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O favor do martírio, a posição do mártir e a filosofia da guerra no Islã 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: " E os mártires, 

junto de seu Senhor, terão seu prêmio e sua luz." Eu  testemunho  que não há Deus além de 

Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre 

Muhammed, sua família e seus companheiros que os seguiram com benevolência. Allah se 

agradará deles, e eles se agradarão dele até o dia do julgamento. 

Após: 

O martírio por caminho de Allah tem uma posição elevada e uma meta nobre e elevada. Allah 

(Todo-Poderoso e Glorioso é Ele) escolha quem Ele quiser de Seus servos para alcançar o grau 

de martírio, como Allah  (Poderoso e Majestoso) dizendo: " e escolha de vós mártires." E 

também ( Todo Poderoso) dizendo: " E quem obedece a Allah e ao Mensageiro, esses estarão 

com os que Allah agracia: os Profetas e os veracíssimos e os mártires e os íntegros. E que 

belos companheiros esses!" Neste respeito, nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) dizendo: " Eu adoraria lutar na Causa de Allah e então ser martirizado e 

então ressuscitado e então ser martirizado, e então ser ressuscitado novamente e então ser 

martirizado e então ser ressuscitado novamente e então ser martirizado." 

E o verdadeiro mártir que morreu pela causa de Allah, defendendo sua terra, honra, dinheiro 

ou pátria, seus pecados são perdoados com a primeira gota de seu sangue, e ele vê seu lugar 

no Paraíso, e ele intercederá por setenta de seus parentes, onde o negócio dos mártires com 

seu Senhor está garantido, onde Allah  (Todo-Poderosa) dizendo : " Por certo, Allah comprou 

aos crentes suas pessoas e suas riquezas, pelo preço por que terão o Paraíso. Combatem no 

caminho de Allah: então, eles matam e são mortos. E promessa, que, deveras, Lhe impende, 

na Tora e no Evangelho e no Alcorão. E quem mais fiel a seu pacto que Allah? Então, exultai 

pela venda que fizestes. E esse é o magnífico triunfo." Neste respeito, nosso Profeta (que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: " Ninguém está ferido no caminho de 

Allah, e Allah conhece melhor aqueles que estão feridos em Seu caminho, sem vir no dia da 

ressurreição com sua ferida jorrando sangue, sendo a cor do sangue mas a fragrância do 

almíscar. ” 

E os mártires, mesmo que morram, eles estão vivos com seu Senhor (Poderoso e Majestoso). 

O crente deve manter a fé e sentir-se alegre e feliz por aqueles que morrem por causa de 

Allah, porque, embora morram nesta vida, devem saber que terão uma vida no outro com 

imensas graças.  A este respeito, Allah (Todo Poderoso) dizendo: "E não suponhas que os que 

foram mortos no caminho de Allah estejam mortos; ao contrário, estão vivos, junto de seu 

Senhor, e por Ele sustentados,• Jubilosos com o que Allah lhes concedeu de Seu favor. E 

exultam pelos que, deixados atrás deles, ainda se lhes não ajuntaram: exultam, ainda, por 

nada haver que temer por eles, e eles não se entristecerão• Exultam por graça de Allah e 

por Seu favor, e porque Allah não faz perder o prêmio dos crentes. " E também ( Todo 

Poderoso ) dizendo: "E não digais dos que são mortos no caminho de Allah: "Eles estão 

mortos." Ao contrário, estão vivos, mas vós não percebeis. 

https://portalpesquisa.com/egito/republica-arabe-do-egito.html


O martírio tem muitas formas, as maiores das quais são: o martírio pela causa da pátria, para 

proteger seu solo, e para defender sua família, buscando o prazer de Allah (Poderoso e 

Majestoso), neste respeito nosso Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

dizendo: " Quem é morto protegendo sua riqueza, ele é um mártir. Quem é morto protegendo 

sua família, ele é um mártir. Quem é morto protegendo sua religião, ele é um mártir. Quem é 

morto se protegendo, ele é um mártir. " Um homem veio e pediu ao Mensageiro de Deus para 

lhe dizer o que ele deveria fazer se um homem viesse querendo tomar sua propriedade.  Ele 

respondeu: "Não dê a ele sua propriedade."  Ele pediu-lhe que lhe dissesse o que fazer se o 

homem lutasse com ele, e ele respondeu: "Lute com ele."  Ele pediu-lhe que lhe contasse o 

que aconteceria se o homem o matasse, e ele respondeu: "Você será um mártir."  Ele pediu-

lhe que lhe contasse o que aconteceria se ele matasse o homem, e ele respondeu: "Ele irá 

para o inferno." 

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

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

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

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

A guerra está legislada no Islã para repelir a injustiça e a agressão. O Islã não incita guerra ou 

derramamento de sangue, mas a limita às condições e às exigências da situação. Na verdade, 

Allah (Todo-Poderoso) dizendo: " É permitido o combate aos que são combatidos, porque 

sofreram injustiça. - E, por certo, Allah, sobre seu socorro, é Onipotente." E também ( Todo 

Poderoso) dizendo: " E combatei, no caminho de Allah os que vos combatem, e não cometais 

agressão. Por certo, Allah não ama os agressores." E também ( Todo Poderoso) dizendo: " E, 

se eles se inclinam à paz, inclina-te, também, a ela, e confia em Allah. Por certo, Ele é O 

Oniouvinte, O Onisciente."Neste respeito, nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) dizendo:  "  Ó povo não deseja encontrar o inimigo, peça a Allah, Altíssimo, 

por saúde e segurança.  Quando você os encontrar (o inimigo) tenha paciência e resistência." 

Como o Islã na guerra proibia explicitamente a sabotagem e demolição, e os companheiros 

de nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) costumavam aconselhar 

os comandantes de seus exércitos a não cortar árvores, não queimar plantações e não 

confrontar os fazendeiros em suas fazendas, nem os monges em seus mosteiros, e não matar 

uma mulher, nem uma criança, nem um velho, desde que não participem da luta contra os 

muçulmanos. 

Por isso, precisamos, hoje, inclinar-nos para a paz, a construção, a reconstrução e evitar 

completamente a destruição. Pois tudo que clama pela paz e pela reconstrução do universo 

está praticamente de acordo com os verdadeiros preceitos das religiões. Enquanto tudo o que 

incita massacre e destruição é totalmente contrariado por todas as religiões celestiais, e 

mesmo com a ética, os valores humanos e as leis, além de ser contrário aos instrumentos e 

normas internacionais. Portanto, tudo isso exige que nos unamos para estabelecer, promover 

a paz em todos os sentidos e confrontar aqueles que clamam pela eclosão da guerra, a fim de 

alcançar a felicidade desejada para toda a humanidade, e estabelecer a paz e a segurança para 

suas sociedades. 

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

todo o mal e conceda-nos a bênção de segurança e proteção 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


