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Uma nação da leitura .. uma nação da perfeição .. 

Entre os eruditos da nação e os eruditos da sedição 

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

"Igualam-se os que sabem e os que não sabem?" Apenas, meditam os dotados de 

discernimento." 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. 

Após : 

O Islã instou ao conhecimento e pediu que se esforçasse para alcançá-lo, pois a primeira 

coisa que desceu do Nobre Alcorão são as palavras de Allah (Todo-Poderoso):  "  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 ".O primeiro ordem  celestial foi revelada pela revelação é a ordem de recitar ( 

leitura), que é a primeira porta do conhecimento. Depois veio a referência à caneta, que é a 

maneira de registrar e transmitir conhecimento. E este é um aviso para todas as pessoas 

mostrarem o favor do conhecimento e instá-lo. E um signal claro de que o Islã é a religião do 

conhecimento e da ciência, e que esta nação é a nação da ciência e da manufatura da 

civilização. 

Há também uma sura completa no Nobre Alcorão chamada "A Caneta" (o cálamo), e foi 

iniciada pelo Allah  (Todo-Poderos) dizendo : " Nun . Pelo cálamo e pelo que eles 

escrevem! ".  Confirmando a importância das  ferramentas e meios científicos. É suficiente 

para a ciência honrar que Allah (o Todo-Poderoso) não ordenou que seu Profeta (que a paz e 

as bênçãos estejam com ele) aumentasse qualquer coisa neste mundo, exceto pelo 

conhecimento. Allah ( Todo Poderoso ) dizendo: " E dize: "Senhor meu, acrescenta-me 

ciência." De fato, o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) fez a saída 

para buscar o conhecimento, é uma saída pelo caminho de Allah  (glorificado seja), e afirmou 

que procurá-lo é uma das razões para entrar no paraíso. O mensageiro de Allah (que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele l) disse: "Quem sai em busca de conhecimento, então 

está no caminho de Allah até que ele retorne". E o mensageiro de Allah (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: "Quem segue um caminho para obter 

conhecimento, Allah facilita o caminho para o paraíso para ele ". A ciência é um dos pilares 

da construção da nação, com a qual as nações se elevam e avançam, e através dela o 

homem ganha seu status. 

E o Alcorão Sagrado elevou o status dos eruditos-com todas as suas diferentes 

especialidades- Allah ( Todo Poderoso ) disse: "Allah elevará, em escalões, os que crêem 

dentre vós, e àqueles aos quais é concedida a ciência. E Allah, do que fazeis, é 

Conhecedor." Allah (Todo Poderoso ) testemunha a favor dos cientistas que realmente 

temem e Ele ( Todo Poderoso ) disse: " os sábios receiam a Allah, dentre Seus servos. Por 
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certo, Allah é Todo Poderoso, Perdoador." Por causa de sua alta posição e prestígio, Allah 

os honrou ao testemunhar sobre o mais supremo certificado, Allah ( Todo Poderoso ) 

dizendo: " Allah testemunha - e, assim também, os anjos e os dotados de ciência - que não 

existe deus senão Ele, Que tudo mantém, com eqüidade. Não existe deus senão Ele, O 

Todo-Poderoso, O Sábio." 

O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) confirmou isso, para que os 

eruditos sejam os herdeiros dos profetas, guiando as pessoas ao caminho da verdade e luz, 

reforma e construção. O Profeta de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) 

disse: "Os eruditos são os herdeiros dos Profetas, pois os Profetas não herdaram Dinar ou 

Dirham, mas eles herdaram o conhecimento, então quem quer que o pegue, terá uma 

grande participação." Ele também ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) 

dizendo: "A superioridade do erudito sobre o adorador é como a da lua, na noite em que 

está cheia, sobre o resto das planetas." 

