram negando por séculos o 

conselho da Nicéa (325 d.c) de fixo 

este dogma. 

Lemos no Antigo Testamento: 

''Escuta Israel, Jeová, nosso Deus, 

Jeová é único'' (Deuteronômio 6:4). 

''Eu sou Jeová, teu Deus (...). Não 

terá outro Deus além de mim''  

(Êxodo 20:2.3). 

Tu, cujo nome é Jeová, tu somente 

és o Altíssimo sobre toda a terra''. 

(Salmos 83:8). 

Na Bíblia se diz Deus é Todo 

Poderoso, não a Jesus nem ao 

Espírito Santo.'' Eu sou Deus Todo 

Poderoso'' (Gêneses 17:1). 
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 No Novo Testamento vemos que 

Jesus chamo a Deus ''O único Deus e 

verdadeiro Deus'' (João 17:3). Na 

carta aos Corinthians disse Paulo: 

''Deus é único'' (Corinthians 8:4-6; 

Gálatas 3:20). 

No 

evangelho de Matheus se disse que 

Jesus foi ''tentado pelo diabo'' 

(Matheus 4:1). Depois de mostrar a 

Jesus ''todos os reinos do mundo e 

sua glória'', satanás disse: ''Todas 

essas coisas lhes darei se prostrar e 

me adorar'' (Matheus 4:8-9). Só 

teria sentido a tentação á Jesus se 

ele não fosse Deus, se não um ser 

separado, que tivesse seu livre 

arbítrio. 

No antigo testamento se utiliza 

''filho'' para referir-se aos ''servos de 

Deus'', como aos Profetas (AS), aos 

anjos e aos homens justos ''Servo'' 

ou ''filho'' para os povos antigos 

significa o mesmo. 

Por outra parte, Jesus chamou ''filhos 

de Deus'' a seus discípulos, e em 

geral a todos os crentes, quando 

disse ''Bem aventurado os pacíficos, 

pois serão chamados filhos de Deus'' 

(Matheus 5:9). 

Nesse mesmo sentido é usado o 

termo ''Pai'' nos evangelhos. Falando 

com os apóstolos Jesus lhes disse: 

''Mas, quando forem empregados, 

não se preocupem pelo que vocês 

falaram; porque naquela hora lhes 

será sussurrado o que falar''. 

Porque não serram vocês que 

falaram e sim o espírito de pai que 

falará por vós'' (Matheus 10: 10-20). 

Isso era o que acontecia a Jesus, 

quando ele dizia que era ''seu Pai'' 

que falava por ele. 

Consequentemente as dominações 

''filho'' como ''pai'' nas sagradas 

escrituras, incluindo o evangelho, 

tem significado muito profundo e 

distintos a simples interpretação 

literal. 

Em respeito a qualificação de ''filho 

de Deus'' que de aplica a Jesus, 

deve-se destacar que de nenhum 

modo é exclusivo, ja que é utilizado 

em muitas outras partes da Bíblia 

para referir-se aos profetas 

Adão(AS), Davi(AS), ou ao povo de 

Israel em seu conjunto, ou a outros 

profetas, anjos ou a homens justos. 

No mesmo sentido que Deus é pai em 

Imagem: Īsā ibn Maryām 
(Jesus Filho de Maria) 
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 respeito a Jesus, por ter nascido 

diretamente por um sopro divino no 

ventre da Virgem Maria (AS), 

também pai em respeito ao Profeta 

Adão(AS) que foi criado pelo sopro 

divino. “Certamente que o exemplo 

de Jesus ante Deus é como o 

exemplo de Adão (AS), a quem 

formo de barro e logo disse: Seja! e 

foi” (Alcorão 3:59). 

Por outra parte as criaturas de Deus, 

enquanto ''filhos'' seus como 

princípio e origem de tudo, não 

podem ser o mesmo Deus. ''A Deus 

ninguém jamais o viu''(João 1:18). E 

nunca Jesus disse ser ''Deus filho'', 

nem jamais se considerou a si 

mesmo Deus igual a Deus; pelo 

contrário, sempre manifestou 

humildemente sua subordinação e 

submetendo ao Altíssimo. Portanto 

vemos que Jesus confirmo o respeito 

a Deus: ''Tu, és o único Deus 

verdadeiro'' (João 17:3); e em outro 

lugar do mesmo Evangelho se lê que 

Cristo disse a Maria Madalena: ''Vou 

subir até meu pai e seu pai, a meu 

Deus e vosso Deus'' (João 20:17). 

No evangelho de Marcos, Jesus 

afirma: ''Porque me chama de bom? 

Ninguém é bom além de Deus'' 

(Marcos 10:18). E em outra 

oportunidade disse: ''O filho não 

pode fazer nada sozinho, a não ser 

que vê seu pai fazer'' (João 5:19). E 

afirmou também: ''Desci dos céus 

não para fazer a minha vontade, e 

sim a vontade de quem me enviou'' 

(João 6:38); E: ''O que eu ensino não 

é meu, e sim pertence a quem me 

enviou'' (João 7:16). ''O espirito de 

Jeová está sobre mim porque ele me 

ungiu para trazes boas novas aos 

pobres'' (Lucas 4:18). 

Os críticos da Bíblia assinalam que o 

termo grego que prevalece nos 

evangelhos, ''pais'', tem o sentido de 

''filho'' ou ''menino'' como servo, ou 

assistente, isto se corresponde 

claramente com a denominação que 

os profetas dão a si mesmos ''servos 

do Senhor'' ou ''servo de Deus''. 

Por isso, em suas súplicas o Profeta 

Jesus (AS) não fala de si mesmo, 

nem convida ninguém a falar, e sim 

ao contrário diz: ''Não se faça a 

minha vontade e sim a tua'' (Lucas 

22:42). 

Nos evangelhos se fala do 

nascimento e morte de Jesus ainda 

que se saiba que Deus tem por 

atributos o ser eternamente vivo e 

imortal. Se o argumento em favor de 

sua divindade se funda com sua 

capacidade de fazer milagres, 

sabemos que isto não lhe foi 

concedido com exclusividade, pois 

encontramos também na Bíblia o 

testemunho de milagres realizados 

com a anuência divina, pelos 

profetas que lhe precederam e 

inclusive pelos apóstolos de Jesus 

(AS). 

Se, como sustenta grande parte dos 

cristãos de hoje, a trindade seria a 

doutrina central da fé (tendo em 
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 conta que o conhecimento de Deus é 

o fundamento de toa religião), 

deveria ter sido apresentada com 

maior claridade e não só por Jesus 

(AS) e seus apóstolos, mas também 

por toda tradição profética anterior. 

