146449 - Parecer sobre aceitar presentes e comida em seu aniversário, tal
como doces dados por sua família, que o comemora
Pergunta

Louvado seja Allah, eu não comemoro meu aniversário, mas se me presenteiam no meu
aniversário o que devo fazer? Devo aceitar ou recusar o presente? Note que minha amiga pode se
chatear comigo caso eu não aceite o seu presente. Normalmente minha família comemora em tais
ocasiões fazendo doces. O que eu devo fazer? É permitido que eu os coma? E se me presentearem
um dia depois do meu aniversário e eu sei que isso foi trazido por causa desta ocasião e não por
outra razão? É permitido que eu aceite?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Celebrar o aniversário de alguém e tomá-lo como “eid” ou festividade que acontece a cada ano é
uma inovação e imitação dos kuﬀaar. Consequentemente é haram celebrá-lo, quer isso seja feito
como ato de adoração ou como um costume e tradição.
Você fez bem em não celebrá-lo, e rogamos a Allah que lhe recompense com o bem por isso.
Se a tua família o celebra, então você tem que fazer duas coisas:
1. Oferecer-lhes conselhos sinceros e explicar que isso é algo que não é permitido em nossa
religião.
2. Não participar nos festejos e evitar fazer qualquer coisa que possa ser entendido como
aprovação.
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Essas diretrizes te ajudarão com relação aos presentes que te dão e com relação a comer a
comida ou doces que são feitos nestas ocasiões.
O princípio básico é que você não deve aceitar nenhum tipo de presente que vem nessas
ocasiões, quer eles sejam dados no mesmo dia ou depois, porque aceita-los implica em aprovação
da ocasião e ajuda a perpetuá-la. Então, você deve eximir-se de aceita-los, com a maior educação.
Se você tem medo que isso estragará a relação entre você e a tua amiga, então explique a ela
que você está aceitando o presente por causa da sua amizade e não por causa dessa inovação, e
explique para ela que você não o aceitará no futuro e não lhe dará um presente no seu
aniversário.
Com relação à comida ou aos doces que são feitos para esta ocasião, você deﬁnitivamente deve
evitá-los, porque fazê-los e comê-los são parte da celebração, não comê-los signiﬁca que você
está claramente se opondo a esta inovação, e isso pode ser um motivo para que os outros
desistam.
Consulte também as respostas para as perguntas nº 9485, 90026, 26804 e 89693.
E Allah sabe melhor.
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