Não há dúvida de que os eruditos que Allah os honrou ( glorificado seja ) e elevou o status 

deles, e aqueles a quem o Mensageiro de Allah  (que a paz  e as bênçãos de Allah estejam 

com ele) os elogiou, são os eruditos sinceros da nação. Aqueles que perceberam a grandeza 

do depósito que eles carregam; da ciência, pregação e declaração. Nosso Profeta (que a paz 

e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: "Que Allah honre o rosto daqueles que 

ouvem minha palavra e a transmitem tanto quanto eles a ouvem ". Os sábios fiéis da 

comunidade são aqueles conscientes da missão para a qual Allah os escolhe. Não é uma 

missão baseada em ganhar a vida com ciência ou religião. A missão com a qual estão lidando 

é mais sublime e maior. Allah ( Todo Poderoso ) disse pelo seu profeta ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele ) : " Dize; "O que vos peço, em prêmio, o será para vós. 

Meu prêmio não impende senão a Allah. E Ele, sobre todas as cousas, é Testemunha." 

Allah( Todo Poderoso ) também disse pelo seu profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele ) : " Dize: "Não vos peço prêmio algum por ele , a não ser a crença de 

quem quer tomar caminho para seu Senhor." Allah ( Todo Poderoso ) disse pelos seus 

profetas: Noah, Hud, Saleh, Lot e Choaib (que a paz esteja com todos eles) : "E não vos peço 

prêmio algum por isso . Meu prêmio não impende senão aO Senhor dos mundos." Esta 

fórmula comum realiza a unidade de propósito, do método, a sinceridade da intenção para 

com Deus, o único e a devoção total a ele. 

Os verdadeiros sábios da comunidade são aqueles que empregam seu tempo e esforços e 

oferecem sua ciência a serviço de sua religião e de sua pátria. eles orientam as pessoas para 

o ambiente certo, moderação, tolerância e misericórdia. Portanto, seu apelo produziu 

gerações benéficas que constroem sem destruir, povoam sem destruir, elevam valores 

humanos, sublimam a dignidade humana, vivem pacificamente com o mundo inteiro. Esta é 

a ciência útil que beneficia seu autor após sua morte. Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele) dizendo: “Quando um filho de Adão (um ser humano) morre,  

todas as suas obras terminam, exceto três: uma caridade de benefício contínuo, um 

conhecimento benéfico (que ele descobriu ou propagado), ou um filho virtuoso que ora por 

ele." E ele (que as orações e a paz de Deus estejam com ele) buscou refúgio em Deus de 

conhecimentos que não beneficiaram, nem constroem, nem envelhecem, nem manipulam 

costumes e comportamentos; Ele diz: (peçam de Deus o conhecimento benéfico e buscar 

refúgio em Allah da ciência que não funciona), E foi por sua súplica (que Deus o abençoe e 

lhe conceda a paz): (Ó Deus, eu busco refúgio em Ti de conhecimentos que não beneficiam, 



e de um coração que não obedece, e de uma alma que não cumpre e da uma súplica 

recusada.( 

Eu digo isso e peço perdão a Deus por você e por mim. 

*** 

Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e eu testemunho que não há deus senão somente 

Deus, não há parceiro para el, Testifico que nosso mestre e profeta Muhammad era Seu 

servo e Mensageiro, que Deus o abençoe e lhe conceda paz e bênçãos, e a toda sua família e 

companheiros, e àqueles que os seguiram com caridade até o Dia do Julgamento. 

Irmão do Islã: 

Os verdadeiros estudiosos da nação são os donos dos guias justos, da justiça, da economia e 

da moderação, que carregam a bandeira da moderação em todos os tempos e negam da 

religião de Deus a distorção do precioso, interpretação do ignorante e plágio. 

Quanto aos estudiosos da sedição que tomaram a religião de Deus como um passeio para 

alcançar seus objetivos e alcançá-los, Aqueles que ousaram a religião de Allah (Todo-

Poderoso), são aqueles que dispararam o consulta jurídica que não prejudique ou beneficie 

dividir ou colecionar, demolir e não construir, e abriu a nação à porta da expiação, que o Islã 

advertiu contra a entrada nela. Ele (que a paz e as bênçãos estejam com ele) disse: “O que 

alguém disse ao irmão você é descrente, vai voltar ao um deles, se for como ele disse, caso 

contrário, voltarei a ele.). 

