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Este livro reúne uma seleção de palestras ministradas pelo Sheikh Ahmad Tijani Ali Cisse,
Imam da Mesquita de Medina Baye, em Kaolack, Senegal. O Sheikh Tijani Cisse tem sido
considerado ano após ano, um dos muçulmanos mais influentes do mundo, de acordo com a
publicação conhecida como TheMuslim500. O tema das palestras aqui reunidas é o lugar da
paz dentro do Islam, segundo o Alcorão Sagrado e os ensinamentos do Profeta Muhammad.
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Zakariya Wright Sheikh Tijani Ali Cisse detém o título de Imam da Grande Mesquita de Medina-
Baye, em Kaolack, Senegal. Como Imam do centro espiritual dos seguidores do Sheikh Ibrahim
Niasse, Imam Tijani Cisse representa aproximadamente cem milhões de muçulmanos em todo
o mundo. Ele acedeu a esta posição após toda uma vida de instrução pessoal e companhia
com alguns dos mais eminentes intelectuais islâmicos do século vinte, tais como: Sheikh
Ibrahim Niasse (m.1975), Sheikh Sidi Ali Cisse (m.1982) e Sheikh Hassan Ali Cisse (m.2008).
Ao suceder o seu irmão no Imamato em 2008, Sheikh Tijani também assumiu a liderança da
ONG humanitária fundada por ele, o Instituto Islâmico Afroamericano (African American Islamic
Institute). Assim, Sheikh Tijani Cisse tem angariado reconhecimento amplo como intelectual
islâmico, guia espiritual sufi e um ativista humanitário comprometido. Nascido em 1955, Sheikh
Tijani Cisse é o segundo filho do discípulo mais amado do Sheikh Ibrahim Niasse, Sidi Ali
Cisse, com sua filha primogênita Seida Fátima Zahra Niasse. Depois de memorizar o Alcorão
em Medina-Baye, o Sheikh Tijani se tornou ele mesmo um professor do Alcorão em sua cidade,
ao mesmo tempo em que continuou seus estudos islâmicos. No final da sua adolescência, ele
se dedicou em tempo integral ao estudo individualizado (majalis al-‘ilm), primeiro com seu pai ,
Sheikh Ali (1971-1972), e então com seu avô, Sheikh Ibrahim (1973). Ele foi o último a ter aulas
individualizadas com o Sheikh Ibrahim nos textos clássicos, focando principalmente em
literatura e poesia árabe. Mais tarde, ele recebeu do seu pai as mais altas autorizações de
ensino. Conta-se que o Sheikh Ali Cisse falou assim: “Tudo o que o Sheikh Ibrahim me deu,
estou dando para você agora.” A coleção de autorizações acadêmicas (majmu ijazat) do Sheikh
Tijani compreendem a ciência da recitação do Alcorão (tajwid) e a sua exegese (tafsir); as
tradições do Profeta (hadith), jurisprudência (fiqh) e seus princípios (usul); teologia (aqida) e
literatura (adab). As cadeias de transmissão dessas autorizações passam através do Sheikh
Ibrahim até alguns dos mais prominentes intelectuais islâmicos ao redor do mundo no século
20. Estes, pelos quais o Sheikh Ibrahim foi investido pessoalmente, incluem: Abd al-Hayy al-
Kattani (Marrocos), Muhammad al-Hafiz al-Tijani (Egito), Ahmad Sukayrij (Marrocos), Salih b. al-
Fudayl (Tunísia, Arábia Saudita), Abd-Allah b. al-Tayyib al-Azhari (Egito), Muhammad al-Amin al-



Alawi (Mauritânia) e seu próprio pai, Abd-Allah b. Muhammad Niasse (Senegal). As
autorizações no campo do Sufismo (tasawwuf) transmitidas para o Sheikh Tijani através do
Sheikh Ibrahim são igualmente amplas. Após terminar seus estudos iniciais no Senegal, ele
viajou para o Egito e viveu ao lado de seu irmão mais velho, Sheikh Hassan Cisse, durante o
último ano de estudos dele no Cairo. Como seu irmão, Sheikh Tijani destacou-se em seus
estudos no Egito. Segundo ele, como resultado do rigor da instrução informal recebida por ele
no Senegal. Ele se graduou como o primeiro da sua turma na escola preparatória para Al Azhar,
recebendo o diploma de Língua Árabe em 1974. O bacharelado no idioma veio em 1977,
