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O Shaykh Abdul-Aziz Aal ash-Shaykh fez uma declaração oficial sobre os
acontecimentos recentes em Nova Iorque, E.U.A, como se segue:
Todo o louvor é devido ao Senhor dos Mundos, o fim bem-sucedido é para os
piedosos, e que as orações e paz estejam sobre o mais nobre dos Profetas e
Mensageiros, sobre a sua família e seus companheiros.
Prosseguindo:
Devido a questões abundantes e inquéritos que têm sido trazidos para nós sobre
o que aconteceu nos Estados Unidos da América hà uns poucos dias atrás, e no
que diz respeito à posição da Shari’ah nesse sentido, e se a religião do Islam
afirma o gosto destas ações ou não, eu digo, procurando ajuda e assistência de
Allah, o Único, o Todo-Poderoso, que Allah, livre é Ele de todas as imperfeições,
nos concedeu o favor desta religião Islâmica e fez-a uma legislação completa, uma
(que é) perfeita e todo-incluída, uma que é benéfica para todos os tempos, lugares
e todas as situações, para todos os indivíduos, grupos ou indivíduos.
Ela (a religião do Islam) convida para a rectificação e sinceridade e justiça e
bondade, e também a remoção de Shirk (paganismo, associativismo, atribuindo
falsos parceiros a Allah), e do mal, opressão, injustiça e falsidade.
E é dos grandes favores de Allah sobre nós, nós os Muçulmanos, que Ele nos
guiou para esta religião, e nos fez os seguidores (desta religião) e ajudantes.
Portanto, um Muçulmano é cultivado pela legislação de Allah, um seguidor da
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Sunnah (o caminho) do Mensageiro de Allah (sallallaahu ‘alayhi wa sallam), e
aquele que permanece firme sobre esta religião – ele é aquele que será o
Muçulmano salvado nesta vida e na Derradeira Vida.
No que diz respeito ao que aconteceu nos Estados Unidos da América de
ocorrências muito perigosas, tendo em conta os quantos milhares de almas que
faleceram, em virtude de acções que a Shari’ah Islâmica (legislação Islâmica) não
aprova, e que não são desta religião, e estas acções não estão de acordo com o
espírito e os fundamentos da legislação de vários ângulos:
O primeiro: Certamente, Allah, livre é Ele de qualquer imperfeição, comandou
justiça, e é baseado em justiça que os Céus e a Terra estão de pé (ou seja, operam,
existem), e é por conta de esta justiça que os Mensageiros foram enviados e os
Livros foram revelados. Allah o livre de todas as imperfeições, disse, “Por certo,
Allah ordena a justiça e a benevolência e a liberalidade para com os parentes, e
coíbe a obscenidade e o reprovável e a transgressão. Ele vos exorta, para
meditardes.”
E Ele diz também, “Com efeito, enviamos Nossos Mensageiros com as
evidências, e por eles, fizemos descer o Livro e a balança, para que os homens
observem a eqüidade.”
E Allah julgou e decretou que uma alma não pode carregar o pecado de outro
alma, isto devido à perfeição da justiça de Allah, livre é Ele de imperfeições. Ele
disse, “E nenhuma alma pecadora arca com o pecado de outra.”
Certamente, Allah, livre é Ele de todas as imperfeições proibiu opressão por Ele
próprio, e Ele declarou também proibido para os seus servos, como Ele disse em
um Hadith Qudsi, “Ó meus servos, certamente Eu proibi sobre Mim próprio e eu
também o fiz proibido para entre vocês próprios, portanto não oprimam uns aos outros ”. E
isto é geral para todos os servos de Allah, ambos os Muçulmanos entre eles e os
Não-Muçulmanos, e não é permitido para qualquer um deles ser injusto para o
outro, nem muito mais o oprimi-lo, mesmo que seja na presença de ódio e
antipatia. Allah, livre é Ele de todas as imperfeições diz, “Ó vós que credes! Sede
constantes em servir a Allah, sendo testemunhas com equanimidade. E que o
ódio para com um povo não vos induza a não serdes justos. Sede justos: isso está
mais próximo da piedade.” Portanto, mesmo ódio e antipatia não permitem o
cometer de injustiça e opressão, de um ponto de vista legislativo.
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Baseado no que se precedeu, é obrigatório para todos nós saber – ambos os
estados e sociedades, Muçulmanos e não-Muçulmanos, um certo número de
assuntos importantes:
1.
Que estes assuntos que aconteceram nos Estados Unidos e qualquer que
seja de sua natureza o sequestro de aviões e levar pessoas como reféns ou matar
pessoas inocentes, sem uma causa justa, isto não é nada mais do que uma
manifestação de injustiça, opressão e tirania, que a Shari’ah Islâmica não aprova
ou aceita, mais precisamente isto é proibido e está entre os maiores pecados.
2.
Que o Muçulmano que aprende os detalhes da sua religião, e actua de
acordo com o Livro de Allah e a Sunnah do Seu Profeta (sallallaahu ‘alayhi wa
sallam) não se permite a ele próprio cair em assuntos como estas acções, devido
ao que elas contêm de expor alguém à fúria de Allah, e dos quais são os
resultados disso: prejuízos e corrupção.
3.
É obrigatório para os Estudiosos da Ummah Muçulmana que eles
expliquem a verdade relativa a estes assuntos (ou seja, ataques terroristas) e que
eles esclareçam ao mundo em grande que a Shari’ah de Allah e a religião do
Islam não aprova este tipo de acções, alguma vez.
4.
É obrigatório para os meios de comunicação e quem está por detrás deles, e
a partir de entre aqueles que fazem acusações contra os Muçulmanos e que se
esforçam para insultar esta nobre e sincera religião, e descrevê-la com aquilo de
que ela é livre, a fim de incendiar sofrimento e prejudicar a reputação do Islam e
os Muçulmanos e para separar os corações e apertar os peitos – restringirem-se
deste desvio e realizarem-se de que cada pessoa sã e justa sabe dos detalhes do
Islam, e sabe que não é possível para ele descrever (o Islam) com estas descrições,
e que ele não pode fazer este tipo de acusações contra o Islam, isto é por conta da
passagem da história, as nações não têm conhecido os seguidores desta religião, e
seus aderentes excepto aqueles que satisfazem os seus direitos (devido a outros) e
a sua ausência de opressão e injustiça.
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E o que se precedeu é uma explicação da verdade e para remover qualquer
confusão, e eu peço a Allah que Ele nos inspire com aquilo que contém a nossa
orientação, e que Ele nos guie para os caminhos do Islam, e que Ele reforce a Sua
religião e torne a Sua palavra alta, certamente Ele é o Mais Benevolente, o Mais
Generoso, e orações e paz sobre o nosso Profeta Muhammad, e sobre a sua
família e seus companheiros.

O Grande Mufti do Reino da Arábia Saudita
Presidente do Comité dos Grandes Estudiosos e do Centro para
Investigação e Veredictos Baseados em Conhecimento
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