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O dever do professor e do aprendiz 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: "    Allah elevará, 

em escalões, os que crêem dentre vós, e àqueles aos quais é concedida a ciência. E Allah, 

do que fazeis, é Conhecedor.  " 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: 

Estamos prontos a começar um novo ano escolar, esperamos que Allah (Todo Poderoso)  

torne-o um ano de esforço, aplicação e sucesso para todos os nossos filhos. Não há dúvida 

de que o Islã deu maior prioridade e atenção especial ao conhecimento; Pois o 

conhecimento é a vida dos corações e a lâmpada dos olhos. Com o conhecimento, o ser 

humano pode alcançar as posições dos benevolentes e altos graus na vida mundana e no 

Último dia. Com o conhecimento, os laços de parentesco são estabelecidos e é feita uma 

distinção entre o lícito e o ilícito. Allah( Todo Poderoso) eleve com o conhecimento alguns 

povos e faça deles líderes e imãs do bem, cujos passos serão seguidos e cujos atos serão um 

exemplo. Allah (Todo Poderoso) disse: "Dize: "Igualam-se os que sabem e os que não 

sabem?" 

O cuidado do Islã pelo conhecimento apareceu com a primeira coisa que desceu do Alcorão 

Nobre.Neste contexto, Allah ( Todo Poderoso)disse :"Lê, em nome de teu Senhor, que 

criou• Que criou o ser humano de uma aderência• Lê, e teu Senhor é O mais Generoso• 

Que ensinou a escrever com o cálamo• Ensinou ao ser humano o que ele não sabia." 

Então, a primeira ordem de revelação foi a leitura, que é a primeira porta do conhecimento, 

A caneta é então indicada, que é o meio de escrever a ciência e transmiti-la. Neste, chama-

se a atenção de todas as pessoas para o valor do conhecimento e a exortação a buscá-lo. 

O conhecimento tem uma grande importância, e os eruditos alcançam uma ótima 

posição.Sem conhecimento, as pessoas se desviam, porque é a luz na qual o ser humano vê 

as verdades .Os eruditos são como as estrelas com as quais as pessoas são guiadas. Allah 

(Glorificado Seja) disse:" Então, quem sabe que o que foi descido, para ti, de teu Senhor, é 

a verdade será igual a quem é cego? Apenas, meditam os dotados de discernimento." 

Como se Allah ( Todo Poderoso) dividisse as pessoas neste versículo em dois tipos: erudito e 

cego, tornando o conhecimento diante da cegueira. Os olhos aqui são aqueles que sabem e 

não são aqueles que vêem ( A visão aqui é a visão da ciência e do conhecimento, não a visão 

dos olhos) Allah ( Todo Poderoso ) disse: " Pois, por certo, não são as vistas que se 

enceguecem, mas se enceguecem os corações que estão nos peitos." Portanto, o Nobre 

Alcorão exaltou o conhecimento, expressando-o com "o argumento"; Allah ( Todo Poderoso) 

disse:   "  Os que discutem acerca dos sinais de Allah, sem que comprovação alguma lhes 

haja chegado, grave é isso, em sendo abominação perante Allah e perante os que crêem!" 
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O Mensageiro de Allah( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) esclareceu a 

posição da ciência e a virtude de buscá-la, dizendo: “Quem viaja em busca de conhecimento, 

Allah fornecerá uma das maneiras que levam ao paraíso. Além disso, os anjos envolvem 

aqueles que estudam com suas asas.Todas as criaturas que habitam os céus e a terra pedem 

perdão pela pessoa dotada de conhecimento;Além disso, os baleias na parte mais profunda 

do mar fazem o mesmo. Allah preferiu os sábios do que os adoradores, eles são como a lua 

cheia se destaca em uma noite clara sobre as outras estrelas. A propósito, os sábios são os 

herdeiros dos Profetas, e sabem que os Profetas não deixam bens materiais como herança, 

apenas conhecimento, de modo que quem o pegar será suficiente e será mais do que 

suficiente.” É narrado por O Abu Dharr ( que Allah esteja satisfeito com ele ) “O Mensageiro 

de Allah me disse que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ": Oh Abu Dharr!  Para 

você sair da manhã e ensinar um verso do livro de Allah, é melhor para você do que rezar 

cem rakaat, e para você sair e ensinar um capítulo científico - aplicado ou não, é melhor para 

você do que rezar mil rakaat." 