quando ele se graduou como o quarto colocado da turma. Em 1981, ele graduou-se com
distinção na Faculdade de Usul al-Din (Teologia) da Universidade de Al Azhar, especializando-
se em Hadith (narrações profética). Terminados os seus estudos no Egito, ele viajou por toda
África, o Oriente Médio e Estados Unidos, participando de conferências, debates religiosos e
convidando as pessoas para o Islam (dawah). Ele dedicou ainda um tempo para editar e
publicar várias obras importantes, incluindo o Kashif al-Ilbas, do Sheikh Ibrahim, e uma coleção
de escritos dele, que foram nomeados Sa‘adat al-anam. Ele também auxiliou na publicação de
uma grande coleção de súplicas (duah) do Sheikh Ibrahim, chamada Kanz al-Masun. Mais
recentemente, ele editou e publicou a obra mais importante da Tariqa Tijania, o Jawahir al
Maani, baseado no manuscrito original de Ali Harazim al Barada, que atualmente encontra-se
em posse do Sheikh Tijani. Todo este trabalho, de valor incalculável, não passou despercebido.
Conta-se que um erudito de Al Azhar disse para o Sheikh que o seu trabalho de identificar
ahadith (plural de hadith) citados no Kashif al-Ilbas, publicado em 2001, bastaria para ele
receber o grau de doutor pela Universidade de Al Azhar. Na introdução a uma das novas
edições do Kashif, o Sheikh Hassan Cisse escreveu: “agradeço meu querido irmão, o mestre, o
Sheikh, Tijani Ali Cisse, que esforçou-se pelo sucesso desta iniciativa muito apreciada e
piedosa”. O alto nível de erudição e de missão humanitária do Sheikh Tijani Cisse têm sido
reconhecidos por vários governos e organizações internacionais. O governo senegalês o
nomeou Comissário Geral para o Hajj em 2001. No ano de 2006, ele foi novamente
reconhecido pelo Presidente senegalês Abdoulaye Wade que o nomeou “Embaixador para
Missões Especiais”, um cargo que ele ocupa até os dias atuais (2012). O Sheikh também
recebeu, em 1993, uma condecoração distinta do governo senegalês, a Ordem do Mérito. Em
2011, um relatório publicado pelo Centro Islâmico de Estudos Estratégico do Reino da Jordânia
e pelo Centro do Diálogo Cristão-Muçulmano da Universidade Georgetown, o The 500 Most
Influential Muslims, elegeu o Sheikh Tijani Cisse como o 26º muçulmano mais influente do
mundo. Em sua mais recente viagem para Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, em
Janeiro de 2011, o Sheikh foi agraciado com a prestigiosa distinção Phoenix Award. As três
palestras que compõem esse livro, foram proferidas na Islamic World International Conference
(Janeiro de 2011 em Atlanta, Estados Unidos) e no Timbuktu Summit: Gathered for Change
(Março de 2009, no Mali). A palestra inicial de Atlanta, intitulava-se “Eradicating Islamophobia,
Islam: The Religion of Peace and Help for Humanity” e fez parte de um evento que ocorre



periodicamente nos Estados Unidos, chamado Islamic World International Conference. Já a
palestra do Mali ocorreu no âmbito de um encontro organizado pelo Radical Middle Way, do
Reino Unido. Estas iniciativas representaram um esforço para se reunir estudiosos islâmicos de
renome, que pudessem falar com autoridade sobre a natureza misericordiosa e pacífica da
religião islâmica. O Sheikh Tijani Cisse foi convidado de honra nos dois eventos, e as suas
intervenções, presentes nesse volume, foram os discursos principais em ambos. As palestras
do Sheikh Tijani Cisse falam diretamente sobre o desafio de se estabelecer uma base
intelectual sólida na qual o Islam possa ser reconhecido mundialmente como uma fonte
primordial de tolerância e entendimento mútuo para toda a humanidade. Digno de nota é que
estas palestras, no fim de tudo, remetem a audiência para a pessoa do Profeta Muhammad
(saas), apresentado nelas como a personificação sublime da perfeição humana. A mensagem