No entanto, como havemos visto, 

tanto o Antigo Testamento como o 

novo, coincide com a afirmação 

reintegrada fá absoluta unicidade de 

Deus todo poderoso, confirmando-se 

assim o ponto de vista islâmico que 

vive o puro monoteísmo como a 

doutrina central da fé. 

Mensagem Fraternal a Todos Os 

Cristãos Do Mundo 

O anúncio que vamos transcrever 

tem mil e quatrocentos anos. É 

praticamente desconhecida no 

ocidente e é uma tradução que 

oferecemos aos leitores do idioma 

português. 

A mesma é portadora do espírito do 

Islam, da sua tolerância, da sua 

misericórdia para com todos os 

seres. Sua universalidade se enraíza 

no amor, compreensão e 

conhecimento, e é um chamado a 

fraternidade entre todos os seres 

humanos. 

Que além de uma vida tranquila, lhes 

garanto sua própria defesa, de seus 

templos e conventos. Disse o Profeta 

Mohammad (SAWS) em sua 

mensagem e acrescenta: ''Que não 

se obrigue a nenhum cristão a 

converter-se a religião do Islam, nem 

se discutirá sua crença, ou em 

termos agradáveis''. 

A civilização ocidental, com sua 

diversidade de doutrinas, políticas, 

religiões, organizações etc.; Não foi 

insônia para desenvolver e colocar 

em prática uma tolerância capaz de 

envolver a todos os homens com 

verdadeiro espírito de compreensão, 

capaz de determinar com flagelo do 

isolamento, e do que elas significam 

para o mundo. 

O Islam, que foi e é injustamente 

acusado de implantar a fé 

mediante a espada, rejeita 

categoricamente está 

acusação e como resposta 

oferece esta mensagem 

eloquente que é um 

testemunho até os fins dos 

tempos. 

Este valioso documento 

histórico foi ditado pelo 

Profeta Mohammad (AS), e 

nele estão impressas as 
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 normas jurídicas que haveriam de 

conciliar a convivência entre cristãos 

e muçulmanos. Mohammad era 

analfabeto. Escrevia suas cartas, 

tratados, leis, com sua marca 

pessoal registrada. Em está 

oportunidade, seus secretários o 

esqueceram e os beneficiários 

exigem que o avalie com sua 

assinatura, como fizeram os demais 

povos islâmicos. Sem hesitar, 

pressionou sua digital no fim do 

documento:  

‘’ Aqui está a assinatura. Como está 

não tem outra igual’’.  

Exclamou então: 

‘’ Esta promessa, formulada por 

Mohamad (AS), enviado de Deus 

para todos os povos, como 

anunciador, interprete e promotor 

das leis que Deus impõe suas 

criaturas, está dirigida a todos os 

adeptos da religião cristã árabes 

como de outras raças os que estão 

perto e longe, os conhecidos e 

desconhecidos’. 

Ao emitir esta mensagem, torno 

público o testemunho de que ele se 

inspirada justiça divina e por entre os 

muçulmanos que o observem 

minuciosamente, cumpriram de 

modo estrito os postulados do islã, 

destacando-se como seus mais 

excelentes correligionários; E quem 

desacata a norma que eu estabeleço 

conduzindo-se por sendas proibidas 

aos crestes austeros, será 

simplesmente um traidor e um 

menosprezado do seu credo, 

tratando-se de um sultão ou 

qualquer pessoa muçulmana. 

‘’ Formalizo está solene promessa em 

meu nome e dos bons crentes que 

constituem meu povo, oferecendo-

me com eles e por eles, a justiça 

geral’’ 

‘’ Dou a promessa de Deus e sua 

intocada, invocando a consciência de 

seus Profetas, de seus Enviados, de 

suas Mensagens imaculadas, dos 

Fiéis do Todo Poderoso, dos crentes 

e muçulmanos passados e presentes. 

Com a base no acordo que Deus fez 

com os profetas, e pelo qual se 

impõe a obediência, a seus preceitos 

e ao fiel cumprimento dos deveres 

contraídos para com ele, dou minha 

palavra em declinável ‘‘: 

‘‘Que protegerei aos refugiados em 

meus portos com minha cavalaria e 

soldados, com meus guardiões 

subordinados e meus súditos civis, 

onde quer que estiverem, longe ou 

perto, tanto em tempos de paz como 

em tempos de guerra ‘‘. 

‘‘Que além de uma vida tranquila 

lhes garanto sua própria defesa, de 

seus templos e conventos, suas 

capitais e povoados, a residência 

seja coletiva ou particular de seus 

pastores e a segurança dos caminhos 

para seus fiéis, onde estiver e de 

qualquer forma que estiver no 

oriente e ocidente sobre as 
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 montanhas e em se não dos vales, 

nas covas como nos povoados ou nos 

desertos, em Terra plana ou 

quebrada, e em todo lugar onde 

habitem". 

Que defenderei sua religião e sua 

propriedade em qualquer lugar e 

maneira em que se encontrarem, da 

mesma maneira que faria por mim 

mesmo, por minha religião, pelos 

meus legados e que lhes protegerei 

contra qualquer dano, desgosto, 

imposição ilícita ou responsabilidade 

ilegítima, protegendo-os contra toda 

força estranha que pretenda atacá-

los, com minha própria pessoa e com 

os meus, já foram soldados civis, 

sem ter em conta a potencialidade do 

inimigo. 

Que desde já lhes considero sobe 

minha proteção e resguardo, de 

forma que não lhes tocara prejuízo 

algum, sem alcançar previamente 

aos meus dignitários, encarregados 

da defesa nacional. 

Que lhes libero das cargas 

impositivas que os nômades pagam 

conforme os convênios existentes, 

podendo concorrer com a soma que 

fosse de seu agrado, sem que tal 

contribuição se considere um tributo. 

Que desde agora, não se obrigara a 

nenhum sacerdote cristão, 

renunciar, nem nenhum indivíduo a 

abandonar seu culto, como assim 

mesmo não ficara contra os monges 

no exército de sua profissão, nem 

serão forçados a desalojar seus 

conventos, a suspender suas turnês 

missionárias. 

Que não será demolida nem sequer 

uma mínima parte de seus templos 

nem será permitido a sua aquisição 

para mesquitas ou residências de 

muçulmanos; pois quem tal fizer 

quebraria a solene promessa dada 

em nome de Deus, desobedecera ao 

Profeta e trairá abertamente a 

felicidade de sua consciência. 

