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Todos os louvores são para Allah, o Senhor dos Mundos e que as bênçãos e paz 
possam estar com o nosso Profeta Muhammad, sua família e companheiros. 

Prosseguindo:

Isto é uma publicação em capítulos de um livreto compilado por Sharif bin ‘Ali 
ar-Raajihi  que consiste  em extractos  de  Minhaaj  as-Sunnah an-Nabawiyyah de 
Shaykh ul-Islaam Ibn Taymiyyah, e que apresenta as características chocantes dos 
Raafidah (Xiitas) em formato pergunta e resposta. Em total existem 62 perguntas.
Este livro em particular do Shaykh ul-Islaam é um dos livros mais importantes 
dos livros de Ahl us-Sunnah em refutação da madhaahib dos Raafidah Shi’ah, e 
são  também  dados  outros  títulos  a  eles  como  “Imaamiyyah”,  “Ja’fariyyah”, 
“Ithnay ‘Ashariyyah” e são todos títulos que apontam para a mesma realidade, 
como o compilador indicou.
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Shaykh ul-Islaam (rahimahullaah) disse, “E por esta razão Allah comandou-nos 
dizer na nossa oração, “Guia-nos à senda reta. Á senda dos que agraciastes; não à 
dos incursos em Tua ira nem à dos descaminhados.” A pessoa descaminhada é 
aquela que não sabe a verdade, como os Cristãos. Aquela sobre a qual está ira 
('ira'  tem  como  sinónimo/significado:  raiva)  é  al-Khaawi,  aquela  que  sabe  a 
verdade mas actua em oposição a ela, como os Judeus... e a Senda Reta consiste 
em saber  a  verdade  e  actuar  de  acordo  com ela,  como ocorre  na  suplicação 
reportada, “Ó Allah, mostra-me a verdade como verdade e concede-me sucesso 
em segui-la, e mostra-me falsidade como falsidade, e concede-me sucesso em evitá-
la...” (Minhaaj 1/19)
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Pergunta 1: Qual é o ditado de Shaykh ul-Islaam Ibn Taymiyyah 
no que diz respeito aos Raafidah (Xiitas)? 

Eles são os maiores dos seguidores de desejos, tanto em ignorância como em 
opressão, eles demonstram inimizade para com o melhor dos Awliyaa de Allah, O 
Mais Altíssimo, daqueles após os Profetas, entre os principais (em fé) entre os 
Muhaajirin e Ansaar e aqueles que seguiram-los em bondade – que Allaah possa 
estar satisfeito com eles, e que eles sejam satisfeitos com Ele - e eles aliam-se com 
os Incrédulos, Hipócritas, Judeus, Cristãos, Idolatras, e com as várias fracções dos 
Malaahidah (Hereges Incrédulos) como os Nusayriyyah, os Ismaa’iliyyah e outros 
dos (que são) desviados. 
(Minhaaj 1/20)

Pergunta 2: Eles cooperam em comum com os Judeus?

A cooperação deles com os Judeus é um assunto que é bem conhecido e famoso.
(Minhaaj 1/21)

Pergunta 3: Algumas pessoas proclamam que os seus corações são 
bons. Qual é o seu ditado?

Das maiores imundices dos corações é que deve haver inimizade em direcção aos 
melhores dos Crentes e aos chefes dos Awliyaa de Allah depois dos Profetas.
(Minhaaj 1/22)

Pergunta 4: Quando é que foi o termo “ar-Raafidah” aplicado a 
eles, porquê e quem é que lhes aplicou?

Desde o tempo da revolta  de Zaid,  os  Shi’ah foram divididos em Raafidah e 
Zaidiyyah, e quando ele (Zaid) foi perguntado acerca de Abu Bakr e ‘Umar ele 
invocou  misericórdia  sobre  ambos,  as  pessoas  rejeitaram-no  (rafadahu),  e  ele 
disse-lhes, “Vocês rejeitaram-me (rafadtumooni)”. Portanto eles eram chamados 
“ar-Raafidah”, devido à rejeição dele. E cada um que não o rejeitava entre os 
Shi’ah era chamado um “Zaidiyy” devido à atribuição deles a ele. (Minhaaj 1/35)
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Pergunta 5: De que é que os Raafidah se exoneram?

Eles exoneram-se de todos os Companheiros do Mensageiro de Allah (sallallaahu 
‘alayhi wa sallam), excepto um número muito pequeno que atinge dez ímpares.
(Minhaaj 1/39)

Pergunta 6: Porque existe tanta mentira e ignorância entre eles?

Quando  a  origem  e  base  do  madhhab  deles  repousa  sobre  ignorância,  eles 
tornam-se então na maior das facções em ignorância e mentir.
(Minhaaj 1/57)

Pergunta 7: Através do qual é que são os Rawaafid distínguidos?

As pessoas de sabedoria estão de acordo, de maneira transmissível, reportando, e 
cadeias de narração que os Raafidah são os mais mentirosos de todas as facções, e 
mentir  entre  eles  é  um assunto  antigo,  e  por  esta  razão  os  Sábios  do  Islam 
costumavam saber que eles são distinguidos através de mentir abundantemente.
(Minhaaj 1/59)

Pergunta 8:  É verdade que eles  veneram e glorificam mentir  e 
enganar e o que chamam eles a isso?

Eles dizem, “A nossa religião é taqiyyah (engano)”!! E isto é o que um deles diz  
com a sua língua o que é outro do que o que está no seu coração, e isto é mentir  
e hipocrisia.
(Minhaaj 1/68)
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Pergunta 9: Qual é a posição dos Raafidah em direcção àqueles 
em autoridade sobre os Muçulmanos?

Eles são as maiores pessoas em oposição para aqueles em autoridade, e as mais  
distantes das pessoas em lhes obedecer, excepto sob compulsão.
(Minhaaj 1/111)

Pergunta 10: Como olha para as acções deles?

Qual esforço é mais perdido do que o esforço daquele que se prende a si próprio 
com um cansaço comprido,  e  abusa  em muito “al-qaal  wal-qil  (boatos)”,  e  se 
separa  do  Jamaa’ah  dos  Muçulmanos,  e  insulta  os  mais  importantes  (em 
bondade)  e  os  sucessores  depois  deles,  e  ajuda  os  Incrédulos  e  Hipócritas,  e 
idealiza muitos tipos de estratagemas, conspirações, e atravessa qual caminho seja 
possível para ele atravessar, e apoia-se a si próprio com falsos testemunhos, e que 
mantém os seus seguidores agarrados à corda de engano.
(Minhaaj 1/121)
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Nota: Este documento é um e-book publicado online pelo site Al-Muminun.Net. Este e-book foi formatado e desenvolvido 
especificamente para ser distribuído gratuitamente na Internet. Os responsáveis pelo site Al-Muminun.Net permitem que  
este  documento,  em sua  presente  forma e  sem alterações,  seja  distribuído,  impresso,  fotocopiado,  reproduzido e/ou 
divulgado por meios eletrónicos para o fim de divulgar-se seu conteúdo e não para o fim de obter-se lucro, a menos que 
um requerimento específico seja enviado à equipa do site e seja dada permissão para tanto. Qualquer um que deseje citar  
trechos deste documento deve dar os devidos créditos ao site, citando nominalmente a fonte e seu endereço na web, Al-
Muminun.Net, e não deve fazê-lo, de modo algum, colocando a citação fora de contexto e sem se referir às fontes e dar-
lhes os devidos créditos. - “E temei a Allah e sabei que Allah, de todas as cousas, é Onisciente.” [Surah al-Baqarah, 3:231]
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