consistente do Sheikh é que a emulação do Profeta é a fonte para a felicidade e elevação da
raça humana. Por outro lado, o abandono do seu exemplo é fonte de degradação e miséria. Por
fim, as palestras incluídas neste livro nos recordam do papel essencial que intelectuais
muçulmanos autênticos devem desempenhar na articulação do eterno e universal ideal
islâmico. Introdução à edição brasileirapor Filipe Azevedo (Abdul Karim Taha) É
com imensa e sincera honra que apresento este livro para o público brasileiro, em particular, e
lusófono em geral. Este livro que você tem em mãos contém uma pequena amostra do
pensamento e erudição daquele que foi eleito por vários anos seguidos, um dos muçulmanos
mais influentes do mundo - o Sheikh e Imam Ahmad Tijani Ali Cisse ou, simplesmente, Imam
Tijani Cisse, como também é chamado. Apesar de ser ainda pouco conhecido no Brasil, o
movimento que o Sheikh Tijani representa, a Fayda Tijania, que é um ramo da confraria sufi
Tijania, é um dos grupos islâmicos mais influentes das últimas décadas. Responsáveis por
disseminar um Islam tolerante e pacífico, vários líderes religiosos da Fayda Tijania estão à
frente de uma série de iniciativas e projetos em África que visam o desenvolvimento social,
humano e educacional de toda a população. Tudo isto é fruto do trabalho incansável do Sheikh
Al Islam Al Hajj Ibrahim Niasse, que foi avô do Imam Tijani Cisse, e é considerado um dos
muçulmanos mais influentes do século 20, mas certamente o muçulmano da África
Subsaariana (ele era originário do Senegal) de maior relevância internacional. Só para se ter
uma ideia, a Fayda Tijania está presente em vários países do mundo, incluindo o Brasil, onde
existe junto à comunidade senegalesa expatriada, um pequeno número de discípulos tijanis de
nacionalidade brasileira. Apesar da Fayda Tijania ser especialmente popular na Diáspora
Africana, nos Estados Unidos, por exemplo, a imensa maioria dos discípulos tijanis são afro-
americanos, o movimento possui uma perspectiva transnacional e transétnica que é
simplesmente o resgate das origens do Islam, que sempre teve uma perspectiva universalista,
apesar de ainda ser visto como uma “religião dos árabes”. A propósito, é preciso que fique bem
claro que a Tariqa Tijania, na qual se insere a Fayda Tijania, não é uma forma diferenciada de
Islam, mas simplesmente uma das mais influentes confrarias sufis da atualidade. Neste ponto, é
preciso dizer que o sufismo é parte integrante do Islam, constituindo-se no seu aspecto



espiritual e místico, no sentido de aprimoramento moral e purificação do ser humano, tendo em
vista um relacionamento mais íntimo com Deus, chamado em árabe de “Allah”.Para encerrar
esta breve introdução, gostaria de dizer que este livro não é de forma alguma voltado
exclusivamente para o leitor muçulmano. A ideia é que todas as pessoas, principalmente as que
não são muçulmanas, possam finalmente entender que o Islam não é uma religião de
terroristas e, muito menos, uma fé militante que prega a morte e a destruição. Tenham em
mente também que as palestras contidas neste livro refletem os pensamentos e opiniões de um
intelectual muçulmano (Imam e Sheikh Tijani Cisse) que além de ter estudado a religião
islâmico desde menino, de maneira tradicional junto à sua família, também se formou num dos
principais centros mundiais do conhecimento islâmico especializado - a Universidade Al Azhar,
onde graduou-se com distinção em Teologia e no estudos dos ahadith, que são as tradições
recolhidas a respeito do Profeta Muhammad (saas). Desejo a todos e todas uma boa leitura e
uma reflexão paciente acerca das informações contidas nessas palestras. O ISLAM E A
PAZ Palestra proferida em 14 de Janeiro de 2011 na Islamic World International Conference.
