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Eis alguns pontos para identificar uma Masjid Eis alguns pontos para identificar uma Masjid IkhwaaniIkhwaani::

1.1.  Os Os IkhwaanIkhwaan chamam para a Democracia dentro das Masjids. chamam para a Democracia dentro das Masjids.

2. Os 2. Os IkhwaanIkhwaan chamam para as eleições dentro das Masjids. chamam para as eleições dentro das Masjids.

3. Eles praticam inovações nas Masjids.3. Eles praticam inovações nas Masjids.

4. Nas Masjids, os 4. Nas Masjids, os IkhwaanIkhwaan promovem e convidam as pessoas à manifestações, marchas e promovem e convidam as pessoas à manifestações, marchas e  
campanhas.campanhas.

5. Os 5. Os Ikhwaan Al-MuslimunIkhwaan Al-Muslimun levam fotos de outras pessoas para dentro das Masjids. levam fotos de outras pessoas para dentro das Masjids.

6.  Os   6.  Os   Ikhwaan Al-Muslimun  Ikhwaan Al-Muslimun  permitem a livre  mistura  (entre  homens e  mulheres)  naspermitem a livre  mistura  (entre  homens e  mulheres)  nas  
Masjids.Masjids.

7. Existem sepulturas em algumas das suas Masjids e eles se abstêm de falar sobre elas.7. Existem sepulturas em algumas das suas Masjids e eles se abstêm de falar sobre elas.

8. Os  8. Os  Ikhwaan Al-Muslimun  Ikhwaan Al-Muslimun  narram  narram  AhaadithAhaadith fracos e fabricam   fracos e fabricam  AhaadithAhaadith e histórias nas e histórias nas  
Masjids.Masjids.

9.  O  9.  O  KhutbahKhutbah do   do  Jumu'ahJumu'ah na  Masjid   na  Masjid  IkhwaanIkhwaan é  o  que  foi  transmitido  no  noticiário  e é  o  que  foi  transmitido  no  noticiário  e  
reportagens  da  TV,  revistas  e  jornais.  Eles  dizem  coisas  como:  “Segundo  o  que  foireportagens  da  TV,  revistas  e  jornais.  Eles  dizem  coisas  como:  “Segundo  o  que  foi  
reportado no noticiário..., Segundo o que foi reportado nos jornais...”reportado no noticiário..., Segundo o que foi reportado nos jornais...”

10. Os  10. Os  Ikhwaan Al-Muslimun Ikhwaan Al-Muslimun colocam pessoas injustas como Imams.colocam pessoas injustas como Imams.

11. Os  11. Os  Ikhwaan Al-Muslimun Ikhwaan Al-Muslimun chamam para o  partidismo nas suas Masjids.chamam para o  partidismo nas suas Masjids.

12. Os  12. Os  Ikhwaan Al-Muslimun Ikhwaan Al-Muslimun tocam tocam AnashidAnashid nas suas Masjids. nas suas Masjids.

13.  Os  13.  Os  Ikhwaan Al-Muslimun  Ikhwaan Al-Muslimun  mostram nas paredes das suas Masjids fotos de órfãos emostram nas paredes das suas Masjids fotos de órfãos e  
feridos na Palestina e em outros lugares.feridos na Palestina e em outros lugares.

14. Os  14. Os  Ikhwaan Al-Muslimun Ikhwaan Al-Muslimun falam mal dos estudiosos do falam mal dos estudiosos do IslaamIslaam..
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15. Encorajam as mulheres a saírem de suas casas e participarem nas eleições.15. Encorajam as mulheres a saírem de suas casas e participarem nas eleições.

16.  Os 16.  Os IkhwaanIkhwaan trazem cassetes de áudio de pessoas desviadas nas suas Masjids e ensinam trazem cassetes de áudio de pessoas desviadas nas suas Masjids e ensinam  
através dessas gravações áudio.através dessas gravações áudio.

17. Os 17. Os IkhwaanIkhwaan impedem as pessoas da  impedem as pessoas da SunnahSunnah de darem aulas nas Masjids. de darem aulas nas Masjids.

18. Os 18. Os IkhwaanIkhwaan enviam espiões para as Masjids dos  enviam espiões para as Masjids dos Ahlus-SunnahAhlus-Sunnah..

19. Os 19. Os IkhwaanIkhwaan permitem aos políticos de se dirigirem aos Muçulmanos nas suas Masjids. permitem aos políticos de se dirigirem aos Muçulmanos nas suas Masjids.  
Em Hamtramck-Michigan, em 1999 havia um político Cristão na Masjid Muadh ibn Jabal,Em Hamtramck-Michigan, em 1999 havia um político Cristão na Masjid Muadh ibn Jabal,  
permitido de se dirigir aos Muçulmanos para a sua campanha. Quando ele ganhou (aspermitido de se dirigir aos Muçulmanos para a sua campanha. Quando ele ganhou (as  
eleições), deu um eleições), deu um iftariftar para os Muçulmanos junto com um concerto na Escola Islâmica de para os Muçulmanos junto com um concerto na Escola Islâmica de  
lá. Esta escola está próxima a porta da Masjid.lá. Esta escola está próxima a porta da Masjid.

20. Os 20. Os IkhwaanIkhwaan usam as Masjids como teatros e casas de diversão. usam as Masjids como teatros e casas de diversão.11

1 Texto retirado e traduzido do artigo “Advising The Masjids about Ikwanul Muslimeen's Violations of  the 
Masjids” em: abuaaliyah.multiply.com
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