Que enquanto o imposto dos retidos, 

derivados dos grandes negócios 

marítimos ou terrestres, 

determinados pela extração dos 

metais, perolas, pedras preciosas 

ouro ou prata, provenientes de 

capitais consideráveis pertencentes 

aos cristãos. Se estes residem e 

permanece no mesmo lugar no qual 

exercem seu ofício. 

Que não exigira tributo das pessoas, 

com domicilio ou sem ele que vivam 

de benefícios dos demais, exceto 

aqueles que ficavam gravados com 

impostos, cujo caso seguirão 

pagando, sem aumento algum, 

podendo, sem embargo, cumprir 

com parte dessa obrigação em caso 

de apresentar dificuldades para 

pagar o imposto fixado 

anteriormente. 

Que se alguém deles adquirir bens 

move ou imóveis com o fim de 

beneficiar-se com sua especulação 

ou arrendamento, não pagaram 
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 maiores impostos que os que 

abonam seus semelhantes. 

Que os cristãos serão considerados, 

iguais a os nossos, sem que estejam 

obrigados a sair com exércitos 

nacionais ao encontro com o inimigo, 

nem a afiar-se com eles, pois a 

defesa corresponde exclusivamente 

aos muçulmanos. Não obstante, os 

cristãos poderiam contribuir 

voluntariamente a aprisionar e 

refazer o exército genuinamente 

muçulmano, com armas e cavalos, o 

qual será lembrado com 

benevolência e gratidão. 

Que não se obrigara a nenhum 

cristão a converter-se a religião do 

Islam, nem se lhe discutira sua, 

senão em termos afáveis, devendo 

ser tratados por todos os 

muçulmanos com misericórdia e 

carinho, protegendo-os contra a 

lesão ou prejuízo onde quer que 

estejam e em qualquer situação em 

que se encontrem. 

Que se algum cristão se ver 

empossado com a comissão de uma 

falta grave ou delito, constituirá um 

dever dos muçulmanos induzi-los ao 

bom caminho, por meio do exorto e 

o bom conselho, e no caso de haver 

realizado, servir de defesa, até 

reparar o dano ocasionado, 

esforçando-se para concertar a paz 

com o súbdito muçulmano ofendido a 

participar na execução desses fins. 

Que os muçulmanos não contribuam 

com fracasso algum dos cristãos, não 

lhe será negada a colaboração 

necessária, nem tampouco o centro 

da nação. 

Que por meio desta promessa divina 

lhes concedo as mesmas garantias 

de que gozam os muçulmanos, 

assumindo em consequência a 

obrigação de protegê-los contra todo 

inconveniente e prever o seu 

benefício para que sejam verdadeiros 

cidadãos solidários nos direitos e 

deveres comuns. 

Que a respeito ao matrimonio não 

será obrigado a uma crista a casar-

se com um muçulmano , nem será 

contrariada se resistir ao noivado, 

por ser indispensável seu prévio 

consentimento; e que em caso de 

realiza-se esta união , devera o 

marido deixar em liberdade da 

esposa para praticar seu culto de 

acordo a orientação de seus chefes 

espirituais , de cujas normas tomara 

exemplo , sem obrigá-la em nenhum 

momento a abjurar sua religião, nem 

opor-se se isto for de seu desejo, 

pois todo ato contrário a isto , a 

colocaria entre falácias ,violadores 

da promessa de Deus e da palavra de 

seu Profeta. 

Que se os cristãos necessitarem 

construir ou reformar seus templos, 

capelas ou lugares santos ou 

qualquer outra realização de 

interesse para seu culto, será 

prestada a seu pedido, a colaboração 
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 interesse para seu culto, era 

prestada a seu pedido, a colaboração 

técnica correspondente, 

considerando todo ato como uma 

simples beneficência, de acordo com 

as promessas dada pelo Profeta e 

ajustada de acordo com as normas 

que Deus impõe a todos os 

muçulmanos.  

Que não serão obrigados no caso de 

guerra, a servir de emissários guias 

e observadores sobre o campo 

inimigo, nem a nenhuma atividade 

de caráter bélico; e que se alguém 

lhes exigir, individualmente ou em 

massa realizar o contrário será 

considerado um desacato a palavra 

profética e desobedecendo o seu 

testemunho. 

Estas condições foram impostas por 

Mohamad o Profeta Enviado de Deus, 

em favor dos adeptos da religião 

cristã, sem exceção alguma. 

Os únicos deveres que a seu respeito 

se estabeleceu, baixo a égide de sua 

boa consciência e os postulados de 

seu credo, são os seguintes: 

Que não ajudaram o inimigo em 

guerra com os muçulmanos em 

forma pública ou secreta, nem darão 

albergue ou refúgio ao adversário em 

suas casas, lugares santos ou 

regiões, nem com tropas armas 

cavalos e homens, nem se 

constituíram em depositários de seus 

bens, nem manterão comunicação 

com eles. 

Que não negara a prestar uma 

hospedagem de três dias 

consecutivos ou qualquer dos 

muçulmanos nem a seus cavalos, 

onde quer que se encontrem ou 

dirijam sem que lhe obrigue a 

facilitar alimentos, que significariam 

um aumento em seus gastos 

habituais. 
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 Que se alguns dos muçulmanos em 

situação se ver precisado a refugiar-

se em suas casas ou regiões, lhe 

trataram cordialmente, ajudando-o e 

confortando seu infortúnio e 

ocultando seu paradeiro ao inimigo 

sem omitir esforço para cumprir este 

dever. 

Quem quer que violem as condições 

prefixadas será considerado um 

renegado de Deus e da promessa 

solene dada pelo Profeta aos 

sacerdotes e monges cristãos com o 

testemunho da nação. 

Este e um mandato indiscutível 

contraído pelo Profeta em seu 

próprio nome e em todos os 

muçulmanos e cuja observância se 

obrigam de modo estrito até o dia da 

ressurreição e termino do mundo. 

Evidentemente estas palavras tendo 

em conta a intolerância que 

caracteriza a essa época do século 

VII da era ocidental entre os 

seguidores dos distintos cultos e 

ideias são uma mostra de que sua 

origem e celestial e autenticamente 

profético. A história islâmica 

inspirando-se com esses 

ensinamentos, há dado exemplo de 

um elevadíssimo grau de 

compreensão e tolerância. 

Os principais profetas do Islam; 

Adão, o escolhido de Deus 

Noé, o salvado de Deus 

Abraão, o amigo de Deus 

Moises, o interlocutor de Deus 

Jesus, o espírito de Deus 

Mohamad, o amado por Deus. 

“Nós não fazemos distinção entre 

nenhum de Seus Mensageiros” 

(Alcorão surata 2 versículo 285). 

