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Pergunta:Pergunta: O  O Jamaa'atut-TablighJamaa'atut-Tabligh dizem: “Gostaríamos de percorrer sobre a metodologia dos dizem: “Gostaríamos de percorrer sobre a metodologia dos  
Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ahAhlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah.” No entanto, alguns deles  (.” No entanto, alguns deles  (Ahlus-SunnahAhlus-Sunnah)  têm erros.  Então,)  têm erros.  Então,  
eles (os Tablighis) dizem: “Como vocês podem fazer um julgamento sobre nós, e advertireles (os Tablighis) dizem: “Como vocês podem fazer um julgamento sobre nós, e advertir  
contra nós?” contra nós?” 

Resposta:Resposta: Aqueles que viajaram com o  Aqueles que viajaram com o Jamaa'atut-TablighJamaa'atut-Tabligh e estudaram o  e estudaram o Jamaa'atut-TablighJamaa'atut-Tabligh   
escreveram (livros) contra eles. Eles escreveram sobre muitos dos erros que eles possuem.escreveram (livros) contra eles. Eles escreveram sobre muitos dos erros que eles possuem.  
Assim, cabe a si ler o que foi escrito sobre eles, para que o veredicto sobre eles fique claroAssim, cabe a si ler o que foi escrito sobre eles, para que o veredicto sobre eles fique claro  
para si. Os Louvores são para Allaah! Allaah satisfez-nos para não ter que seguir fulano depara si. Os Louvores são para Allaah! Allaah satisfez-nos para não ter que seguir fulano de   
tal  e  fulano  de  tal.  Portanto,  nós  temos  o  caminho  dos  tal  e  fulano  de  tal.  Portanto,  nós  temos  o  caminho  dos  Ahlus-Sunnah  wal-Jamaa’ah  Ahlus-Sunnah  wal-Jamaa’ah  ee  
aderimos a ele de forma restrita. O aderimos a ele de forma restrita. O Jamaa'atut-TablighJamaa'atut-Tabligh, ou outros além dos , ou outros além dos TablighTabligh não são não são  
vinculativos a nós. Nós não necessitamos deles, pois o que há depois da verdade, senão avinculativos a nós. Nós não necessitamos deles, pois o que há depois da verdade, senão a  
falsidade? Quanto a verdadeira situação deles, na verdade, muitos livros foram escritosfalsidade? Quanto a verdadeira situação deles, na verdade, muitos livros foram escritos  
sobre eles, analise-os e os conheça bem. Aqueles que escreveram sobre eles são os quesobre eles, analise-os e os conheça bem. Aqueles que escreveram sobre eles são os que  
estiveram juntos, viajaram e misturaram-se com eles. Em seguida, eles escreveram contraestiveram juntos, viajaram e misturaram-se com eles. Em seguida, eles escreveram contra  
eles (os Tablighis) depois de os conhecerem bem e estarem cientes com relação a eles.eles (os Tablighis) depois de os conhecerem bem e estarem cientes com relação a eles.
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