104812 - Escrever relatórios para alunos ou retirá-los da Internet
Pergunta

Eu li em seu site uma resposta dizendo que é haram escrever um relatório para estudantes em
troca de dinheiro. Eu me pergunto qual será a regra se o professor souber que outra pessoa está
fazendo o relatório para um de seus alunos, que não o próprio aluno. Quem escreve o relatório
costuma pesquisar o tema da internet, às vezes os alunos são orientados pelos professores a tirar
o tema da internet. Ainda é haram, o caso que acabei de mencionar? Estou perguntando porque já
escrevi relatórios para alunos anteriormente, mas parei depois de ler a resposta em seu site.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
O objetivo por trás dos relatórios ou pesquisas que os alunos são ordenados a preparar é treiná-los
para pesquisar e testar suas habilidades, acostumá-los às consultas de referências e assim por
diante. Portanto, os próprios alunos devem fazê-los, e não é permitido que outros escrevam esses
relatórios para eles, em troca de pagamento ou não, porque isso é enganação, mentira e
corrupção da nova geração, além de formar alunos fracos que não conseguem lidar com as
referências adequadamente.
É permitido a um aluno se beneﬁciar da pesquisa de terceiros, tirar coisas da internet ou pedir
ajuda a algum de seus colegas, em algumas questões menores, isto é algo que se aplica a todos
aqueles que estão envolvidos na pesquisa. Mas, quanto a copiar um relatório completo de outra
pessoa, isso é engano e trapaça, seja de outro aluno ou da internet, e o professor que aprova ou
incentiva está participando do pecado.

1/2

Consulte também a resposta à pergunta n° 95893 .
Você fez bem em parar de escrever relatórios para os alunos, e pedimos a Allah que perdoe o que
aconteceu no passado e que o recompense e o abençoe com uma renda halal abundante.
E Allah sabe melhor.
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