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Dentre os atributos de Allaah é que Ele fala com uma linguagem que é pré-existente. Ele
faz quem Ele quer ouvir isso. Musaa ouviu isso Dele sem houver nenhum intermediário.
Ele, O livre de todos os defeitos, irá de falar com os crentes na Vida Posterior e eles irão de
falar com Ele. Ele lhes dará permissão e eles irão de Lhe visitar. Allaah diz:
“E (enviamos) Mensageiros de que, com efeito, te fizemos menção, antes, e
Mensageiros, de que não te fizemos menção; e Allaah falou a Musaa efectivamente.”
[Surah An-Nisaa': 164]
E Allaah diz:
“(Allaah) disse:
disse: 'Ó Musaa! Por certo, escolhi-te, sobre todas as pessoas, para Minhas
mensagens e Minhas palavras; então, toma o que te concedi e sê dos agradecidos.'”
[Surah Al-A'araaf: 144] E Ele disse:
“Desses Mensageiros, preferimos uns a outros. Dentre eles, há aquele a quem Allaah
falou;
falou; e a algum deles Ele elevou em escalões.” [Surah Al-Baqarah: 253]
E Ele diz:
“E não é admissível a um mortal que Allaah lhe fale,
fale, senão por revelação, ou por trás de
um véu.” [Surah Ash-Shuraa: 51]
E Ele diz:
“E, quando chegou a ele, chamaram-no: 'Ó Musaa! Por certo, Eu sou teu Senhor.'”
Senhor.'” [Surah
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TaHa: 11-12]
E Allaah diz:
“'Por certo, Eu sou Allaah;
Allaah; não existe deus senão Eu;
Eu; então, adorai-Me e cumpre a oração
em lembrança de Mim.'” [Surah TaHa: 14]
Não é permissível para quem quer que seja dizer isto (os últimos versículos) excepto
Allaah.
'Abdullaah bin Mas'ud (radyAllaahu
(radyAllaahu 'anhu) disse: “Quando Allaah fala por meio da
revelação, os habitantes dos céus ouvem a Sua Voz.”
Voz.” Ele relatou isto através do Profeta.
[1]

'Abdullaah bin Anis (radyAllaahu
(radyAllaahu 'anhu) narrou que o Profeta (sallAllaahu
(sallAllaahu 'alayhi wa sallam)
disse: “Allaah irá de reunir as criaturas no Dia do Julgamento, nuas, descalças, não
circuncidados e não possuindo nada com eles. Ele então irá de os chamar com uma voz
(de forma) que aqueles que estão distantes bem como aqueles que estão perto serão
capazes de ouvir: 'Eu Sou Al-Malik (O Rei). Eu Sou Ad-Dayyaan (O Recompensador).'”
[2]

Em algumas narrações, é mencionado que: Numa noite Musaa viu um Fogo e isso o
subverteu e o deixou assustado. Então o Senhor o chamou: “Ó Musaa!” Ele respondeu
rapidamente, estando familiarizado com a voz: “Eis me aqui ao Teu serviço! Eis me aqui!
Ouvi a Tua voz mas não vejo o Teu lugar (i.e. onde Tu estás). Onde Tu estás?” Ele disse:
“Eu estou acima de ti e em frente de ti, na sua direita e na sua esquerda.” Então (Musaa)
percebeu que este atributo não convém a ninguém excepto a Allaah. Ele disse: “Tu estás
somente como Tu dizes, meu Senhor. Oiço a Sua fala ou a fala de um dos Seus
Mensageiros (anjos)?” Ele disse: “Não, (ouves a) Minha fala, Ó Musaa.”
Notas:
[1] Um hadith autêntico narrado por Ibn Mas'ud na firma mawquf (como o seu dito), bem como na forma marfu'
marfu' (como
o dito do Profeta) no Sahih AlAl-Bukhaari,
Bukhaari, At-Tawhid de Ibn Khuzaimah e Sunan Abi Dawud.
Dawud.
[2] Um hadith confiável (hasan
(hasan)) relatado por Al-Bukhaari no seu Sahih (1/173), (13/453) e no seu livro Al-Abad-ulMufrad (970). O hadith foi também relatado por Ahmad no seu Musnad (3/495), Al-Bayhaq em Al-Asmaa was-Sifaat
(pág.78-79), Ibn Abi 'Aasim em As-Sunnah (pág.514) e Al-Haakim em Al-Mustadrak (2/437/574-575) quem autenticou
isso, e Adh-Dhahabi concordou. Al-Albaani disse na sua verificação de As-Sunnah (514): “Este é um autêntico hadith.”
hadith.”

