49021 - Veredito sobre oferecer felicitações por ocasião do Eid, e o aperto
de mãos e abraços depois da oração
Pergunta
Qual é o veredito quanto a oferecer felicitações por ocasião do Eid? Qual é a decisão sobre o
aperto de mãos e abraços depois da oração de Eid?
Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Foi narrado que os Sahaabah (que Allah esteja satisfeito com eles) costumavam felicitar uns aos
outros, por ocasião do Eid dizendo Taqabbal Allaahu Minna wa minkum (Que Allah aceite (esta
adoração) de nós e de vós). Foi narrado que Jubair ibn Nufair disse: Quando os companheiros do
Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) se encontravam no dia
do Eid, eles diziam uns aos outros: "Taqabbal Allaahu Minna wa mink (Que Allah aceite (esta
adoração) de nós e de vós)”. Al-Haaﬁz disse: Seu isnaad é hasan.
O Imam Ahmad (que Allah tenha misericórdia dele) disse: Não há nada de errado se um homem
disser a outro no dia do Eid: Taqabbal Allaahu Minna wa mink (que Allah aceite (esta adoração) de
nós e de vós). Isto foi narrado por Ibn Qudaamah em al-Mughni.
O Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah foi questionado em al-Fataawa al-Kubra (2/228): A felicitação
comum do Eid que as pessoas dizem - "Eid Mubaarak", etc - tem base na Shari'ah ou não? Se
houver uma base para isso na Shari'ah, o que devemos dizer?
Ele respondeu:
No que diz respeito ao cumprimento no dia do Eid, o que as pessoas dizem umas às outras quando
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se reúnem depois da oração “Taqabbal Allaahu minna wa minkum wa ahaalahu Allaah ‘alaika”
(Que Allah aceite (esta adoração) de nós e de vós e que vós possais viver para ver outro Eid)”, etc,
isto foi narrado a partir de um número de Sahaabah que costumavam fazer isso e permitiam que
outros o ﬁzessem também, e dos Imams, como o Imam Ahmad. Mas Ahmad disse: Eu não inicio
esta saudação com ninguém. Mas se alguém me cumprimenta desta forma eu retorno a sua
saudação. Isso é porque retornar um cumprimento é obrigatório, mas iniciar esta saudação não é
uma Sunnah que seja encorajada, mas também não é proibido. A pessoa que faz isso tem um
exemplo e aquela que não o faz também tem um exemplo. E Allah sabe melhor.
O Sheikh Ibn 'Uthaimin foi questionado: Qual é o veredito sobre oferecer saudações de Eid e
existem algumas palavras especíﬁcas a serem usadas?
Ele respondeu:
É permitido oferecer saudações e congratulações pelo Eid, e não há nenhuma saudação
especíﬁca. Na verdade, as saudações que as pessoas usam habitualmente são permitidas, desde
que nenhum pecado esteja envolvido.
Ele também disse:
Alguns dos Sahaabah ofereciam saudações e felicitações por ocasião do Eid. Mesmo se
assumirmos que eles não ﬁzeram isso, agora se tornou algo habitual que as pessoas estão
acostumadas a fazer, felicitar uns aos outros, por ocasião do Eid e sobre a realização do jejum e
Qiyaam.
E foi-lhe perguntado: qual é o veredito sobre o aperto de mãos, abraços e felicitações após a
oração de Eid?
Ele respondeu:
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Não há nada de errado com essas coisas, porque as pessoas não fazem essas coisas como atos de
adoração destinados a atraí-las para a aproximação de Allah, mas elas fazem isso porque é o
habitual, e para honrarem e respeitarem umas às outras. Desde que não haja nada na Shari'ah
que indique que um costume é proibido, então o princípio básico é que isto é permissível.
Majmu’ Fataawa Ibn ‘Uthaimin, 16 / 208-210.
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