Jesus na tradição Islâmica 

A tradição Islâmica mostra Jesus 

como o dono de uma extraordinária 

sapiência mediante a qual definia a 

profunda realidade do mundo e 

exortada com sua conduta e sua 

palavra ao ascetismo e desapego. O 

mesmo não tinha casa, nem 

montaria, nem esposa e filhos e com 

respeito ao mundo dizia: quem 

constrói uma casa sobre as ondas do 

mar? Oh gente, o mundo e como um 

mar agitado! Porque o tomais como 

lugar de residência estabelecida e 

permanente?  

Umas das razoes por qual Jesus (P) 

enfatizava o desapego ao mundano 

residia no feito de em que aquele 

então os judeus que haviam caído no 

excesso das ilusões materiais deste 

mundo no período, após o 

falecimento do Profeta Moises (P)o 

qual haviam alcançado o poder em 

sucessivos governos. Do mesmo 

modo que Ali ibn Abi Taleb (P) 

continuamente advertia a 
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 comunidade islâmica sobre os 

perigos do materialismo. 

Em uma tradição de Ali (P) o 

sucessor do Profeta Mohamad (P), 

lemos que ainda que se referia ao 

valor do mundano sinalava ao 

Profeta Jesus e dizia “tomada a pedra 

como almofada, vestia roupas 

rústicas, comia vegetais silvestres, 

estava a maior parte do tempo 

faminto, sua lâmpada a noite era a 

lua e no inverno, seu único refúgio 

eram os horizontes do oriente e 

ocidente suas frutas e verduras eram 

as mesmas que a terra fazia brotar 

para os animais. Não tinha uma 

esposa que o distraia, nem filhos que 

o aflijam nem riqueza que o ocupe 

sua atenção. Não tinha coisa alguma 

que o rebaixasse, 

seu transporte eram 

seus pés e seus 

serventes suas 

mãos. Em outra 

tradição do Imam Ali 

(a.s) sobre a 

extraordinária 

personalidade de 

Jesus nos lembra as 

palavras deste último 

quando dizia: Pelas 

noites ao dormir nada posso e o 

mesmo durante o dia, sem embargo 

não há homem mais rico que eu 

sobre a faixa da terra. 

Em outra tradição islâmica lemos e 

constatamos que Jesus (a.s) falava 

no deserto quando começou uma 

intensa chuva. Jesus não tinha onde 

se refugiar até que avistou uma 

tenda de longe. Se dirigiu ate lá mas 

ao chegar viu uma mulher que se 

encontrava só por não entrar nela se 

não se voltou a busca de outro 

refúgio. Jesus era um profeta jovem 

mas extremamente piedoso quem 

Satanás jamais pode sussurrar. 

Em outra tradição islâmica lemos e 

constatamos que Jesus encontrava-

se no deserto quando iniciou uma 

intensa chuva. Jesus não encontrava 

onde refugiar-se até avistou uma 

tenda ao longe. Encaminhou-se até 

lá, mas ao chegar viu a uma mulher 

que se encontrava sozinha por isso 

não entrou nela e voltou a procurar 

outro refúgio. Jesus era um Profeta 

jovem, mas extremamente piedoso a 

quem Satanás jamais pode enganar. 

A tradição islâmica cita, entre outras 

qualidades de Jesus, a de ser 

permanente triunfador na contínua 

luta interior pela purificação da 

própria alma e na luta pela defesa da 

religião contra os inimigos desta e 

dos oprimidos e desprovidos, a quem 
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 sempre se esforçou por fazer-lhes 

chegar mensagem da verdade. 

A respeito da humildade de Jesus é 

conhecido o episódio em que lavara 

os pés dos apóstolos. Eles, ao 

princípio, negaram-se, mas Jesus 

disse-lhes: Devo fazê-lo a fim de que 

vós aprendais a humildade que 

sempre deveis guardar frente a 

vossos discípulos. 

Esta atitude se soma ao modo de 

vida simples e sua permanente 

companhia junto aos pobres, fracos 

e doentes. 

A tradição também fala como o 

Profeta Jesus enfrentou Satanás por 

várias ocasiões e como este foi 

enganado, por várias vezes, até 

reconhecer que jamais pode 

submeter-lhe. 

Jesus foi um mestre e um guia para 

o povo, especialmente para os filhos 

de Israel. Para exercer sua missão 

teve que se deparar com os desvios 

de alguns religiosos e alguns setores 

da comunidade judia afastando-a do 

espírito e letra da Toráh (o 

Pentateuco). 

Esta permanente tensão e confronto 

de Jesus com os falsários que se 

negavam a reconhecer sua profecia 

conduziram finalmente a estes a 

tramar sua entrega e assassinato. 

De acordo com a tradição islâmica, 

Deus Altíssimo salvou a Jesus da 

crucificação elevando-o aos céus: 

...Quando na realidade não lhe 

mataram, nem lhe crucificaram, 

senão que lhes pareceu assim... 

Senão que Deus elevou-o até Ele. 

Deus é Poderoso, Prudente. (Alcorão 

4: 157-158). 

Deus realizou um milagre pelo qual 

se produziu a transfiguração de Jesus 

e outro tomou sua aparência 

confundindo a seus captores. Nos 

mesmos evangelhos cristãos atuais 

registram-se distintos episódios em 

que Jesus adotava aparências 

diferentes que desorientavam a seus 

discípulos que não o reconheciam 

logo de início. 

A personalidade excepcional dos 

profetas e de seus seguidores é 

multidimensional e reúne aspectos 

aparentemente contraditórios, como 

alegria e tristeza, adoração e 

compromisso social, retiro e 

presença na sociedade, política e 

ascetismo, etc. Jesus reunia todos 

estes aspectos em sua 

personalidade. 

Foi-lhe dito: Quem te educou?” 

Respondeu: Ninguém me educou, vi 

a vilania da ignorância e me afastei 

dela”. 

Jesus (a.s.) durante seus trinta e três 

anos de vida, permanentemente 

estava junto dos desprovidos e 
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 pobres. Ocupava-se de seus 

problemas e curava a seus doentes. 

Narra Ibn Abbas (tio do profeta 

Mohammad (saas): Jesus 

acostumava a reconhecer o povo de 

Israel e se encontrava alguém 

necessitado, ajudava-lhe. 

