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Quanto ao Jamaa'atut-Tabligh a sua frente está o que o nobre irmão, Muhammad Ibn
'Abdul-Wahhaab al-Wassaabi – Que Allaah o preserve – escreveu. Ele disse:
[1]: As acções deles são baseadas em Ahaadith fracos. Ou melhor, eles agem sobre Ahaadith
fabricados e aqueles que não têm fundamento.
[2]: Encontrarás muitas inovações entre eles. Até certo ponto, o seu da'wah é constituído
por inovações. A espinha dorsal do seu chamamento é khuruj (sair), com um limite de 3
dias em uma semana, quatro meses em um ano e quatro meses (pelo menos) durante a
vida. Eles têm duas excursões (jawlah
(jawlah) a cada semana: uma para a mesquita onde eles
oram, a outra é uma excursão para fora. E eles têm dois círculos de estudo todos os dias:
um círculo na mesquita onde eles oram e um círculo numa casa. Portanto, eles não ficarão
satisfeitos com uma pessoa até que essa pessoa adira a isso. Não há dúvidas de que isso é
uma inovação na religião para a qual Allaah não enviou qualquer comando.
[3]: Eles pensam que o chamamento para o Tawhid causa conflitos na Ummah.
[4]: Eles pensam que o chamamento para a Sunnah causa conflitos na Ummah.
[5]: O seu líder, diz com firmeza: “Uma inovação que reúne as pessoas é melhor do que
uma Sunnah que divide as pessoas.”
[6]: Eles têm inimizade para com os Ahlus-Sunnah.
[7]: Eles directamente ou indirectamente privam as pessoas do conhecimento benéfico.
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[8]: Eles crêem que não há salvação para as pessoas, excepto através do seu caminho, e eles
atingem uma parábola dizendo que (o chamamento deles) é como a Arca de Noé, quem
embarca nela é salvo e quem não o faz é destruído. Na verdade, eu ouvi isso deles na
Jordânia e Iêmen.
[9]: Eles não dão importância ao Tawhidul-Uluhiyyah (Unicidade de Allaah na adoração) e
Tawhidul-Asmaa was-Sifaat (Unicidade de Allaah em Seus Nomes e Atributos).
[10]: Na verdade, eles não se preparam para procurar o conhecimento. Eles presumem que
o tempo gasto na procura do conhecimento é um desperdício.
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