O imã Ali Ibn Abi Taleb disse: “O conhecimento é melhor do que dinheiro, pois o 

conhecimento salva você, mas você guarda o dinheiro, o conhecimento é um juiz, mas o 

dinheiro é condenado e o dinheiro é reduzido com despesas, mas o conhecimento aumenta 

com a disseminação. ” 

O conhecimento exige uma moral nobre que tanto o aprendiz quanto o professor devem ter. 

Uma das mais importantes éticas é a fidelidade a Allah ( glorificado seja). Tanto o professor 

quanto o aprendiz devem ter cuidado com a hipocrisia, pois a ciência tem um desejo oculto, 

se dominasse o coração do homem será cativo por ele,  e buscando sobre fama e desejando 

ficar na frente. Isso pode afetar seu comportamento e fazer você se sentir arrogante. O 

Profeta( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) alertou sobre tudo isso dizendo: 

“Quem procura conhecimento para competir com eruditos ou provar que é superior aos 

ignorantes, ou para atrair atenção, Allah o entrará no fogo do inferno. Outra moral que deve 

ser seguida por ambos é a modéstia. Malik Ibn Al-Rashid escreveu: "Se você aprende um 

conhecimento, deve demonstrar conhecimento, calma, modo, dignidade e paciência". Por 

isso, disse Umar Ibn Al-Khattab( que Allah esteja satisfeito com ele): "Aprenda conhecimento 

e mostra a ele  paz e dignidade ", pois o conhecimento não é compatível  com arrogância e 

não é alcançado com desobediência Deus( glorificado seja) mas é alcançado com a busca e 

aumenta com a misericórdia e a piedade. Neste sentido, Allah (Todo Poderoso ) disse : " E 

temei a Allah, e Allah vos ensinará. E Allah, de todas as cousas, é Onisciente." Eles 

disseram "Quem aplica o que sabe, Allah ( glorificado seja) o ensinará o que ele não sabe.” O 

trabalho é a condição para obter conhecimento divino. Allah (Todo Poderoso )disse: a 

respeito do servo piedoso na surata da Caverna:" E encontraram um de Nossos servos ao 

qual concedêramos misericórdia vindade nós, e ensináramo-lhe ciência, de Nossa parte." 

Allah (Todo Poderoso ) dizendo:" Então, fizemos Salomão comprendê-lo . E a cada qual 

concedemos sabedoria e ciência." . E ele disse sobre o profeta Yahiã: "Ó Yahiã ! Toma o 

Livro , com firmeza!" E concedemo-lhe a sabedoria, em sendo infante". Allah (Todo 

Poderoso ) disse na boca dos anjos: :" Disseram: "Glorificado sejas! Não temos ciência outra 

senão a que nos ensinaste." 

Dessas moralidades têm dignidade, porque a ciência tem um bom prestígio e sublimidade, e 

a prova disso é interessar-se por boa aparência, limpeza, perfume, fugir das reuniões 

inválidas. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) diz: "A orientação 

justa, o caminho correto e a economia fazem parte de vinte e cinco partes da profecia". 



A pessoa que ter conhecimento para a pessoa que está perguntando é como o médico para 

o doente, ele deve ter compaixão dele, levar a mão ao caminho da orientação e mostrar-lhe 

o caminho correto, De Muawiyah ibn al-Hakam, ele disse: "Enquanto eu orando com o 

Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele), quando um homem espirrou eu 

disse lhe: Deus tenha piedade de você e o povo começam olhando para mim, e eu disse, que 

a perdição a mãe dele, porque estão olhando para mim?,  Então, eles bateram com as mãos 

em suas coxas quando os vi calam mim em silêncio, quando o Mensageiro de Deus (que a 

paz esteja com ele), que é como minha mãe e meu pai, nunca vi um professor antes ou 

depois educado como ele ou melhor dele, e por nome de Deus não me obrigou, não me 

bateu e não me amaldiçoou. ".  

Há também uma série de coisas que devem ser buscadas pelo estudante de ciências, 

incluindo: 

 * Cuidado para aprender, e persistentemente e incansavelmente, não perca tempo sem 

nenhum benefício, Foi dito: a ciência não lhe dá alguns mas você tem que dar tudo de você 

para a ciência , e quando IMAM Al-Shafei foi perguntado (que Allah tenha piedade dele): 

Como você deseja a ciência?  Ele disse: Eu ouvi pela palavra  que eu não ouvi antes, Meus 

membros gostariam de ter corações que gostem tanto quanto os ouvidos,  Foi-lhe dito: 

como foi?  Disse: ânsia das multidões em obter prazer por dinheiro, foi dito: Como você o 

solicita?  Disse: O pedido de mulher que perdeu seu filho e não tem outra.  

