A ciência no Islam
Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, e sua recompensa será para seus tementes,
exceto seus opressores, Testemunhamos que não há divindade exceto Allah, o
Glorificado, O Único, O Exaltado de tudo quanto Lhe atribuem, e testemunhamos que
Muhamad é Seu servo e Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre
o Mensageiro de Allah, sua família , seus companheiros, e todos aqueles que adotam
sua Sunnah como exemplo de vida até o Dia do Juízo! Amin!
A ciência tem um status muito grande e importante no Islam. O primeiro versículo
revelado no Alcorão é um convite para ler e aprender. Deus Altíssimo diz no início da
Surata Al Alaq “Lê, em nome do teu Senhor que criou, criou o homem de um coágulo.
Lê, que o teu Senhor é Generosíssimo, que ensinou através do cálamo, ensinou ao
homem o que este não sabia." (96:1-5), Como Deus Todo-Poderoso compara entre Ele
Altíssimo e seus anjos e entre os estudiosos, Ele disse: “Deus dá testemunho de que não
há mais divindade além d’Ele; os anjos e os sábios O confirmam Justiceiro; não há mais
divindades além d’Ele, o Poderoso, o Prudentíssimo”. [3:18], e se isso indica a virtude da
ciência e o status dos cientistas, porque Deus é grandioso e está associado apenas com
suas grandiosidades. E não é só isso, mas Deus abençoado elevou o grau dos cientistas,
que servem a humanidade e buscam com o seu benefício para ter a gratificação de Deus
todo-poderoso, que disse: "Allah elevará os crentes, dentre vós, assim como os sábios
em graus". 58.11.
Ibn Abbas, que Allah esteja satisfeito com ele, disse aos estudiosos - que uniram a
ciência, fé e a obediência ao Deus Todo-Poderoso, estão acima dos crentes por
setecentos graus entre cada grau uma marcha de quinhentos anos, definitivamente não
há alguma graça a ser concedida maior e mais digna que os torna temidos a Deus TodoPoderoso e está benção foi concedida aos estudiosos que é o temor ao Deus TodoPoderoso, porque os estudiosos são o povo mais conhecedor de Deus, seu Senhor, que
conhece o Halal e o Haram, e alguns deles veem as maravilhas de Deus Todo-Poderoso
em suas criaturas. E alguns deles são conhecedores das maravilhas da capacidade de
Deus no universo e espaço, e alguns deles conhecedores das maravilhas do poder divino
nos mares, assim, toda pessoa entendida é bem informada sobre o seu Senhor, que
disse:” Os sábios, dentre os servos de Allah, só a Ele temem.”
A ciência coloca sua família em uma posição mais elevada e os torna sempre na linha de
frente, como dito por um dos justos sábios: não há nada mais precioso que a ciência, e
que os cientistas são os governantes do povo e os cientistas governam os reis. E isso
somente acontece pela necessidade da humanidade por elel, uma nação nunca
progredirá um passo sem a ciência e, portanto, o Imam Ahmad bin Hanbal que Allah
esteja satisfeito com ele diz: As pessoas necessitam da ciência mais que do que beber e
comer, porque a comida e a bebida eles precisam, duas ou três vezes ao dia, e a ciência
precisariam dele o tempo todo.