realizada no Georgia International Convention Center.Atlanta, Geórgia, EUA Em nome de
Allah, O Compassivo, O Misericordioso Todo louvor a Allah, dignificado em Sua Essência, Seus
Atributos e Seus Nomes. Ele é quem Honrou a humanidade com Suas Bênçãos, Sua
Benevolência e Sua Graça. O Altíssimo disse: “Honramos os filhos de Adão. Nós os provemos
com transporte pela terra e pelo mar; demos a eles o sustento através do que é bom e puro; e
conferimos a eles favores especiais sobre uma grande parte de Nossa criação”.[1] E que a Paz
e as Bênçãos de Allah estejam sobre o ser humano perfeito, a misericórdia inclusiva de Allah,
nosso mestre Muhammad. Ele foi quem estabeleceu com firmeza as leis desta comunidade de
segurança, para que todo aquele que as coloque em prática seja muçulmanos e viva em paz.
Tal pessoa irá tratar os outros com paz e irá carregar para todos a mensagem da paz. Em
verdade, o Profeta guiou com beleza todos os seres criados em todos os assuntos. Ele nos
ensinou a respeito de uma mulher que foi amaldiçoada pelos seus maus tratos com um gato.
Ela se recusava a alimentá-lo, e também não deixava que o gato saísse para caçar. Se foi esse
o caso em relação a um gato, o que dizer daquele que maltrata um ser humano? E que a Paz e
as Bênçãos de Allah estejam também sobre a família do Profeta, seus companheiros e sobre
todos da sua comunidade que os seguem na virtude até o Dia do Juízo. Suas Excelências:
distintos embaixadores, ministros, conselheiros, distintos doutores, professores, estudiosos;
distintos imames, sheikhs e irmãos muçulmanos, cada um segundo seu nome e título - Eu os
saúdo com as palavras mais belas e puras: al-Salam ‘aleikum wa rahmat-Allah ta’ala wa
barakatuh, “que a Paz, a Misericórdia e as Bênçãos de Allah, O Altíssimo, estejam com todos
vocês”. É com uma felicidade de coração aberto que eu me encontro entre vocês hoje para falar
sobre um assunto de grande importância para todos nós: “o Islam e a Paz”. Em especial nos
últimos tempos, algumas pessoas acusam cegamente o Islam, ligando-o à violência e outras
coisas das quais a religião é inocente. Na breve exposição que faremos a seguir,
demonstraremos baseados em evidências sólidas, que o Islam é a uma religião de virtude e



reconciliação para o todo da raça humana. E nisto nós buscamos o auxílio de Allah, O
Altíssimo. A Paz no Islam A paz é certamente um dos princípios básicos que o
Islam fincou profundamente nas almas dos muçulmanos. Ela se tornou assim parte do ser
muçulmano e também parte integrante das suas crenças. O nome dessa religião - Islam - é
derivado da palavra Salam, “Paz”. Isto porque o islam e a paz caminham juntos para prover
serenidade, segurança e tranquilidade. Um dos Nomes de Allah, Glorificado e Exaltado seja, é
o nome, “A Paz”. A razão disso é por Ele fornecer segurança para a humanidade através do que
foi legislado entre os princípios fundamentais, e do que foi delineado por meio de prescrições e
procedimentos. Portanto, aquele que carrega essa mensagem (Islam) traz consigo a bandeira
da paz, pois através do Islam a humanidade é direcionada à luz, à bondade e ao bom
conselho. A saudação islâmica é formada pela palavra “paz” (Assalamu Aleikum). E esta é uma
saudação que reconcilia os corações, fortalece os laços e aproxima os irmãos de fé. A
disseminação generosa da paz, bem como seu estabelecimento através do mundo, é parte
integrante da fé. Dessa maneira, Allah fez da nossa saudação, um lembrete de que essa é uma
religião de paz e segurança, e que os muçulmanos são pessoas serenas e amantes da paz. O
Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص disse, “Allah fez da paz uma saudação para nossa comunidade e uma
garantia para aqueles que vivem sob a proteção dos muçulmanos (ahl al-dhimma)”[2]. 

