Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
Reverenciar os sábios no Islam

Louvado seja Deus Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade exceto
Deus, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo e
Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o Mensageiro de Deus,
sua família, e seus companheiros.
Queridos irmãos: O conhecimento é a qualidade mais valiosa que a pessoa possa se
honrar perante os outros. O Todo-Poderoso revelou na surata Al Zumar versículo 9: "
Dize: Poderão, acaso, equiparar-se os sábios com os insipientes? Só os sensatos o
acham. ", então o conhecimento é o melhor que uma pessoa possa receber neste
mundo, além disso o Profeta (S.A.A.S) disse: disse: “A uma pessoa a quem Deus deseja
o bem por assim merecer concede o conhecimento da fé e da religião.” . (Muttafac
alaih), é uma honra que todos desejam, pois o conhecimento é o caminho para o
paraíso, assim como foi dito pelo Profeta (S.A.A.S): “Àquela pessoa que buscar um
caminho para obter conhecimentos, Deus lhe facilitará, por isso, um caminho para o
Paraíso.” (Muslim).
E os sábios que são portadores de conhecimento têm grande mérito e grande honra,
pois são a elite do povo, como Deus Altíssimo seja mencionou na surata Fater versículo
28: "Os sábios, dentre os servos de Deus, só a Ele temem, porque sabem que Deus é
Poderoso, Indulgentíssimo.”, são eles que Deus Todo-Poderoso nos ordena a obedecer
revelando na surata Al Nissa versículo 59: "Ó fiéis, obedecei a Deus, ao Mensageiro e
às autoridades, dentre vós! ”, porque eles herdaram a melhor herança, à vista disso, o
profeta (S.A.A.S) disse: “Os Sábios são os herdeiros dos profetas, e os profetas não
deixam nenhuma herança em forma de dinheiro, além do conhecimento. A pessoa
que adquire conhecimento aufere a sua cota por inteiro.” (Abu Daúd e Tirmizi), isso
porque os estudiosos são os guardiões e os protetores da religião, diante disso o profeta
(S.A.A.S) disse: "A religião é carregada por sucessores justos, negam a distorção das
pessoas, o plágio dos falsos e a interpretação dos ignorantes.”.
O mundo não pode ser harmonizado sem os sábios, e nisso, Ibn al-Qayyim, que Deus
tenha misericórdia de sua alma disse: " Eles na terra são como estrelas no céu, guia-se
por eles aquele que está confuso na escuridão, e a necessidade das pessoas por eles é
maior do que suas necessidades por comida e bebida. ”. Os sábios têm direitos e deveres
sobre nós, no entanto o profeta (S.A.A.S) disse: "Não é de nós quem não respeita o

mais velho, não ter piedade dos nossos pequenos e não conhece o nosso mundo os
seus direitos.”. Dos mais importantes direitos são:

1. Mostre a eles o seu prestígio: Al-Aamash disse: “Costumávamos reverenciar o
sábio assim como o príncipe era reverenciado”. Al-Rabeeh bin Sulaiman disse:
“Por Deus, eu não ousei beber água, e Al-Shafei me olhando, pela sua ilustre
presença”.
2. Aprecie-os e honre-os com serviço: Com a autoridade de Al-Hassan, ele disse:
"Ibn Abbas, que Deus esteja satisfeito com eles, foi visto levando os cavaleiros
de Abi bin Ka'b, que Deus esteja satisfeito com ele, e foi dito a ele: Você é o primo
do Mensageiro de Deus (S.A.A.S, levando um dos ansar? Ele disse: Pois o sábio
deve ser dignificado e honrado.
3. Ter humildade com eles, e isso faz parte da glorificação do Deus Todo-Poderoso,
ditas pelas palavras do Mensageiro de Deus (S.A.A.S): “Um dos modos de se
glorificar a Deus, louvado seja, é honrarmos o muçulmano ancião; é honrarmos
também aquele que aprende a recitação do Alcorão e a sua interpretação, sem
fanatismo, nem desdém; é, ainda, respeitarmos o governante justo.”
4. Dos seus direitos ser educado com eles em sua presença e em sua ausência, e
preservar sua honra.
E que Deus tenha misericórdia dos antepassados justos que preservaram seus sábios em
suas vidas e depois de sua morte, Abu Hanifa, que Deus esteja satisfeito com ele, diz:
“Nunca orei desde o falecimento de Hammad bin Abi Suleiman sem pedir perdão por
ele e pelo meu pai.”, e também Yahya Al-Bikandi disse: "Se eu pudesse tirar da minha
vida e prolongar a vida do Al-Bukhari, eu o teria feito; pois minha morte é a morte de
um homem, e sua morte é a partida do conhecimento."

