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Existem certos sinais que caracterizam o povo das inovações, tais como:
1. Atribuem-se a algo que não seja o Islaam e nem a Sunnah, devido ao que eles
introduziram de inovações no discurso, acção e crença.
2. Apegam-se fanaticamente as suas opiniões e não retornam à verdade, mesmo que ela
seja claramente transmitida a eles.
3. Eles odeiam os estudiosos do Islaam e da religião.
Dentre os seus grupos são:
1. ArAr-Raafidah - Eles são os que vão ao extremo no que diz respeito aos Membros da Casa
(Aali Bait). Eles declaram os Companheiros que se opuseram a eles como sendo descrentes
ou acusam-lhes de mal (fisq
(fisq). Eles estão divididos em muitas seitas, dentre as quais os
extremistas que alegam que 'Ali é deus, e outros além deles. A sua inovação apareceu pela
primeira vez durante o Khilaafah de 'Ali bin Abi Taalib quando ‘Abdullaah bin Saba’ disselhe: “Tu és Deus”. Devido a isso, ‘Ali ordenou que eles fossem queimados. No entanto, o
seu líder, 'Abdullaah bin Saba', fugiu para outra cidade.
Eles têm opiniões diversas a respeito dos atributos de Allaah, por isso dentre eles existem
aqueles que fazem tashbih, aqueles que fazem ta'til e aqueles que estão em conformidade
(com a visão correcta dos atributos). Eles são chamados a Raafidah porque eles rejeitaram
(rafd) a Zayd bin 'Ali Ibnul-Husayn bin 'Ali bin Abi Taalib, quando lhe perguntaram sobre
Abu Bakr e Umar e então ele disse: “rahimahullaah”
“rahimahullaah” para ambos.
Então, eles o rejeitaram e distanciaram-se dele. Eles denominam-se Shi'ah por causa da sua
reivindicação e teoria de que estão do lado (tashayu'
(tashayu') e apoiam os Aali Bait, bem como
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reivindicam o seu direito na Imamah (liderança).
2. Al-Jahmiyyah - Eles atribuem-se a Al-Jahm bin Safwaan que foi morto por Saalim ou
Salim bin Ahwaz no ano 121H. As suas opiniões sobre os atributos de Allaah são
compostas de ta'til (rejeição) e Nafi (negação). Quanto ao Al-Qadar, eles têm a opinião de
que a humanidade é coagida a fazer as acções (al-jabr
(al-jabr).
Os seus pontos de vista sobre o Imaan (fé) é o de Irjaa', o que significa que eles acreditam
que o Imaan é apenas a confirmação do coração, e que as declarações e as acções não fazem
parte do Imaan. Assim, segundo eles, aquele que comete um pecado maior é um crente
com Imaan completo (ou seja, o Imaan não aumenta e nem diminui). Assim eles são os
Mu'atazilah, Jabariyyah e Murji'ah todos em um só, eles estão divididos em muitas seitas.
3. Al-Khawaarij - Eles são os que decidiram matar 'Ali bin Abi Taalib (RadiyAllaahu
(RadiyAllaahu 'anhu),
devido ao seu governo. A sua metodologia consiste em libertarem-se de 'Uthmaan
(radyAllaahu 'anhu) e 'Ali (radyAllaahu
(radyAllaahu 'anhu), revoltando-se contra o Imaam (Líder) que se
opõe à Sunnah e declarar como descrente aquele que comete um pecado grave. Eles
acreditam que esse tipo de pessoa irá de permanecer no Inferno para sempre. Eles estão
divididos em numerosos grupos.
4. Al-Qadariyyah - Sua metodologia consiste em negar o Al-Qadar das acções do servo e
que a vontade e habilidade do servo são independentes da Vontade e Habilidade de
Allaah. O primeiro a manifestar abertamente essa opinião foi Mu'bad Al-Juhni, na última
parte da era dos Sahaabah. Ele aprendeu isso de um homem Majusi (Mago) de Al-Basrah.
