1130 - Regras ao Participar dos Festivais dos Kuﬀar
Pergunta
Eu vejo muitos "muçulmanos" comemorando o Natal e outras celebrações. Existe alguma
evidência (dalil) do Alcorão e a Sunnah que eu possa apresenta-los e mostrar que estas práticas
são, de fato, pecaminosas?
Resposta detalhada

Louvado seja Allah.
Não é admissível participar dos festivais dos kuﬀar pelas seguintes razões:
Em primeiro lugar: porque isso implica imitar ou assemelhar-se a eles, e "Quem quer que imite um
povo é parte dele" (Narrado por Abu Dawud). Este é um sério aviso. 'AbdAllahibn-al-'Aas disse:
Quem constrói (ou seja, vive) na terra do mushrikin e celebra seu Nawruz (Ano Novo) e seus
Mahrajaan (festivais) e os imita até que encontre a morte será um perdedor no Dia da
Ressurreição.
Em segundo lugar: participar de suas festas é uma espécie de aliança com eles e demonstração
de amor por eles. Allah diz (interpretação do signiﬁcado):
"Ó vós que credes! Não tomeis por aliados os judeus e os cristãos. Eles são aliados uns aos outros.
E quem de vós se alia a eles será deles. Por certo, Allah não guia o povo injusto."[al-Maa'idah
5:51]
"Ó vós que credes! Não tomeis Meus inimigos e vossos inimigos por aliados - lançando-lhes
afeição, enquanto eles renegam o que vos chegou da Verdade"[al-Mumtahanah 60: 1]
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Em terceiro lugar: festas estão relacionadas com a religião e as crenças, e não com costumes
mundanos, como é indicado pelo hadith: "Cada nação tem seu Eid, e este é o nosso Eid". Seu Eid
ou festival reﬂete suas crenças corruptas de Kufr e Shirk.
Em quarto lugar: "E os que não prestam falso testemunho e, quando passam junto da frivolidade,
passam nobremente" [al-Furqaan 25:72 - interpretação do signiﬁcado]. Os estudiosos
interpretaram esta ayah se referindo aos festivais do mushrikin. Não é permitido presentear com
cartões em suas festas, ou vendê-los cartões ou quaisquer outras coisas que sejam usadas em
suas festas, como luzes, árvores ou alimentos - incluindo perus, pirulitos ou doces, etc.
Nós já respondemos a uma pergunta semelhante, para mais detalhes veja a questão 947.
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