21642 - A decisão sobre usar adorno no Dia de ‘Ashura
Pergunta

Eu sou uma estudante na faculdade feminina e há um grande número de shi’ah vivendo entre nós.
Atualmente elas estão vestindo preto para a ocasião de ‘Ashura. É permissível a nós, em resposta,
usar cores brilhantes e adornos extras para o único propósito de chateá-las?! É permissível que
delas pelas costas e rezemos contra elas, sabendo que elas claramente expressaram seu ódio por
nós? E eu vi uma delas usando amuletos em que estão escritas palavras misteriosas e ela tinha
uma vareta na mão com a qual apontava para uma das alunas, e eu fui prejudicada por isso e
ainda estou sendo prejudicada. Que Allah lhes recompense com o bem.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Não é permitido a você usar roupas extravagantes ou qualquer outra coisa no ‘Ashura porque isso
pode fazer as pessoas ignorantes ou aqueles com segundas intenções pensarem que os sunitas
estão felizes com a morte de al-Husain ibn Ali (que Allah esteja satisfeito com ele), Allah nos livre
que isso tenha ocorrido com a aprovação do povo da sunnah.
No que diz respeito às suas interações com elas através da maledicência e rezando contra elas, e
outros tipos de ações que são indicativas de ódio, não serve para nada. O que nós temos que fazer
é nos esforçar para chamá-las (ao Islam), inﬂuenciá-las e corrigi-las. Se uma pessoa é incapaz de
fazer isso, então ela deve se afastar dos outros e deixar as atividades de dawah para aqueles que
são capazes de fazê-lo, e não fazer nada que possa colocar obstáculos no caminho da dawah.
Shaikh al-Islam Ibn Taymiyyah (que Allah tenha misericórdia dele) disse:
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Por causa da morte de al-Husain, o Shaitaan começou a espalhar dois tipos de bid’ah (inovação)
entre as pessoas: o bid’ah do luto e do pranto no Dia de ‘Ashura, batendo nas bochechas,
gritando, chorando e recitando elogios; e o bid’ah de expressar felicidade e alegria. Assim, alguns
expressam tristeza e outros expressam alegria, então eles começaram a gostar da ideia de usar
Kohl, tomar um banho, gastar com suas famílias e preparar tipos especiais de alimentos no dia da
‘Ashura e cada bid’ah é um desvio; nenhum dos quatro imams dos muçulmanos ou outros
aprovaram qualquer uma destas coisas (quer expressão de pesar ou de alegria)
(Minhaaj al-Sunnah, 4 / 554-556).
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