Quando era criança, sua mãe levou-

o a um mestre para que lhe 

ensinasse. Ele começou a ensinar a 

primeira lição e depois do Bismil-lah 

(invocar o nome de Deus antes de 

fazer qualquer coisa), disse-lhe: Dê o 

alfabeto e sua correspondência 

numérica. Jesus disse: Se conhece 

seu significado, diga-me-lo, e se não, 

permita-me que te digas sua 

exegese. O professor que 

desconhecia sua interpretação 

autorizou-o, e Jesus interpretou até 

o final. Então, o professor disse a 

Maria (as): Leva-te-o, seu filho não 

necessita nenhum professor. 

Quando Jesus adoecia em sua 

infância, o mesmo ensinava a sua 

mãe as instruções para preparar os 

remédios. Tinha menos de dez anos 

quando lhe foi revelado o Evangelho. 

(Todas as narrações citadas foram 

extraídas da 

obra Biharul 

Anuar – 

Oceanos de 

Luzes- do 

grande sábio 

Allamah 

Maylesi, que Deus o abençoe). 

 Para finalizar apelamos a uma 

exortação do Concilio Vaticano II 

(1962-1965), patrocinado pelo Papa 

João XXIII (18811963), a qual 

testemunha: A Igreja olha com 

apreço aos muçulmanos que adoram 

ao único Deus, Misericordioso e Todo 

Poderoso, Criador do céu e da terra, 

que falou aos homens e cujos ocultos 

decretos procuram submeter com 

toda a alma, como se submeteu 

Abraão a Deus, de quem a fé islâmica 

faz referência. Veneram a Jesus 

como Profeta, ainda que não o 

reconheçam como Deus; honram a 

sua mãe virginal, Maria, e a quem 

também invocam devotamente. 

Esperam, além disso, o Dia do Juízo, 

quando Deus recompensará aos 

homens. Apreciam, portanto, a vida 

moral e honram a Deus, 

especialmente com a oração, a 

caridade e o jejum. 

"A paz esteve comigo desde o dia em 

que nasci, no dia em que eu morrer 

e no dia que serei ressuscitado. Este 

é Jesus, filho de Maria..." (Sagrado 

Alcorão, Capítulo 19, versículo 33). 
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 A Nova Geração de Líderes A Nova Geração de Líderes A Nova Geração de Líderes A Nova Geração de Líderes 

Religiosos: Sheik Mateen Religiosos: Sheik Mateen Religiosos: Sheik Mateen Religiosos: Sheik Mateen 

ChChChCharbonneauarbonneauarbonneauarbonneau    
Por: Sheik Mateen Charbonneau 

Joshua Charbonneau é um 

muçulmano americano que nasceu 

em 1982 em Sumter, Carolina do 

Sul. Ele é de ascendência francesa 

canadense e americana. Nasceu em 

uma família cristã, e depois escolheu 

reverter para o Islão xiita aos 17 

anos, tendo estudado ambas as 

religiões.  

Depois de reverter para o Islã ele 

escolheu o nome de Mateen, que em 

árabe significa forte, firme e 

inabalável. Apesar de sua primeira 

língua ser o inglês e ele também 

aprendeu o Alcorão em árabe. Aos 

26 anos, ele se mudou para a área 

de Washington, onde se tornou uma 

parte ativa da comunidade 

muçulmana.  

Participou de um documentário 

de Al-Anwar Hussain Tv, intitulado 

Journey of the Spirit, onde narrou 

sua incrível história sobre como ele 

se tornou muçulmano xiita. Em 

2012, ele teve a oportunidade de 

viajar com os membros da televisão 

Al-Anwar Hussain para visitar os 

santuários do Imam Ali (as) e Imam 

Hussain (as) no Iraque para  Ziyarat 

Arbaeen  e novamente em 2015 e 

2016 onde ele teve a oportunidade 

de retornar ao Iraque para Arbaeen. 

Nesta viagem também teve o 

privilégio de visitar Masjid al-Kufa e 

os santuários de Imam Kadhim (as) 

e Imam Jawad (as) em Kadhimiyya, 

Bagdá.  

Desde março de 2013, ele estuda 

as classes de Howza 

(Seminário Islâmico) sob 

os estimados estudiosos 

como  Sheikh Mustafa 

Akhound , Sheikh Mirza 

Abbas Shamsuddin, 

Sheikh Saed Kulayni e 

Sheikh Mohammad 

Baghernejad. Mateen 

também compilou e 

publicou alguns livros muito 

detalhados intitulados The Suffering 

of the Ahlul Bayt e seus Seguidores 

(Shia) ao longo da 

História  ,  cristãos que defenderam 

e morreram pelo Profeta Muhammad 

e sua Família, o  Mistério dos xiitas  e 

um Guia de Estudo para 

Lógica. Estes títulos estão 

disponíveis na Amazon.  

Em 2014, co-fundou uma empresa 

de publicação intitulada Yasiin 

Publications e também um programa 

para enviar livros gratuitos aos 

prisioneiros intitulados 2nd Chance 
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 Books,  que foi filmado em um 

documentário de Ahlul Bayt TV 

intitulado  Faith Behind Bars (A Fé 

por trás das grades). Ele recebeu seu 

turbante da mão do xeque Ahmad al-

Haeri no martírio do muçulmano ibn 

Aqil (ra) / Dia de Arafat em 2016. 

Convertido ao islam xiita em 2 de 

Julho em 1999 na idade de 17 anos 

Aprendeu o árabe Qurânico em 2000 

Estudou 

independentemente 

livros islâmicos a 

tempo inteiro do ano 

1999-2007 

Filmou um 

documentário para a 

televisão Al-Anwar 

Hussain 

intitulado The 

Journey of the 

Spirit in 2011 

Fez a peregrinação no Iraque para 

Ziyarat Arbaeen em janeiro de 2012, 

novembro-dezembro de 2015 e 

novembro de 2016. Visitou Najaf, 

Kufa, Kadhimayn e Karbala. 

Criou vários livros intitulados; O 

Sofrimento do Ahl ul Bayt e seus 

seguidores (Shia) ao longo da 

História, cristãos que defenderam e 

morreram pelo Profeta 

Muhammad e sua Família, o 

Mistério dos xiitas, um Guia de 

Estudo para Lógica e Gemas 

Proféticas. 

Falado em vários eventos em 

Washington DC, Maryland, 

Virgínia, Nova Jersey e também 

internacionalmente em Londres, 

Reino Unido. 

Fundou uma biblioteca on-line no 

Facebook em 2013 intitulada; Shia 

Books for Free Download que agora 

tem mais de 70.000 membros 

Começou a estudar as aulas de 

Howza em março de 2013 no Imam 
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 Ali Center em Springfield, 

Virgínia. Seus professores 

incluem Sheikh Mustafa Akhound , 

Sheikh Mirza Abbas 

Shamsudin, Sheikh Saed Ali 

Kulayni e Sheikh Muhammad 

BagherNejad. 