* Reverência e respeito pelo professor, o aluno não ousa dizer, ou agir. Al-Shafei (que Allah 

tenha piedade dele) disse: Eu estava mexando o papel nas mãos de Malik (que Allah tenha 

piedade dele) com calma respitando por seu prestígio; para que não ouvisse impacto dele. 

Al-Rabi (que Allah tenha piedade dele) disse: por nome de Deus não me atrevi a beber água 

e al-Shaafa'i olhando para mim reciando com seu prestígio. O poeta Shawki disse: 

Defenda o professor e sua veneração *** O professor era quase um mensageiro 

Não há dúvida de que estamos em extrema necessidade de coletar todas as ciências que 

experimentamos nosso mundo, tanto quanto precisamos das ciências que ajuda nossa 

religião correta. Não temos o bem-estar do tempo, uma vez que o processo de pesquisa 

científica, criatividade e inovação se tornou um dever do tempo, talvez possamos recuperar 

o atraso ou perceber um pouco do que perdemos. caminho do caminho, cada um de nós 

para ter um espírito de criatividade, precedência, ambição ou, pelo menos, ter o desejo de 

retornar a nação ao tempo dos grandes pais e avós que saíram em busca de conhecimento e 

diligentemente na coleção até tomarem o lugar de vanguarda e se tornarem bandeiras em 

todos  As artes e ciências em que foram publicadas, que se tornaram a primavera de r  Luz 

fiel e inspiradora para todas as nações e civilizações depois deles, Nosso lema é:    

Criamos como nossos primeiros *** criamos e fazemos como fizeram. 

Portanto, é imperativo que o cientista e o estudante de ciências tenham a honra da 

moralidade e que seu trabalho esteja em conformidade com suas palavras para influenciam 

na socidade,  Quando a nação ligou ciência, trabalho e moralidade, ela viveu em requeza e 

exaltou entre as nações, onde estavam a criatura e a justiça e ciência eram sofisticação e 

prosperidade. 

Eu digo isso e peço a Allah perdão por você e mim 



Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, e a paz e as bênçãos estejam sobre o selo dos 

profetas e mensageiros e seus seguidores até o dia de Juízo final 

  Irmãos do Islã: 

O Islã é superior à ciência e aos estudiosos, por causa de suas diferentes especializações.A 

ciência útil inclui todas as ciências que beneficiam as pessoas em questões religiosas e as 

questões da vida. E assim vemos que as palavras de Deus (o Todo-Poderoso):{ os sábios 

receiam a Allah, dentre Seus servos. Por certo, Allah é Todo Poderoso, Perdoador}, veio na 

exposição do hadith sobre ciências cósmicas, onde diz:{ Não viste que Allah faz descer, do 

céu, água e, com ela, fazemos sair frutos, de cores variadas, e, que, entre as montanhas, 

há-as de estratos brancos e vermelhos, de cores variadas, e as que são nigérrimas como 

corvos?  * E que, dentre os homens e os seres animais e os rebanhos, há os, também, de 

cores variadas? Apenas, os sábios receiam a Allah, dentre Seus servos. Por certo, Allah é 

Todo Poderoso, Perdoador.} também O Todo-Poderoso diz:{ Por certo, na criação dos céus 

e da terra, e na alternância da noite e do dia, há sinais para os dotados de discernimento,}.  

E o que significa ciência benéfica é tudo o que traz benefícios para as pessoas em suas vidas 

e hostilidades, Na Sharia ou ciências árabes, ou ciências médicas, ou farmácia, ou física, ou 

química, ou astronomia, ou geometria, ou geometria e na todas as areas. A ciência é a base 

da personalidade nacional criativa e inovadora, e o significado O significado deste ditado é a 

fala de Deus:{ Então, perguntai-o aos sapios da Mensagem se não sabeis}, então A palavra 

(sapios da Mensagem) é muito ampla para ser limitada a uma ciência específica, é expansiva 

para todas as ciências úteis, Não há dúvida de que precisamos de todas as ciências que 

vivemos em nosso mundo, assim como nossa necessidade pelas ciências nas quais nossa 

religião se baseia. 

Talvez o dever do tempo e sua obrigação para com os cientistas hoje em dia sejam corrigir 

equívocos, enquanto corrigem os equívocos da imagem do Islã e dos muçulmanos e 

trabalhar para espalhar o pensamento islâmico correto, pedimos a Deus (Todo-Poderoso) 

que seja dessa justiça e nos ensine o que ignoramos e nos lembre o que esquecemos.  E nos 

torne racionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


