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Após iniciar em nome de Allah, e louvando Allah, e pedindo a Allah
para enviar paz e bênçãos sobre o Seu Mensageiro (sallallaahu ‘alayhi wa
sallam), o Shaykh Abu ‘Uthmaan Muhammad al-‘Anjaari disse:

Este é um encontro para esclarecer a posição Muçulmana correta em
relação a estes crimes recentes em França, (crimes) que nada têm a ver
com o Islam. É um dos caminhos das pessoas de  fitnah  (tribulações),
irhaab  (terrorismo),  khuruj  (rebelião)  e  bid’ah (heresia)1,  e  ahwaa’
(desejos),  aqueles  que  se  separaram  do  caminho  (legislado)  de
Muhammad (sallallaahu ‘alayhi  wa sallam).  Estes  grupos consolidaram
sobre derramar sangue, e eles são dos Khawaarij (os renegados).2

1 Bid'ah (heresia) é definido na Shari'ah como: qualquer crença, declaração ou ação inventada ou introduzida
depois da morte do Profeta, pelo qual o aderente a esta bid'ah busca proximidade a Allah por ela - sem prova do
Alcorão ou a autêntica Sunnah ou as ações dos Sahaaba e o resto dos Salaf-us-Salih (os antecessores piedosos das
três primeiras gerações).

2 Leia os seguintes artigos sobre os Khawaarij: http://nuralislampublicacoes.com/quem-sao-os-khawaarij-
sao-eles-descrentes-ou-muculmanos/ e  http://nuralislampublicacoes.com/os-atributos-e-
caracteristicas-dos-khawaarij-extremistas-terroristas-rebeldes/
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O povo de França conhece estes grupos como Daa’ish   (“ISIS”), Boko
Haram e al-Qaidah e outros além desses como as organizações militares
como FARC e outras.3

Allah ordenou-nos a cumprir as nossas relações de confiança e acordos
(por  todo o Alcorão e  a  Sunnah),  para  que o povo da verdade não
abandone estes acordos de segurança e confiança.

Como  podem  estes  criminosos  cometer  traição  fazendo  as  pessoas
pensar que (eles) são pacíficos e, em seguida, cometem (estes) crimes?!
Isto NÃO é (o verdadeiro) Jihad;  isto é traição e (isto é) das grandes
proibições na Religião de Allah do Islam! No Dia da Ressurreição, o
traiçoeiro terá de carregar a Bandeira de Traição. Eles causam corrupção
e provações para os Muçulmanos como o Profeta (sallallaahu ‘alayhi wa
sallam) anunciou.

(Dirigindo-se àqueles que por ignorância elogiaram as ações terroristas
em França,) o Shakyh al-‘Anjari disse: Ó tu pessoa patética que afirma
que isto é Jihad, tu mentes e distorces a religião de Allah! 

Vocês criminosos levam as pessoas a mudar a religião e proibir o hijab e
outras (coisas)  além destas.  Tu abres a porta do mal para a  Ummah.
Teme a Allah! E tu chamas a isto Jihad! Eu não acho (nada) exceto que
tu  desejas  mudar  a  Religião  (que  Allah  prometeu  preservar  e
preservou)!!

3 Hoje  em  dia,  os  Khawaarij escondem-se  sob  estes  nomes  enganadores:  ISIS,  Daa`ish,  "Ikhwaan-ul-
Muslimun" (Ikhwanul Muflisun!),  Qutbiyun,  Al-Shabaab,  Hizb ut-Tahrir,  Lashkar-e-Taiba, Al-Qa'diyah, "An-
Nusra",  Taliban, Sururis, Takfiris, Mu'tazila,  Al-Qaa'idah, "Jama'at al-Islami",  Hamas, "Jamaa'at al-Jihaad," "Al-
Muhajirun,"Jihad  Islâmico  da  Palestina,"  Turaathiyaah  or  Ihya  at-Turaath,  "Jama'atul-Hijrah"  wat-Takfir,
"Jamaa'at ul-Islaami" do Pakistão,  "Jamaa'at  ul-Islaami" do Egito,  Hizbollah do Líbano,  "Salafist  Group For
Preaching and Combat" da Algéria (estes mentirosos estão muito longe de Salafiyyah!), "Jama'atul Yaqin" wa-
Tawquf,  FIS,  GIA,  Haddaadis,  FARC,  Boko  Haram,  e  todos  os  grupos  parecidos  e  idênticos  a  estes
mencionados. 

