21290 - Veredito sobre felicitações no início do ano Hijri
Pergunta

Qual é o veredito sobre felicitações na ocasião do novo ano Hijri e dizer “kull ‘aam wa antum bi
khayr”, ou rezar por bênçãos, ou enviar cartões suplicando por bênçãos no novo ano?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Foi perguntado ao sheikh Muhammad Ibn Salih Al-'Uthaymin (que Allah tenha misericórdia
dele): Qual é o veredito quanto a felicitar pessoas na ocasião do novo ano Hijri, e como deve uma
pessoa responder a alguém que lhe felicita?
Ele respondeu:
Se alguém te felicitar, então responde, mas não inicies tais cumprimentos. Esta é a opinião correta
em relação a este assunto. Então, se uma pessoa te disser, por exemplo, “Feliz Ano Novo”, então
podes dizer “Que Allah faça deste um bom e abençoado ano para ti”. Mas não deves iniciar tal
cumprimento, porque não sei de nenhum relato em que os salaf [primeiras gerações do Islam] se
felicitavam uns aos outros na ocasião do novo ano, pelo contrário, os salaf não consideravam o
primeiro dia de Muharram como o primeiro dia do ano novo até ao califado de 'Umar Ibn AlKhattab (que Allah esteja satisfeito com ele).
O Sheikh 'Abd Al-Karim Al-Khudayr disse, em relação a felicitações na ocasião do novo ano hijri:
Suplicar por outro muçulmano em termos gerais, em frases que não são ditas com intenção de ser
um tipo de ritual, em ocasiões como o ‘Eid, é aceitável, especialmente se a intenção com este
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cumprimento for amizade e mostrar uma cara amiga ao seu irmão muçulmano.
O Imam Ahmad (que Allah tenha misericórdia dele) disse: “Eu não inicio o cumprimento mas se
alguém me cumprimenta, eu retorno o cumprimento, porque responder ao cumprimento é
obrigatório. Mas ser o primeiro a felicitar não é Sunnah nem proibido.
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