A Doença desta Ummah e o seu Doctor
É relatado que Sufiyaan Ath-Thawri (rahimahullaah) disse:
“A riqueza é a doença desta Ummah e o estudioso é o doctor desta Ummah. Por tanto, se o doctor trás
doenças para si mesmo, como ele irá de curar as pessoas?” [Siyar
[Siyar A'laam Al-Nubalaa',
Al-Nubalaa', Vol.7 pág.243]
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Conhecendo os

NOSSOS Estudiosos
Biografia de sua Eminência Shaikh Ibn Baaz (rahimahullaah):
Meu nome é 'Abdul-'Aziz ibn 'Abdullaah ibn 'Abdul-Rahmaan ibn Muhammad ibn
'Abdullaah Al-Baaz.
Eu nasci em Riyadh em Dhul-Hijjah de 1330 Depois de Hijrah. No início dos meus estudos
eu era capaz de enxergar. Em 1346 DH fui afligido por uma doença dos olhos. No início, a
minha visão enfraqueceu e em seguida perdi-a completamente no mês de Muharram de
1350 DH. Louvores são para Allaah por isso. Eu invoco a Allaah para me compensar com
uma profunda percepção nesta vida e melhor recompensa na Vida Posterior, como Ele
(Exaltado seja Ele) prometeu por meio do Seu Profeta Muhammad (que a paz esteja com
ele). Eu peço a Ele (Exaltado seja Ele) por um fim abençoado neste mundo e no Outro.
Eu iniciei aprendendo quando era muito jovem e memorizei o Qur'aan antes de atingir a
puberdade. Depois iniciei aprendendo as ciências religiosas e Árabe de vários estudiosos
de Riyadh incluindo as seguinte eminentes figuras:
1. Shaikh Muhammad ibn 'Abdul-Latif ibn 'Abdul-Rahmaan ibn Hasan ibn Al-Shaikh
Muhammad ibn 'Abdul-Wahhab (que Allaah tenha misericórdia deles).
2. Shaikh Saalih ibn 'Abdul-Aziz ibn 'Abdul-Rahmaan ibn Hasan ibn Al-Shaikh
Muhammad ibn 'Abdul-Wahhab (que Allaah tenha misericórdia deles).
3. Shaikh Sa'd ibn Hamad ibn 'Atiq (que Allaah tenha misericórdia dele).
4. Shaikh Hamad ibn Faris (que Allaah tenha misericórdia dele).
5. Shaikh Sa'd Waqqas Al-Bukhaari (que Allaah tenha misericórdia dele).
6. Sua Eminência, Shaikh Muhammad ibn Ibrahim ibn 'Abdul-Latif Al-Shaikh (que
Allaah tenha misericórdia deles).
Que Allaah os conceda a melhor e a mais elevada recompensa! Que Ele esteja satisfeito e
misericordioso para com todos eles!
Eu ocupei várias postos:
1. Juiz do distrito de Al-Kharj de 1357-1371 DH.
2. Professor de ciências de Fiqh, Al-Tawhid e Hadith no Instituto Científico de Riyadh
em 1372 DH e na Faculdade de Shari'ah em Riyadh em 1373 até 1380 DH.
3. Em 1381 DH, fui apontado como o deputado do presidente da Universidade
Islâmica em Al-Madinah Al-Munawwarah. Ocupei esse posto até 1390 DH.
4. Ocupei o posto de presidente da Universidade Islâmica em 1390 DH, após a morte
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do antigo presidente Shaikh Muhammad ibn Ibrahim Al-Shaikh (que Allaah tenha
misericórdia dele) no mês de Ramadaan de 1390. Permaneci nesta posição até 1395
DH.
5. Em 14/10/1395 DH, foi emitido um decreto real nomeando-me para a posto de
Presidente Geral do Departamento de Pesquisas Científicas, Ifta', Da'wah e
Orientação. Permaneci neste posto até 1414 DH.
6. Em 20/1/1414 DH, foi emitido um decreto real nomeando-me para a posto de
Mufti Geral do Reino da Arábia Saudita e Presidente do Conselho dos Estudiosos
Seniores e Presidente dos Departamentos de Pesquisa Científica e Ifta'.
Quanto aos meus livros, eles incluem:
1. Al-Fawai'd Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah (Breve Resumo sobre os Assuntos
de Herança).
2. Al-Tahqiq Wal-'Idah li-Kathir Min Masaa'il Al-Hajj wal-'Umrah wa-Ziyarah (Tawdih
(Tawdih AlManasik) “Clarificação de vários assuntos de Hajj, 'Umrah
'Umrah e Visita (a sepultura do
Profeta, que a paz esteja com ele).”
3. Al-Tahdhir Min Al-Bida' (Advertência contra as Inovações Religiosas). Isso contém
quatro artigos benéficos: o veredicto sobre celebrar o nascimento do Profeta, a noite
de Isra' (Viajem Nocturna) e Mi'raj (Ascensão ao Céu), a 15ª noite de Sha'ban, e uma
refutação ao falso sonho do servo do quarto do Profeta conhecido como Shaykh
Ahmad.
4. Duas dissertações concisas sobre a Zakah (Caridade obrigatória) e o Sawm (Jejum).
5. Al-'Aqidah Al-Sahihah Wa-ma-Yudadduha (A Crença Autêntica e as coisas que
Invalidam o Islaam).
6. Da'wah ila Allaah wa Akhlaaq Al-Du'ah (Chamar as pessoas à Allaah e o modo dos
chamadores).
7. Wujub Tahkim Shar'Allaah (A obrigação de julgar de acordo com a Legislação de
Allaah e abandonar o que contraria).
8. Naqd Al-Qawmiyah Al-'Arabiyah (Crítica ao Nacionalismo Árabe).
9. Al-Jawab Al-Mufid fi Hukm Al-Taswir (Resposta benéfica sobre o veredicto da
Fotografia).
10. Hashiyah Mufidah 'ala Fath Al-Bari (Comentário benéfico sobre Fath-ul-Bari).
11. Dissertação sobre as evidências textuais e racionais da rotação do sol e da
imobilidade da terra e a possibilidade de ascensão a outros planetas.
12. Al-Jihaad fi Sabil Allaah (O Esforço na Causa de Allaah).
13. Al-Durus Al-Muhimmah li 'Ammat Al-Ummah (Lições importantes para o público
comum e a nação Islâmica).
14. Fataawaa Tata'alaq bi Ahkam Al-Hajj wal 'Umrah wal Ziyarah (Fatwas relacionados
com os veredictos sobre Hajj, 'Umrah
'Umrah e visita a sepultura do Profeta, que a paz esteja
com ele.)
15. Wujub Lizum Al-Sunnah wa Al-Hazar min Al-Bid'ah (A obrigação de aderir a Sunnah e
advertência contra as inovações na religião).
[Sintetizado do Fataawaa Ibn Baaz,
Baaz, Pág.8-12 Vol.1]
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TU PERGUNTAS, OS SÁBIOS
RESPONDEM...
Pergunta: Qual é o veredicto sobre os peregrinos que pronunciam a Talbiyah em uníssono,
onde alguém pronuncia isso e outros repetem depois dele?
Resposta: Isso não é permissível porque não há nenhum relato autêntico de que o Profeta
(que a paz esteja com ele) ou algum dentre os Califas Bem-Guiados (que Allaah esteja
Satisfeito com eles) que o sucederam tenham feito isso; ao contrário, isso é uma bid'ah
(inovação na religião).
Que Allaah nos garanta o sucesso! Que a paz e bênçãos estejam com o nosso Profeta
Muhammad, sua família e Companheiros.
Comité Permanente para Pesquisas e Promulgação de Veredictos
Fataawaa Al-Lajnah Dai'mah, vol.11 pág.357-358

Eid Al-Ad'haa 1432H
De acordo com o anúncio oficial do Conselho Superior Judicial do Reino da Arábia Saudita
Os peregrinos estarão em 'Arafah no próximo sábado dia 9 de Dhul-Hijjah 1432H correspondente a 5 de Novembro de 2011, e a Nação Muçulmana irá de celebrar o Eid al-Ad'haa no
domingo dia 10 de Dhul-Hijjah 1432H correspondente a 6 de Novembro de 2011, inshaAllaah.
Fonte: Agência de Notícias Saudita
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