O Profeta (sallallaahu ‘alayhi wa sallam)  disse:  “Eles são as piores pessoas por baixo do céu, e as melhores
pessoas  são  aquelas  que  eles  assassinam.  Eles  são  os  cães  do  Inferno.  Estas  pessoas  costumavam  ser
Muçulmanos mas tornaram-se incrédulos.” – Gravado por Ibn Majah (nr. 176 e está na “Sahih Sunan Ibn
Majah” de al-Albani (nr. 146) 
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Estes  criminosos  estão  no caminho dos  Khawaarij,  sobre  os  quais  o
Profeta (sallallaahu ‘alayhi wa sallam)  avisou contra.  Ó Europeus, isto
não  é  o  Islam! Ó  Europeus,  nós  fomos  confrontados  com  as
dificuldades destes criminosos durante séculos!

O  Shaykh  Muhammad  ibn  Ramzaan  al-Haajiri  disse  no  mesmo
encontro: Inglaterra, França, Estados Unidos (América) não são países
Muçulmanos,  mas  não  são  terras  de  batalha  (também), por  que
existem acordos de segurança e proteção. 4

O Imam Muhammad Ibn Saalih al-‘Uthaymin (m. 1421H, rahimahullah)
disse: “As fronteiras com países não-Muçulmanos devem ser respeitadas
pois existem acordos entre os países.”

Se (esses países) fossem terras de batalha, não haveria embaixadas, ou
negócios ou cooperação. Pelo contrário, existem acordos. Mas aqueles
Khawaarij causam  corrupção  em  todos  os  países  –  eles  não  têm
verdadeira  religião! Eles  não  têm  terra  verdadeira.  Eles  são  apenas
maldade.

Apenas pura maldade! Eles combateram e assassinaram (Muçulmanos)
no Egito, Arábia Saudita, Líbia, Iémen…

Eles  mataram crianças  no  Paquistão5 –  crianças  (em uma escola)!  –
pessoas nas ruas; eles não se importam! Eles matam a ele e a ele e a ele!
Eles atuam sobre as suas opiniões (próprias) e força bruta (colocando-os
acima  da  Revelação  Infalível)!  Os  Khawaarij  consideram  todos  os
países (terras) lugares de batalha (combate) – mesmo Meca e Medina
na Arábia Saudita!

4 O Mensageiro de Allah (sallallaahu ‘alayhi wa sallam) disse: “Qualquer um que matar um não-Muçulmano
que tenha um acordo com os Muçulmanos, ele não irá de então cheirar a fragrância do Paraíso…” Sahih al-
Bukhari Nr. 6914

5 Ver  o  seguinte  artigo  http://al-muminun.net/portal/islam-contra-terrorismo/261-isis-talibasao-psicopatas-
assassinos.html
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Nota  do  tradutor: O  que  se  seguiu  foram  notas  resumidas  –  não
literalmente – de alguns dos muitos benefícios mencionados e algumas
das provas abundantes mencionadas pelos Sábios. Visite o seguinte link
para  obter  o  áudio  deste  encontro  altamente  benéfico  dos  Sábios
Salafis:  http://ar.alnahj.net/audio/1714 -  Todas  as  notas  de  rodapé
foram aderidas  por  mim para  ajudar  o  leitor  a  compreender  certos
termos Islâmicos e mostrar certas provas do Alcorão e da Sunnah e o
que  os  Sábios  disseram.  Este  resumo  foi  traduzido  de  Inglês  para
Português,  acima  encontra-se  a  tradução  de  apenas  dois  trechos  do
encontro inteiro.

Os Sábios que participaram neste encontro foram:

- Shaykh Khaalid bin 'Abdur-Rahmaan Zaki al-Misri do Egito 

- Shaykh Muhammad ibn Ramzaan al-Haajiri da Arábia

- Shaykh Abu 'Uthmaan Muhammad al-'Anjaari do Kuwait

- Shaykh 'Abul-Abbaas 'Aadil ibn Mansur do Iémen
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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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