O alto nível de erudição e de missão humanitária do Sheikh Tijani Cisse têm sido reconhecidos
por vários governos e organizações internacionais. O governo senegalês o nomeou Comissário
Geral para o Hajj em 2001. No ano de 2006, ele foi novamente reconhecido pelo Presidente
senegalês Abdoulaye Wade que o nomeou “Embaixador para Missões Especiais”, um cargo
que ele ocupa até os dias atuais (2012). O Sheikh também recebeu, em 1993, uma
condecoração distinta do governo senegalês, a Ordem do Mérito. Em 2011, um relatório
publicado pelo Centro Islâmico de Estudos Estratégico do Reino da Jordânia e pelo Centro do
Diálogo Cristão-Muçulmano da Universidade Georgetown, o The 500 Most Influential Muslims,
elegeu o Sheikh Tijani Cisse como o 26º muçulmano mais influente do mundo. Em sua mais
recente viagem para Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, em Janeiro de 2011, o
Sheikh foi agraciado com a prestigiosa distinção Phoenix Award. As três palestras que
compõem esse livro, foram proferidas na Islamic World International Conference (Janeiro de
2011 em Atlanta, Estados Unidos) e no Timbuktu Summit: Gathered for Change (Março de
2009, no Mali). A palestra inicial de Atlanta, intitulava-se “Eradicating Islamophobia, Islam: The
Religion of Peace and Help for Humanity” e fez parte de um evento que ocorre periodicamente
nos Estados Unidos, chamado Islamic World International Conference. Já a palestra do Mali
ocorreu no âmbito de um encontro organizado pelo Radical Middle Way, do Reino Unido. Estas
iniciativas representaram um esforço para se reunir estudiosos islâmicos de renome, que
pudessem falar com autoridade sobre a natureza misericordiosa e pacífica da religião islâmica.
O Sheikh Tijani Cisse foi convidado de honra nos dois eventos, e as suas intervenções,
presentes nesse volume, foram os discursos principais em ambos. As palestras do Sheikh Tijani



Cisse falam diretamente sobre o desafio de se estabelecer uma base intelectual sólida na qual
o Islam possa ser reconhecido mundialmente como uma fonte primordial de tolerância e
entendimento mútuo para toda a humanidade. Digno de nota é que estas palestras, no fim de
tudo, remetem a audiência para a pessoa do Profeta Muhammad (saas), apresentado nelas
como a personificação sublime da perfeição humana. A mensagem consistente do Sheikh é
que a emulação do Profeta é a fonte para a felicidade e elevação da raça humana. Por outro
lado, o abandono do seu exemplo é fonte de degradação e miséria. Por fim, as palestras
incluídas neste livro nos recordam do papel essencial que intelectuais muçulmanos autênticos
devem desempenhar na articulação do eterno e universal ideal
islâmico. Introdução à edição brasileirapor Filipe Azevedo (Abdul Karim Taha) É
com imensa e sincera honra que apresento este livro para o público brasileiro, em particular, e
lusófono em geral. Este livro que você tem em mãos contém uma pequena amostra do
pensamento e erudição daquele que foi eleito por vários anos seguidos, um dos muçulmanos
mais influentes do mundo - o Sheikh e Imam Ahmad Tijani Ali Cisse ou, simplesmente, Imam
Tijani Cisse, como também é chamado. Apesar de ser ainda pouco conhecido no Brasil, o
movimento que o Sheikh Tijani representa, a Fayda Tijania, que é um ramo da confraria sufi
Tijania, é um dos grupos islâmicos mais influentes das últimas décadas. Responsáveis por
disseminar um Islam tolerante e pacífico, vários líderes religiosos da Fayda Tijania estão à
frente de uma série de iniciativas e projetos em África que visam o desenvolvimento social,
