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De Abdul-Aziz bin Abdullaah bin Baaz para o respeitado e querido irmão [nome
omitido] que Allaah o dê tudo de bom. Amin.
As-Salaamu Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh,
Prosseguindo:
Recebi a vossa respeitosa carta e percebi o conteúdo. Informo-vos de que os Shi'ah estão
divididos em várias seitas e cada uma dessas seitas possue diversos tipos de inovações
(bid'ah), os piores dentre eles são a seita Raafidah Al-Khumainiyyah os Ithna Ashaariyyah pois
eles têm mais chamadores para o caminho deles e também por possuírem aspetos de
Politeísmo Maior (Shirk Akbar) como é o caso de pedir socorro (Istighaatha) à família do
Profeta (Ahl Bayti), e a crença de que eles (i.e. os Ahl Bayti) e em especial os "doze Imaams"
conhecem o oculto, e também por insultarem e considerarem a maioria dos Companheiros
do Profeta (Sahaabah) como sendo descrentes, como fazem com Abu Bakr e Umar, que
Allaah esteja satisfeito com eles. Que Allaah nos proteja das falsidades dos Shi'ah.
Contudo, isso não impede de os convidar para à Religião de Allaah e os esclarecer o
caminho correto, assim como os advertir sobre a falsidade em que eles estão apegados
usando como base as evidências sólidas da Legislação do Alcorão e da Sunnah.
Que Allaah aumente a ti e aos irmãos Ahlus-Sunnah a compreensão daquilo que O agrada e
que vos ajude no bem. E aconselho-vos à paciência, veracidade, sinceridade e firmeza nos
vossos assuntos e a usarem a sabedoria e os bons modos no chamamento à Religião. Bem
como aconselho-vos a intensificarem a leitura do Sagrado Alcorão ponderando e
estudando os seus significados, e a se voltarem para os livros dos Ahlus-Sunnah naquilo
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que tiverem dificuldade de compreender como o Tafsiir ibn Jariir, Tafsiir ibn Kathiir e
Tafsiir Al-Baghawi, considerando também memorizar aquilo que for possível da Sunnah
como por exemplo: o Bulugh Al-Maraam de Haafidh ibn Hajar, Umdatul-Ahkaam de Haafidh
Abdul-Ghani bin Abdul-Waahid Al-Maqdsi. Como devem saber, é obrigatório a pessoa
perguntar sobre aquilo que não compreende dentre os assuntos da sua Religião, como
disse o Altíssimo: «Perguntai aos sábios caso não sabeis». [Surah An-Nahl: 43]
Anexo nessa carta alguns livros para vós e peço a Allaah para que vos beneficie com o seu
conteúdo e que através de vós beneficie aos outros irmãos Muçulmanos, assim como peço
a Ele, O Glorificado, que nos mantenha firme sobre a verdade e que faça de todos nós
defensores da Sua Religião e preservadores da Sua Legislação, e que nos torne
missionários da Sua Religião com base no conhecimento, na verdade somente nEle, O
Glorificado, está a orientação e somente Ele é que é capaz de guiar quem Ele quer.
Wa Salaamu Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh,
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