2013 e 2014 filmaram vários vídeos 

curtos sobre Imam Hussain (as) 

para Stand with Dignity em New 

Jersey 

Co-fundou as Publicações Yasin em 

janeiro de 2014 

Co-fundou um programa para enviar 

livros gratuitos aos prisioneiros em 

março de 2014 

intitulado; 2 nd possibilidade Books 

Filmou um documentário para 

Ahlulbayt TV intitulado Faith Behind 

Bars 

Alcançou um certificado da 

Universidade de Harvard em Estudos 

Islâmicos 

Recebeu o seu 

turbante da mão 

do xeque Ahmad 

al-Haeri no 

martírio do 

muçulmano ibn 

Aqil (ra) / Dia de 

Arafat em 2016 

2017 começou a 

ensinar o Imam 

Mahdi Howza 

fundado por Sheikh Muhammad 

BagherNejad. 

Prophetic Gems: Gemas 

Proféticas 

“Este livro é muito especial para mim 

e agradeço a Deus que eu consegui 

completá-lo depois de muitos anos 

de trabalho árduo. Comecei a 

compilar essas narrativas pouco 

depois de eu me converter ao Islã, 

em 1999. Naquela época, eu tinha 17 

anos e cumpria uma sentença de 10 

anos em uma prisão de segurança 

máxima da Carolina do Sul, EUA. Eu 

estava lendo tantos livros que queria 

preservar todas as coisas 

importantes que mais me chamaram 

a atenção. Infelizmente, a prisão só 

nos permitia 10 livros por vez, então 

eu me perguntei como, no mundo, eu 

poderia sempre ter todas essas 

narrações quando eu precisasse 

delas. Como poderia ser possível se 

eu continuasse a ler mais livros 

durante a minha pena de prisão de 

10 anos? Por sorte, encontrei uma 
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 lacuna nas regras, que era que não 

havia um limite de cadernos dentro 

das celas. Então comecei a escrever 

todas as minhas narrações favoritas 

de todos esses livros que eu estava 

lendo ao longo dos anos junto com 

suas fontes. No final da minha fase 

de 10 anos, eu tinha três cadernos 

escritos: frente e verso de cada 

página! Usei a capa 

dura de um livro antigo 

para colocar sobre 

esses três 

cadernos. Ainda tenho 

esse livro manuscrito 

original até hoje: 17 

anos depois!  

Eu finalmente consegui 

digitar todas essas 

narrações em um 

documento que somou 

cerca de 1.700 

narrações sobre vários 

assuntos que tratam de 

crenças, moralidade, 

status do Profeta (s) e 

sua Família (as), etc. 

(614 páginas) 

 Eu queria deixar isso 

como um legado para 

os meus filhos se 

beneficiarem e ser um 

guia para eles ao longo 

de sua vida. Espero que 

outros possam se beneficiar desse 

esforço também. 

Hoje nós, enviamos este livro para as 

prisões da Carolina do Sul que deixei 

para trás e também para prisões em 

todo os Estados Unidos.” 

 Para ajudar a contribuir com esta 

causa, visite nossa página na: 

Http://www.2ndChanceBooks.org 

 

O LIVRO ESTÁ DISPONÍVEL 

EM: https://www.yasinpublications.c

om/product-page/prophetic-gems-

advice-from-prophet-muhammad-

and-his-family 
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 Breve Bibliografia do Breve Bibliografia do Breve Bibliografia do Breve Bibliografia do 

grande sábio: Ayatollah grande sábio: Ayatollah grande sábio: Ayatollah grande sábio: Ayatollah 

Sayyid Al HakimSayyid Al HakimSayyid Al HakimSayyid Al Hakim            
Por: Roger Jaffar Chiconeli 

O grande Ayatollah Sayyid Al Hakim 

nasceu na santa cidade de Najaf 

(Iraque) no dia 1° de fevereiro de 

1934. Este grande sábio defensor 

dos Ahlulbait é descendente do 2° 

sucessor do Profeta Muhammad 

(s.a.a.s), o Imam Hassan Ibn Ali Abu 

Talib (a.s). Sua eminência Al Hakim 

faz parte da conhecida e 

respeitada família Hakim de sábios 

xiitas do Iraque. 

Este grande sábio tem uma excelente 

e sólida formação por meio de seus 

grandes professores, das quais 

podemos citar os principais: 

Seu pai, sua eminência Ayatollah 

Sayed Mohamed Ali Al Tabatabaie Al 

Hakim (Que Allah tenha piedade de 

sua alma), que ensinou-o assuntos 

introdutórios como língua árabe, 

gramática, lógica, eloquência e 

jurisprudência; Seu avô, o grande 

Ayatollah Sayed Mohsin Al 

tabatabaie Al Hakim (r.a); O 

professor de juristas e Mujtahids, 

Ayatollah Hussein Al Hili (r.a). Sua 

eminência também foi aluno do 

grande Ayatollah Sayed Al Khoie 

(r.a).    

Sua trajetória como sábio e grande 

professor 

A partir do ano 1967 Ayatollah 

Al Hakim começou a ensinar 

religião desde os níveis básicos 

até os mais altos níveis de 

conhecimentos islâmicos das 

hawzas. Apesar de todas as 

dificuldades que enfrentou pelo 

caminho, continua dando seus 

ensinamentos até os dias atuais 

em sua hawza na cidade de 

Najaf, Iraque.  

Sua eminência era conhecida 

por seu interesse em ensinar e 

escrever desde o início da 

juventude e após a morte do 

Ayatollah Sayed Al khoie (r.a), 

muitas pessoas começaram a 

segui-lo e imita-lo. Muitos 

crentes e clérigos de dentro e de fora 

do Iraque, incluindo alguns 

estudiosos, líderes e autoridades 

religiosas insistiram para anunciar 

sua liderança religiosa. Então, sua 
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 eminência assumiu esta 

responsabilidade em circunstâncias 

críticas e complexas experimentadas 

por crentes em várias partes do 

globo. 

No decorrer de sua longa carreira 

como sábio formou muitos alunos 

que hoje são respeitados professores 

nas principais hawzas de Najaf e 

Qom. 

