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O que se segue são algumas afirmações desviantes dos famosos livros 'DeobandiTablighis':
1. “Nunca
“Nunca tentes compreender o Qur'aan.
Qur'aan. Caso contrário, serás desviado. São necessárias
quinze 'Ulum'
'Ulum' (ciências) para compreender o Livro.” ['Maulana' Zakaria Kandhalwi,
Fazaail Amaal, pág.2]
2. “Não
“Não leias o Qur'aan com compreensão, tu serás desviado.” [Fazaail
[Fazaail Aamal, 'Maulana'
Ashraf Ali Thanwi, pág. 216]
É mencionado no Aamaal-i-Qur'aani, pág.134 por 'Maulana' Ashraf Ali Thanwi [publicado
por Jasim Book Depot, Urdu Bazaar, Jama Masjid, Delhi] que se uma mulher tiver
hemorragia menstrual excessiva, deve ser escrito o versículo (do Surah Al-'Imran: 144)
em três diferentes pedaços de papel, um amarado no lado direito dela e outro no lado
esquerdo dela e o terceiro pedaço de papel com o versículo do Qur'aan deve ser
pendurado por baixo do umbigo dela.
3. “Adiar
“Adiar a oração uma vez, faz com que a pessoa seja queimada no fogo do inferno por
20.88 milhões de anos, somente porque ele ou ela falhou de orar no devido tempo.”
['Maulana' Zakaria Kandhalwi, Fazaail Namaz, pág.317]
4. “Quando Shah Waliullah estava no útero da mãe, ela fez uma oração. (Então) duas
pequenas mãos apareceram na oração. Ela ficou com medo. O seu marido disse: 'Tu tens
Qutubul-Aqtab (Wali dos Walis) no seu útero'.” [Hikayat
[Hikayat Awliya, pág. 17 Ashraf Ali Thanwi]
5. “Junaid Baghdadi estava sentado quando um
para o cão. E o cão atingiu uma glória de tal
seguiram. Então ele (o cão) sentou e todos os
dele.” [Ashraf Ali Thanwi, Imdad-ul-Mushtaq]

cão passou por ele. Ele somente olhou
forma que todos os cães da cidade o
cães sentaram em meditação ao redor
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7. “O sagrado Mensageiro veio a Shah Waliullah (no século 18!) e disse : 'Porquê estais
preocupado? Os teus filhos são como os meus'.” [Ashraf Ali Thanwi, Hikayat-ul-Awliya]
8. “O
“O Profeta lançou a fundação do Darul-Ulum, Deobandi, Índia (no século 19). Ele
vem verificar as contas da escola. Ele aprendeu a língua Urdu.” [Mubasshirat-i-Darul
[Mubasshirat-i-Darul
Ulum]
9. “O
“O advento de um outro Profeta é bastante possível.” [Mulla Abdul Hai Farangi Mahli
e Mulla Qasim Nanotwi, Tahzir-in-Nas, pág.34, Athar Ibn Abbas, pág.16]
10. “Desrespeitar um monge é mais perigoso que desrespeitar a Allaah.” [Mulla Ashraf
Ali Thanwi, Al-Ashraf, pág.23, Nov. 1991]
11. “Quando o 'Maulana' Zakariya (o pai de 'Maulana' Yussuf Bannuri) ficava doente, o
Profeta vinha e dizia ao servente da casa: 'Badshah Khan! Eu (o sagrado Profeta),
também estou servindo a Zakariya'.” [Bayyanat
[Bayyanat 1975, Ashraf Ali Thanwi, pág. 7]
12. O Profeta disse a cunhada de Haaji Imdaadullaah Muhajir Makki: “Se
“Se levante! Eu irei
de cozinhar comida para os hospedes de Imdaadullaah.” [Bayyanat
Bayyanat
pág.8, Ashraf Ali
[
Thanwi]
13. “Alguém que sofre de malária e levar poeira da sepultura de 'Maulana' Yaqub
Nanotwi e esfregar esta poeira no seu corpo terá cura instantânea.” [Risala Tazkara de
Darul-Ulum Deobandi de 1965]1
Astaghfirullaah! Se o leitor prestar atenção em algumas partes desses textos irá de notar que
eles (os Deobandis-Tablighis) chegam ao ponto de considerar o Profeta (SallAllaahu
(SallAllaahu 'alayhi
wa salaam) como: contabilista, servente e cozinheiro, Wa 'iyadhubillaah!
Para uma refutação detalhada sobre o grupo 'Tablighis' leia os livros: “Al-Qawlul
“Al-Qawlul Baligh fi
Jama'atit-Tabligh” e “Jama'atut-Tabligh
“Jama'atut-Tabligh Ta'rifuhaa wa Aqaaiduhaa” de Shaikh Hamud bin
'Abdullaah At-Tuwaygiri e Shaikh Muhammad Taqiudin Al-Hilaali (rahimahumullaah
(rahimahumullaah)
respectivamente.
E o refúgio é buscado em Allaah contra os Shayaatin (Demónios) dentre os homens e jinns!

1 Os pontos aqui apresentados foram traduzidos de Allaahuakbar.Net com alguma alteração na enumeração dos
textos. O leitor pode ainda ler uma excelente refutação ao livro “Fazaail Aamal” compilada por Abu Muawiyah
as-Salafi em Spub.Com
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