humano e educacional de toda a população. Tudo isto é fruto do trabalho incansável do Sheikh
Al Islam Al Hajj Ibrahim Niasse, que foi avô do Imam Tijani Cisse, e é considerado um dos
muçulmanos mais influentes do século 20, mas certamente o muçulmano da África
Subsaariana (ele era originário do Senegal) de maior relevância internacional. Só para se ter
uma ideia, a Fayda Tijania está presente em vários países do mundo, incluindo o Brasil, onde
existe junto à comunidade senegalesa expatriada, um pequeno número de discípulos tijanis de
nacionalidade brasileira. Apesar da Fayda Tijania ser especialmente popular na Diáspora
Africana, nos Estados Unidos, por exemplo, a imensa maioria dos discípulos tijanis são afro-
americanos, o movimento possui uma perspectiva transnacional e transétnica que é
simplesmente o resgate das origens do Islam, que sempre teve uma perspectiva universalista,
apesar de ainda ser visto como uma “religião dos árabes”. A propósito, é preciso que fique bem
claro que a Tariqa Tijania, na qual se insere a Fayda Tijania, não é uma forma diferenciada de
Islam, mas simplesmente uma das mais influentes confrarias sufis da atualidade. Neste ponto, é
preciso dizer que o sufismo é parte integrante do Islam, constituindo-se no seu aspecto
espiritual e místico, no sentido de aprimoramento moral e purificação do ser humano, tendo em
vista um relacionamento mais íntimo com Deus, chamado em árabe de “Allah”.Para encerrar
esta breve introdução, gostaria de dizer que este livro não é de forma alguma voltado
exclusivamente para o leitor muçulmano. A ideia é que todas as pessoas, principalmente as que
não são muçulmanas, possam finalmente entender que o Islam não é uma religião de
terroristas e, muito menos, uma fé militante que prega a morte e a destruição. Tenham em



mente também que as palestras contidas neste livro refletem os pensamentos e opiniões de um
intelectual muçulmano (Imam e Sheikh Tijani Cisse) que além de ter estudado a religião
islâmico desde menino, de maneira tradicional junto à sua família, também se formou num dos
principais centros mundiais do conhecimento islâmico especializado - a Universidade Al Azhar,
onde graduou-se com distinção em Teologia e no estudos dos ahadith, que são as tradições
recolhidas a respeito do Profeta Muhammad (saas). Desejo a todos e todas uma boa leitura e
uma reflexão paciente acerca das informações contidas nessas palestras. O ISLAM E A
PAZ Palestra proferida em 14 de Janeiro de 2011 na Islamic World International Conference.
realizada no Georgia International Convention Center.Atlanta, Geórgia, EUA Em nome de
Allah, O Compassivo, O Misericordioso Todo louvor a Allah, dignificado em Sua Essência, Seus
Atributos e Seus Nomes. Ele é quem Honrou a humanidade com Suas Bênçãos, Sua
Benevolência e Sua Graça. O Altíssimo disse: “Honramos os filhos de Adão. Nós os provemos
com transporte pela terra e pelo mar; demos a eles o sustento através do que é bom e puro; e
conferimos a eles favores especiais sobre uma grande parte de Nossa criação”.[1] E que a Paz
e as Bênçãos de Allah estejam sobre o ser humano perfeito, a misericórdia inclusiva de Allah,
nosso mestre Muhammad. Ele foi quem estabeleceu com firmeza as leis desta comunidade de
segurança, para que todo aquele que as coloque em prática seja muçulmanos e viva em paz.
Tal pessoa irá tratar os outros com paz e irá carregar para todos a mensagem da paz. Em
verdade, o Profeta guiou com beleza todos os seres criados em todos os assuntos. Ele nos
ensinou a respeito de uma mulher que foi amaldiçoada pelos seus maus tratos com um gato.