Suas Obras 

Seus escritos são fontes 

importantíssimas para o xiismo e 

possuem caráter investigativo e 

científico. Dentre estas obras 

citamos as principais: 

-Almohkem, nos Fundamentos da 

Jurisprudência”, “Misbahul minhag” 

(15 volumes),“Minhag al saliheen” (3 

volumes), “Menasik Rituais de 

peregrinação e Omra”, “Uma 

mensagem para as pessoas no 

oeste”, “Uma mensagem aos 

promotores das religiões e aos 

estudantes da hawza”, “Um diálogo 

com sua eminência sobre a 

autoridade religiosa”, “Direito 

religioso, computador e internet”, 

“Clonagem humana”, “Diálogos 

religiosos”, “Uma mensagem aos 

devotos no Azerbaijão”, “Uma 

mensagem aos peregrinos da santa 

casa de Deus”, entre outras muitas 

obras. 

Detenção 

Depois da ascensão de 

Saddam Hussein Al-

Tikriti ao poder e a 

remoção de seu 

antecessor, Ahmed 

Hassan Albaker, em 17 

de junho de 1979, 

aumentaram a pressão 

intensa e as 

dificuldades do regime 

contra os iraquianos, 

especialmente contra 

os estudiosos hawza 

em Najaf. Sua eminência decidiu 

permanecer no hawza e não deixar o 

país e tolerar as pressões e perigos 

mencionados para contribuir para a 

manutenção desta entidade científica 

e cultural e, ao mesmo tempo, não 

conceder ao governo seu desejo de 

evacuar o hawza de seus estudiosos 

em um passo para controlá-la. 

A pressão atingiu seu pico durante a 

guerra do Irã - Iraque depois que o 

exército de Saddam não conseguiu 

derrubar a revolução islâmica no Irã 

por meio de uma guerra 

rápida. Quando os militares 
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 iranianos chegaram campos de 

batalha, Sadam convocou uma 

conferência (de Clérigos 

Muçulmanos) em Bagdá, com a 

esperança de que fosse atendido por 

estudiosos muçulmanos do interior 

do Iraque e do exterior. Ele chamou 

a conferência de Conferência 

islâmica pública, em um ato de 

propaganda muito claro. 

Era natural que ele pressionasse os 

estudiosos da hawza a participarem 

dessa conferência; Ele prestou 

especial atenção à família Al Hakim 

por causa da sua posição científica e 

pública respeitada dentro e fora do 

Iraque. Esta pressão intensiva foi 

feita de diferentes maneiras por meio 

de ameaças e intimidação. Quando a 

família se recusou a participar, duas 

semanas após o fim 

da referida 

conferência, no dia 9 

de maio 1983, o 

ditador, ordenou a 

prisão da família como 

um ato de vingança 

por sua nobre posição 

que se tornou um 

marco na história do 

Iraque moderno, 

especialmente quando 

não havia nenhuma entidade 

científica religiosa árabe clara como 

a hawza no Iraque naquele 

momento.  

Sua eminência, seu pai Ayatollah 

Sayyid Mohamed Ali Al Hakim, seus 

irmãos e seus filhos estavam entre os 

detidos. A atenção estava centrada 

nos interrogatório pela qual a famíla,  

um deles era sua própria eminência, 

mas Deus Todo-Poderoso o salvou 

com misericórdia do mal dos 

opressores. 

Secções isoladas na prisão de 

Abu Ghraib 

Em março de 1985, o regime 

transferiu os detidos da família Al 

Hakim da detenção da secretaria 

geral de segurança em Bagdá para as 

seções isoladas do departamento de 

provisões especiais na prisão de Abu 

Ghraib após as execuções de 16 

mártires em duas sessões. Apesar 

das duras condições de vida nesta 

prisão isolada, surgiu uma 

oportunidade relativamente grande 

de atividades científicas e 

educacionais para o prisioneiro da 

família Al Hakim por causa do grande 

número de prisioneiros e seus 

interesses religiosos e 

educacionais. Tudo isso deu a ele a 

possibilidade de novas atividades 

científicas, educacionais e sociais 

dentro da prisão. 
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 Atividades Científicas e Culturais 

A atividade de sua eminência foi 

destinada ao ensino dos seus 

familiares, especialmente porque 

muitos dos detidos da família Al 

Hakim eram seus alunos. Nível de 

kharij - antes da detenção, sua 

eminência começou dando aulas 

nesse nível de estudos, uma delas na 

jurisprudência e no outro nos 

fundamentos da jurisprudência. 

Sua eminência também prestou 

atenção ao reavivamento dos 

eventos religiosos, dando 

conferências culturais gerais que 

tiveram impacto significativo naquela 

circunstância terrível. Ele também 

respondia pergunta sobre várias 

questões científicas. 

Atividades sociais e educativas 

As condições precárias da prisão, a 

disseminação de doenças mortais e a 

desconexão dos prisioneiros com 

suas famílias - como eles não tinham 

permissão para ver suas famílias e 

suas famílias não conheciam seu 

destino - exigiam a necessidade de 

alguém que pudesse refletir sobre o 

cuidado familiar, que foi 

representado por sua eminência que 

assumiu essa responsabilidade e 

desempenhou esse papel para 

milhares de detidos que ficaram 

nessa prisão. 

Ele disse, durante o pico de 

dificuldades que havia na prisão de 

Abu Ghraib, para um de seus filhos: 

"Se não houvesse benefício para 

nossa situação, a situação da família 

Al Hakim, apenas a mitigação para 

esses prisioneiros, então é 

suficiente". 

Resistir nos interrogatórios 

Detidos e prisioneiros no Iraque 

geralmente enfrentam muitos tipos 

de tortura severa que dificulta a 

resistência. Sua eminência lidou 

pessoalmente com vários tipos de 

tortura sangrenta e severa, como 

espancamento com bastões, uso de 

eletricidade e outros tipos de tortura, 

mas sua eminência enfrentou a 

tragédia com um espírito raro e uma 

sólida paciência e exortou o resto dos 

detidos a serem pacientes e suportar 

as dificuldades e a depender de Deus 

Todo-Poderoso. 

Após a sua libertação no dia 7 de 

junho de 1991 juntamente com os 

outros membros da família Al Hakim 

após a execução de alguns deles, o 

regime pressionou sua eminência de 

muitas maneiras para que aceitasse 

a liderança religiosa oficial, a 

Marjeyya, mas, sua eminência 

recusou veementemente, embora 

tenha insistido na independência da 

liderança religiosa xiita para que 

ficasse longe dos regimes 

políticos. Apesar disso, sua 

eminência continuou insistindo em se 

encarregar de apoiar a hawza 

científica na cidade sagrada de Najaf 

e ajudar milhares de famílias 

carentes no Iraque, incluindo muitas 

famílias de mártires e detidos. Ele 
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 também estava apoiando a 

propagação religiosa secretamente 

longe da vigilância dos adeptos do 

tirano. 

