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Pergunta:Pergunta: Será  que sair  em manifestações  e  iniciar  revoluções  –  bem como educar  os Será  que sair  em manifestações  e  iniciar  revoluções  –  bem como educar  os  
jovens com (base) nisso – é (parte) da metodologia do povo da  jovens com (base) nisso – é (parte) da metodologia do povo da  SunnahSunnah e do   e do  Jama'ahJama'ah ou ou  
não? Seja feito dentro das terras dos Muçulmanos, ou fora, e qual é o seu aconselho paranão? Seja feito dentro das terras dos Muçulmanos, ou fora, e qual é o seu aconselho para  
aqueles que estabelecem isso como forma de aqueles que estabelecem isso como forma de Da'wahDa'wah??

Resposta:Resposta: Esta é a metodologia de Marx e Lenine e outros iguais a eles. E não se trata da Esta é a metodologia de Marx e Lenine e outros iguais a eles. E não se trata da  
metodologia do metodologia do IslaamIslaam. As revoluções, derramamento de sangue, provações e tribulações,. As revoluções, derramamento de sangue, provações e tribulações,  
criar  problemas,  a  metodologia  de  Marx  e  Lenine,  todo  isso  está  ligado  aos  criar  problemas,  a  metodologia  de  Marx  e  Lenine,  todo  isso  está  ligado  aos  IkhwanulIkhwanul   
MusliminMuslimin “Irmandade Muçulmana” bem como a metodologia dos  “Irmandade Muçulmana” bem como a metodologia dos KhawaarijKhawaarij, eles chamam, eles chamam  
isso de 'isso de 'IslaamIslaam'.'.

Esta  é  a  sua  metodologia,  assim  como  [as  falsas  afirmações  da]  Música  'Islâmica',  oEsta  é  a  sua  metodologia,  assim  como  [as  falsas  afirmações  da]  Música  'Islâmica',  o  
Socialismo 'Islâmico', a Democracia 'Islâmica' e as Danças 'Islâmicas'. Socialismo 'Islâmico', a Democracia 'Islâmica' e as Danças 'Islâmicas'. 

Todas as  más orientações são trazidas por eles  do oriente ao ocidente,  do passado aoTodas as  más orientações são trazidas por eles  do oriente ao ocidente,  do passado ao  
presente, e encobertas com a capa de 'presente, e encobertas com a capa de 'IslaamIslaam. Que Allaah torne o . Que Allaah torne o IslaamIslaam inocente de todas inocente de todas  
essas metodologias. essas metodologias. 

Allaah diz (com o seguinte significado):  Allaah diz (com o seguinte significado):  “Convoca (a humanidade, Ó Muhammad) ao“Convoca (a humanidade, Ó Muhammad) ao  
caminho de teu Senhor (i.e. o caminho de teu Senhor (i.e. o IslaamIslaam), com sabedoria (i.e. com a Inspiração Divina e o), com sabedoria (i.e. com a Inspiração Divina e o  
Qur'anQur'an) e a bela exortação, e discute com eles, da melhor maneira.”) e a bela exortação, e discute com eles, da melhor maneira.”  [Suratu An-Nahl, [Suratu An-Nahl,  
125] 125] 

A  A  JihaadJihaad tem  seus  capítulos  e  suas  condições,  e  não  é  nenhuma dessas  metodologias tem  seus  capítulos  e  suas  condições,  e  não  é  nenhuma dessas  metodologias  
Marxistas na qual usam a capa do Marxistas na qual usam a capa do IslaamIslaam. Eles apegam-se às metodologias revolucionárias. Eles apegam-se às metodologias revolucionárias  
e o socialismo de Marx e Lenine. e o socialismo de Marx e Lenine. 
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Eles apegam-se à democracia da América, e dizem: “lutamos contra a América”, enquantoEles apegam-se à democracia da América, e dizem: “lutamos contra a América”, enquanto  
eles  são  o  mercado  da  ideologia  Americana.  Por  Allaah,  eles  comercializam  isso.eles  são  o  mercado  da  ideologia  Americana.  Por  Allaah,  eles  comercializam  isso.  
Estabelecendo  os  sistemas  multipartidários,  mudando  a  liderança  de  vez  em  quando,Estabelecendo  os  sistemas  multipartidários,  mudando  a  liderança  de  vez  em  quando,  
eleições e as manifestações são tudo ideologias Americanas. A América paga biliões deeleições e as manifestações são tudo ideologias Americanas. A América paga biliões de  
dólares para espalhar por todo o mundo, e assumir ou conquistar outras nações com isso.dólares para espalhar por todo o mundo, e assumir ou conquistar outras nações com isso.

Citação:Citação:
“Eles [os “Eles [os Ikhwanul MusliminIkhwanul Muslimin] são dentre os maiores agentes da América e os comerciantes] são dentre os maiores agentes da América e os comerciantes  
de tais ideologias. E eles dizem sobre outras pessoas: “eles são agentes da América!”de tais ideologias. E eles dizem sobre outras pessoas: “eles são agentes da América!”
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