Ela se recusava a alimentá-lo, e também não deixava que o gato saísse para caçar. Se foi esse
o caso em relação a um gato, o que dizer daquele que maltrata um ser humano? E que a Paz e
as Bênçãos de Allah estejam também sobre a família do Profeta, seus companheiros e sobre
todos da sua comunidade que os seguem na virtude até o Dia do Juízo. Suas Excelências:
distintos embaixadores, ministros, conselheiros, distintos doutores, professores, estudiosos;
distintos imames, sheikhs e irmãos muçulmanos, cada um segundo seu nome e título - Eu os
saúdo com as palavras mais belas e puras: al-Salam ‘aleikum wa rahmat-Allah ta’ala wa
barakatuh, “que a Paz, a Misericórdia e as Bênçãos de Allah, O Altíssimo, estejam com todos
vocês”. É com uma felicidade de coração aberto que eu me encontro entre vocês hoje para falar
sobre um assunto de grande importância para todos nós: “o Islam e a Paz”. Em especial nos
últimos tempos, algumas pessoas acusam cegamente o Islam, ligando-o à violência e outras
coisas das quais a religião é inocente. Na breve exposição que faremos a seguir,
demonstraremos baseados em evidências sólidas, que o Islam é a uma religião de virtude e
reconciliação para o todo da raça humana. E nisto nós buscamos o auxílio de Allah, O
Altíssimo. A Paz no Islam A paz é certamente um dos princípios básicos que o
Islam fincou profundamente nas almas dos muçulmanos. Ela se tornou assim parte do ser
muçulmano e também parte integrante das suas crenças. O nome dessa religião - Islam - é
derivado da palavra Salam, “Paz”. Isto porque o islam e a paz caminham juntos para prover
serenidade, segurança e tranquilidade. Um dos Nomes de Allah, Glorificado e Exaltado seja, é



o nome, “A Paz”. A razão disso é por Ele fornecer segurança para a humanidade através do que
foi legislado entre os princípios fundamentais, e do que foi delineado por meio de prescrições e
procedimentos. Portanto, aquele que carrega essa mensagem (Islam) traz consigo a bandeira
da paz, pois através do Islam a humanidade é direcionada à luz, à bondade e ao bom
conselho. A saudação islâmica é formada pela palavra “paz” (Assalamu Aleikum). E esta é uma
saudação que reconcilia os corações, fortalece os laços e aproxima os irmãos de fé. A
disseminação generosa da paz, bem como seu estabelecimento através do mundo, é parte
integrante da fé. Dessa maneira, Allah fez da nossa saudação, um lembrete de que essa é uma
religião de paz e segurança, e que os muçulmanos são pessoas serenas e amantes da paz. O
Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص disse, “Allah fez da paz uma saudação para nossa comunidade e uma
garantia para aqueles que vivem sob a proteção dos muçulmanos (ahl al-dhimma)”[2]. Uma
pessoa nem deve começar a conversar com a outra até que ela própria tenha dado a saudação
da paz. Como o Mensageiro do Islam ملسو هيلع هللا ىلص ensinou, “As saudações de paz devem preceder
qualquer conversa”[3]. O motivo para isso é que o Islam é uma garantia de segurança, e não
pode haver nenhuma conversa a menos que a segurança esteja certificada. O muçulmano está
encarregado - e isso é um segredo confiado a ele por seu Senhor - de enviar saudações de paz
para o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص , para ele mesmo e para os servos virtuosos de Allah. Quanto ao campo do
conflito e da guerra: se a palavra de paz for pronunciada pelos lábios de um inimigo no calor da
batalha, o muçulmano é obrigado a parar de lutar. O Altíssimo disse, “Quando sairdes para a
batalha na causa de Allah, não dizeis àquele que vos oferecer a saudação da paz, ‘tu não és
crente’”[4]. A saudação de Allah para os crentes no Dia do Juízo também será “Paz”. O
Altíssimo disse: “A saudação deles, no dia em que comparecerem ante Ele, será: Paz!”[5] E Ele,
exaltado seja, também dirá: “‘Paz’ ” - uma palavra (de saudação) de um Senhor
Misericordioso”[6]. A saudação dos anjos para os seres humanos no Paraíso será “Paz”: “E os
anjos entrarão por todas as portas saudando-os: ‘que a paz esteja convosco!’”[7] A morada dos
virtuosos será um local de paz e segurança: “Allah convoca à morada da paz”[8]. E Ele disse:
“Obterão a morada da paz junto ao seu Senhor”[9]. A palavra “paz” aparece no Alcorão
quarenta e seis vezes, e na forma específica de saudação ela aparece dez vezes. Juntas essas
ocorrências perfazem cinquenta e seis vezes em cinquenta versículos (ayat) de vinte oito
capítulos (suratas) do Alcorão. Isso é uma indicação da importância pré-eterna da paz junto ao
Senhor do Islam. A título de comparação, a palavra “guerra” é mencionada no Alcorão apenas
seis vezes. Se isso é o Islam, quem são então os muçulmanos? A melhor definição do que é um
muçulmano é aquela apresentada pelo Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص quando disse, “O muçulmano é
aquele do qual os outros estão seguros quanto a sua língua e suas mãos, e o emigrante
(muhajir) é aquele que emigra daquilo que Allah proibiu para ele”[10].
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