Quando sua eminência viajou para 

tratamento médico fora do Iraque, 

muitos crentes pediram que ele não 

voltasse ao Iraque, especialmente 

quando a guerra era esperada num 

futuro próximo, mas sua eminência 

recusou e insistiu em retornar a 

hawza religiosa em Najaf para estar 

mais perto dos crentes iraquianos em 

difícil situação. 

Sua liderança religiosa 

Sua eminência era conhecida por seu 

interesse em ensinar e escrever 

desde o início da juventude. Após a 

morte do Ayatollah Sayyid Al-Khoie 

(r.a), muitas pessoas começaram a 

segui-lo e imita-lo. Muitos crentes e 

clérigos da hawza de dentro e de fora 

do Iraque, incluindo alguns 

estudiosos, líderes e autoridades 

religiosas insistiram para que sua 

eminência anunciasse sua liderança 

religiosa. Então, ele assumiu essa 

responsabilidade em circunstâncias 

críticas e complexas que eram 

experimentadas por crentes em 

várias partes do globo. 

As preocupações de sua eminência 

são caracterizadas nos seguintes 

temas: 

Formação de sábios religiosos 

piedosos e capacitados em resolver 

os problemas que assolam a 

população; 

Atenção às comunidades xiitas, 

principalmente às populações 

isoladas; 

A importância da conexão com o 

Alcorão Sagrado, com o Profeta 

(s.a.a.s) e com sua família (a.s). 

Enfatizou a importância de 

considerar o Alcorão e os autênticos 

livros de narrações Nahj ul Balagha e 

Sahifatul Sejjadiya como referências 

chave para estudiosos, pregadores e 

palestrantes; 

O vínculo profundo com a família do 

profeta (s.a.a.s). Atenção suficiente 

aos eventos relacionados ao Imam 

Hussein (a.s) e outros eventos 

islâmicos. Isso é claramente 

demonstrado por suas palestras 

anuais no mês de Muharram e seu 

interesse em contar a história do 

martírio de Imam Hussein (a.s) 

pessoalmente; 

A confirmação de uma estreita 

relação com a nação e os seguidores 

dos Ahlulbait (a.s); 

Sua extrema atenção para apoiar as 

famílias necessitadas, isso é 

claramente demonstrado pelo seu 

apoio diversificado a eles e pelo 

estabelecimento de salários mensais 

para milhares de famílias carentes no 

Iraque; 
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 A reconstrução de vários santuários 

sagrados, como a renovação e 

reconstrução da enorme Mesquita 

Sahla e a construção de muitas 

mesquitas no Iraque e Síria; 

Apoiar a pregação religiosa. Neste 

contexto, envia pregadores religiosos 

e apoia as atividades de pregação no 

Paquistão, na Índia, no Afeganistão, 

nas repúblicas recentemente 

independentes na Ásia Central, nas 

cidades sírias, no norte do Iraque e 

nos campos de refugiados iraquianos 

no Irã e em alguns lugares no 

Irã. Também apoiando o 

estabelecimento de associações 

educativas e religiosas em vários 

lugares, especialmente as carentes, 

a propagação da cultura Ahlulbait 

nos países islâmicos, especialmente 

as repúblicas da Ásia Central, após o 

desmantelamento da União 

Soviética, onde o escritório de sua 

eminência cuida de enviar 

pregadores entre os estudantes 

desses países e apoia vários 

programas de pregação; 

Contato com centros e institutos 

islâmicos nos Estados Unidos e na 

Europa através de livros islâmicos e 

reposta às variadas questões dos 

fiéis destes locais. Os sites do 

escritório de sua eminência foram 

alimentados com vários materiais 

culturais islâmicos nas línguas árabe, 

inglesa e urdu, na tentativa de 

promover o pensamento islâmico dos 

Ahlulbait (a.s) e seus vários 

conhecimentos em diferentes partes 

do mundo. Responder as questões 

levantadas pelos crentes em tópicos 

de jurisprudência e crenças; 

Acompanhar os eventos de interesse 

para o mundo islâmico e para os 

seguidores dos Ahlulbait (a.s) e os 

desafios que estes enfrentam, dentre 

eles: 

Apoiar a resistência do povo 

palestino diante da 

brutal agressão sionista 

e da rejeição da 

ocupação de Jerusalém 

e do resto dos territórios 

palestinos; 

Confirmar o direito do 

povo libanês na 

libertação do sul do 

Líbano da ocupação 

brutal; 

A condenação dos assassinatos em 

massa cometidos pelo Talibã contra 

os seguidores dos Ahlulbait (a.s), 

especialmente os civis desarmados 

no Afeganistão; 
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 A condenação dos assassinatos 

aleatórios contra os seguidores do 

Ahlulbait (a.s) e o bombardeio de 

mesquitas cometidos pelo exército 

de Sahaba no Paquistão. 

Esta é a história resumida da vida do 

Grande Ayatollah Al Hakim. Através 

dela se nota que ele é uma pessoa 

muito piedosa, que suportou a 

perseguição brutal de um governo 

socialista iraquiano, viu seus 

familiares padecendo diante de seus 

oIhos, mas mesmo assim não deixou 

de ter fé em Allah e ensinar o Islam.  

Este grande sábio é digno de ser 

seguido e é um excelente exemplo de 

seguidor do Profeta (s.a.a.s) e da sua 

Purificada Família. Sua trajetória de 

vida, sua luta pela justiça, seus 

ensinamentos, suas fatwas 

(vereditos islâmicos) e seus livros 

servem de fonte e guia para os 

muçulmanos de todo o mundo, que 

tem nele um grande sábio e 

divulgador do Islam. 

Referência:http://english.alhakeem.

com/pages/page.php?id=23
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 AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

 

Centro Cultural Islâmico Mohammad - Profeta de Deus  realizará Ciclo de 

Palestras sobre o Islam nos dias 29, 30 e 31 de agosto (Horário: das 18:30 às 

20:30 hs.). Centro Cultural  fica na Rua Japoranga, 2 sala 102 - (Centro 

Comercial Assad) - JAPUíBA. (a 50 metros da Ponte do Areal - No prédio do 

TUCA). Será concedido certificado aos Participantes. 

Os temas abordados serão: 

História Islâmica: da Bíblia e Revelação do Alcorão; Bibliografia do Profeta 

Mohammad; Xiitas e sua escola Islâmica de Jurisprudência;  Mulher no Islã; 

Participação da mulher na história Islâmica do 

Visite a página www.facebook.com/centroprofetamohammad ou faça contato 

pelo telefone 24-99267 9923 (Whatsapp)  

 