Eles estão divididos em dois grupos, um que é extremo e outro que não é extremo. O
grupo extremista rejeita os atributos de Conhecimento, Vontade, Habilidade e Criação de
Allaah a favor das acções do servo. Esse tipo de pessoas encontram-se em extinção ou
perto disso. Aqueles que não estão no extremos acreditam que Allaah é Conhecedor das
acções do servo. No entanto, eles rejeitam que isso ocorre por Sua Vontade, Habilidade e
Criação. Este é o fundamento da sua crença.
5. Al-Murji'ah - Eles acreditam que as acções são diferentes do Imaan (Al-Irjaa'
(Al-Irjaa'). Assim, as
acções segundo eles não são parte dela (fé). O Imaan é simplesmente agir de acordo com o
coração. Assim, o pecador, segundo eles, é um crente com Imaan completo mesmo se ele
fizer actos de desobediência ou abandonar os actos de obediência. “E se nós julgamos
alguém que abandonou um dos mandamentos da religião como um descrente, então isso
seria devido à ausência da obediência no seu coração e não devido ao abandono dessa
acção”. Estas são as opiniões dos Jahmiyyah. E isso, em comparação com as opiniões dos
Khawaarij, são duas extremidades opostas.
6. Al-Mu'atazilah - Eles são os seguidores de Waasil bin Ataa', que se retirou ('Itizaal
('Itizaal) do
ajuntamento de Al-Hasan Al-Basri. Ele determinou que o pecador está entre dois níveis.
Deste modo, ele não é um crente e nem um descrente, mas ele vai permanecer eternamente
no Inferno. 'Amr bin 'Ubaid seguiu-o no mesmo e as suas opiniões a respeito dos atributos
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de Allaah são baseadas em ta'til, como os Jahmiyyah, e sobre o Al-Qadar, como a dos
Qadariyyah.
Eles rejeitam a relação do Qadaa e Qadar de Allaah nas acções do servo. Em relação a quem
comete um pecado grave, eles afirmam que ele permanecerá para sempre no Inferno e que
ele é retirado do nível do Imaan (fé) para um nível entre a crença e a descrença. Assim,
opõem-se a opinião dos Jahmiyyah no que diz respeito a estes dois princípios.
7. AlAl-Karaamiyyah - Eles são os seguidores de Muhammad bin Karaam, que faleceu em
225H. Eles inclinam-se a tashbih e mantêm a crença de Irjaa'. Eles estão divididos em
numerosos grupos.
8. As-Saalimah - Eles são os seguidores de um homem que foi chamado Ibn Saalim. Seus
pontos de vista consistem em tashbih.
(O que se segue é um comentário de Shaikh al-'Uthaymin):
Estes são os grupos mencionados pelo autor. Então ele (Ibn Qudaamah) disse: “E aqueles
semelhantes a eles”, como os Ash'ariyyah. Eles são os seguidores de Abul-Hasan 'Ali bin
Ismaa'il Al-Ash'ari. Inicialmente, ele se inclinou para as opiniões da seita Mu'atazilah, até
chegar a quarenta anos de idade. Em seguida, ele anunciou abertamente o seu
arrependimento as pessoas e expôs a falsidade dos Mu'atazilah. Em seguida, apegou-se a
metodologia dos Ahlus-Sunnah, que Allaah tenha misericórdia dele.
Quanto àqueles que atribuem-se a ele, eles permaneceram sobre uma metodologia
específica, que é conhecida como a seita Ash'ariyyah. Eles não confirmam qualquer dos
atributos de Allaah, excepto sete, que eles acreditam serem comprovados pelo intelecto. E
eles distorcem o significado do resto deles. Os sete (atributos que eles confirmam) são
mencionados nesse verso:
“Ele é o Vivente, Conhecedor, Capaz e tem Voz
Deseja, bem como Ouvi e Vê”
Eles também cometem outras inovações no que diz respeito ao significado (do atributo) da
Fala, Al-Qadar e outros (atributos) além desses.
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