
A  República Árabe do Egito                                                                        16 de Rabi Al-Awwal 

1443 

 MO Ministério dos  assuntos   Religiosos                                                       22 de  Outubro 

2021 

 

O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) como professor e educador 

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

misericórdia de Allah, tu, Muhammad, te tornaste dócil para eles." 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: 

Nosso Profeta (que a paz e bênçãos de Allah estejam com ele) era o bom exemplo da 

humanidade na educação elevada e no bom ensinamento. Ele (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) foi um professor misericordioso, um educador sábio, ele ensinou com 

gentileza, especialmente quando ele (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse:   

" "Allah não me enviou para ser duro ou causar danos, mas me enviou para ensinar e tornar 

as coisas mais fáceis. ” E também neste respeito ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele ) dizendo: “A gentileza sempre que está presente em algo torna-o mais bonito. E se 

uma coisa está ausente, torna-se feia " 

Aquele que estuda a biografia de nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele ) descobrirá que ele é o melhor professor para seus companheiros (que Allah esteja 

satisfeito com eles), e para toda a humanidade.  E que ele (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) é o homem mais misericordioso e a mais compassivo com as pessoas ao 

educar, ensinar e orientar. Muawiyah ibn al-Hakam (que Allah esteja satisfeito com ele) 

narrou: " Enquanto eu orava com o Mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele, um homem da companhia espirrou.  Eu disse: Allah, tenha misericórdia de 

você!  As pessoas me fitaram com olhares de desaprovação, então eu disse: Ai de mim, por 

que vocês me encaram?  Eles começaram a bater com as mãos nas coxas e, quando os vi 

insistindo para que eu guardasse silêncio (fiquei com raiva), não disse nada.  Quando o 

Mensageiro de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele )  fez a oração (e eu 

declaro que nem antes dele nem depois dele vi um líder que deu melhores instruções do que 

aquele por quem eu daria meu pai e minha mãe como resgate).  Juro que ele não me ralhou, 

bateu ou insultou, mas disse: Falar com pessoas não é adequado durante a oração, pois 

consiste em glorificar a Allah, declarando sua Grandeza.  e recitação do Alcorão." 

Abu Umamah foi narrado que um jovem veio ao Profeta e disse: "Ó Mensageiro de Allah! Dê-

me permissão para cometer Zina ( adultério). '' As pessoas o cercaram e o repreenderam, 

dizendo: "Pare! Pare! ." Mas o Profeta disse: (Chegue perto). O jovem veio até ele, e ele disse: 

(Sente-se), então ele se sentou. O Profeta disse: (Você gostaria ( adultério) para sua mãe)! Ele 

disse: "Não, por Allah, que eu seja resgatado por você. '' O Profeta disse: Nem as pessoas 

gostam de suas mães. O Profeta disse: (Você gostaria para sua filha)? Ele disse: "Não, por 

Allah, posso ser resgatado por você. ''O Profeta disse: Nem as pessoas gostam disso para suas 

filhas. O Profeta disse: (Você gostaria para sua irmã)? Ele disse: "Não, por Allah, posso ser 

resgatado por você. '' O Profeta disse: Nem as pessoas gostam das irmãs. O Profeta disse: 
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(Você gostaria disso para sua tia paterna)? Ele disse: "Não, por Allah, ó Mensageiro de Allah! 

Que eu seja resgatado por você. '' O Profeta disse: Nem o povo gosta para suas tias paternas.O 

Profeta disse: (Você gostaria para sua tia materna)? Ele disse: "Não, por Allah, ó Mensageiro 

de Allah! Que eu seja resgatado por você. '' O Profeta disse: Nem o povo gosta para suas tias 

maternas. Então o Profeta colocou a mão sobre ele e disse:" Ó Allah, perdoe seus pecados, 

purifique seu coração e guarde sua castidade." Depois disso, o jovem nunca mais deu atenção 

a nada dessa natureza. 

********** 

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. 

O contemplador da vida de nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

vê que ele usou de forma determinada vários métodos educacionais e de pregação e 

habilidades de comunicação a fim de penetrar no intelecto e no coração do destinatário.  Em 

muitas ocasiões, ele ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) usa a linguagem dos 

números para transmitir suas ideias de forma mais clara para os outros, como ele (que a paz 

e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse : "Quem possui as três qualidades a seguir terá 

a doçura da fé: Aquele a quem Allah e Seu Apóstolo se tornam mais queridos do que qualquer 

outra coisa. Quem ama uma pessoa e a ama apenas por amor de Allah. Quem odeia voltar ao 

ateísmo (descrença), pois odeia ser jogado no fogo. " 

Às vezes ele ensina (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) com dando exemplos 

ilustrativos; neste respeito (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: " O 

exemplo de um bom companheiro piedoso e de um mau é o de uma pessoa carregando 

almíscar e outra soprando um par de foles.  Quem está carregando almíscar vai te dar um 

pouco de perfume de presente, ou você vai comprar dele, ou vai sentir um cheiro bom dele, 

mas quem está soprando um fole vai queimar suas roupas ou  você sentirá um cheiro ruim 

dele. " 

Às vezes ele (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) usa o método de fazer 

perguntas; Para mantenhar o destinatário em suspense, e chamar sua atenção, neste respeito 

( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo : "  Você sabe quem é pobre?  Eles 

(os Companheiros do Profeta) disseram: Um homem pobre entre nós é aquele que não tem 

dirham nem riqueza consigo.  Ele (O Profeta) disse: O pobre da minha Umma seria aquele que 

viria no Dia da Ressurreição com orações e jejuns e  caridades, mas (ele se encontraria falido 

naquele dia, pois teria esgotado seus fundos de virtudes)  visto que ele lançou abusos sobre 

outros, trouxe calúnia contra outros e consumiu ilegalmente a riqueza de outros e derramou 

o sangue de outros e espancou outros, e suas virtudes seriam creditadas na conta de alguém 

(que sofreu em suas mãos).  E se suas boas ações forem insuficientes para limpar a conta, 

então seus pecados serão lançados (em sua conta) e ele será lançado no Fogo do Inferno." 

Ele (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) também costumava escolher os dias e 

horários apropriados para educação e orientação, para ativar as mentes dos destinatários e 

para afastar o tédio deles, como nosso mestre Abdullah bin Masoud (que Allah esteja 

satisfeito com ele) dizendo: " O Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 



costumava cuidar de nós na pregação, selecionando um horário adequado, para que não 

ficássemos entediados." 

Finalmente, precisamos muito imitar e seguir a ética de nosso Profeta (que a paz e as bênçãos 

de Allah estejam com ele ), como professores e aprendizes, para publicar de sua mensagem e 

evidenciar sua tradição e Sunnah para a humanidade. 

Pedimos a Allah que conceda-nos o conhecimento e educação, e guie-nos a ser 

caracterizados pela ética de nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