Os estudiosos da sedição adotaram um método de endurecimento, teimosia e restrições às 

pessoas como abordagem, e é um método que está longe da tolerância e moderação do Islã; 

portanto, o Islã removeu tudo do embaraço e removeu todas as dificuldades deles onde O 

Todo-poderoso:( E não vos fez constrangimento algum, na religião    ,( Nosso Profeta (que as 

orações e a paz de Deus estejam com ele) disse: "pregue, não fique alienado, seja fácil ou 

não seja difícil", O rigor da intolerância contraria a moderação tolerante que caracterizou a 

verdadeira religião islâmica, disse Deus Todo-Poderoso ):E, assim, fizemos de vós uma 

comunidade mediana para que sejais testemunhas dos homens e para que o Mensageiro 

seja testemunha de vós.( E moderação significa: justiça, e apenas moderação e distância do 

excesso, que é a causa da destruição das nações, diz nosso Profeta (que Deus o abençoe e 

lhe conceda a paz): (Ó povo, cuidado do extremismo na religião, foram distribuídos aqueles 

que foram antes de vocês que exageram na religião) ,Sufyan al-Thawri (que Deus tenha 

piedade dele) disse: “No entanto, nosso conhecimento é a licença em sua jurisprudência 

quanto ao extremos, todo mundo sabe fazê-lo. 

Ligados aos estudiosos da sedição, os estudiosos do absenteísmo que falam sem 

conhecimento e não perceberam a necessidade da nação de levar o máximo de razões, e 

não perceberam que a construção do mundo é um dos propósitos mais importantes das 

religiões, E que as pessoas não respeitarão nossa religião, a menos que sejamos bem-

sucedidos em nossos assuntos mundanos; portanto, se nos destacamos em nossos assuntos 

mundanos, as pessoas respeitarão nossa religião e nosso mundo, Aqueles que não 

percebem isso ridicularizam suas exortações ao aviso absoluto do mundo, o que levou 

muitos públicos a entender mal a relação do mundo com a religião e a necessidade de tomar 

razões. E eles entenderam o ascetismo erroneamente como isolado da vida, e 



negligenciaram o ditado Todo-Poderoso:} "Senhor nosso! Concede-nos, na vida terrena, 

beneficio, e, na Derradeira Vida, benefício; e guarda-nos do castigo do Fogo."{ . 

Afirmamos, no entanto, que a audácia de dar uma consulta jurídica daqueles que não são 

cientificamente qualificados é enganosa, quantas vezes a consulta jurídica 

inconscientemente prejudicou a vida das pessoas, Sobre Jabir bin Abdullah (que Deus esteja 

satisfeito com os dois), ele disse: Saímos em uma jornada e atingimos um homem entre nós 

com uma pedra, depois ele apedrejou a cabeça e depois tinha um  sonho molhado, Eles 

disseram: Nós não temos uma licença para você e você pode regar, então ele se lavou e 

morreu; portanto, quando nos aproximamos do Profeta (que as orações e a paz de Deus 

estejam com ele), ele foi informado disso e disse (que a paz e as bênçãos estejam com ele):" 

Eles o mataram, Deus os matou, eles não perguntaram se não sabiam; A cura da 

desconsciência é a pergunta, mas Foi o suficiente para ele ficar taymam e espremer, ou pôr 

um pedaço em sua ferida e, em seguida, limpe-o e lava todo o corpo". 

O que precisamos é que cada um de nós precise se especializar e se esforçar pelo que 

melhora, por temor a Deus Todo-Poderoso e por respeito ao conhecimento, e em apreciar a 

gravidade da palavra, quanta palavra que seu dono deu - sem conhecimento - foi causa de 

ruína, destruição e corrupção, pois o silêncio é melhor do que palavras que prejudicam e não 

beneficiam.  E se quem não conhece está calado, a disputa será silenciada, nosso Profeta 

(que a paz e as bênçãos estejam com ele) disse: (... Quem crê em Deus e no último dia, ele 

diz bom ou fica com silêncio). 

Ó Deus, mostra-nos a verdade e concede-nos seguidores, mostra-nos a falsidade em vão e 

concede-nos evitá-la, ensina-nos o que nos beneficia, nos beneficia com o que você 

ensinou, aumenta o conhecimento e preserva o nosso Egito e o resto dos mundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


