89743 - Prêmios por competições em ocasiões inovadas
Pergunta
Em nossa mesquita local eles fazem competições em diferentes ocasiões religiosas como
(Ramadan, o mawlid “aniversário do Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) e
assim por diante) e eles dão prêmios. É permitido aceitar tais prêmios?
Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Em primeiro lugar:
Os Eids e ocasiões especiais que são indicadas para a ummah Muçulmana são poucos e bem
conhecidos, já que a shari’ah nos informou deles e encoraja que as pessoas os celebrem. Elas
incluem ocasiões especiais como o Ramadan, os Eids, os dez primeiros dias de Dhu’l-Hijjah e
Muharram e assim por diante. Mas eles não incluem o aniversário do Profeta (Mawlid), porque não
existem textos que destaquem esse dia como uma ocasião especial, ou para qualquer ato de
adoração ou celebração particular. Ao contrário, os Sahaabah e os Taabi’in e aqueles que lhes
sucederam não o consideraram com uma ocasião especial. Aqueles que os consideram como
indicado pela shari’ah, em qualquer sentido, introduziu uma inovação na religião, que não é parte
dela. Especiﬁcamos anteriormente neste site que celebrar o aniversário do Profeta (que a paz e as
bênçãos de Allah estejam sobre ele) é uma inovação.
Por favor, queira consultar as respostas às questões nº 5219, 10070, 13810, 20889 e 70317.
Em segundo lugar:
Indubitavelmente, realizar competições neste dia é como celebrá-lo e transformá-lo em um Eid,
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então não é permitido tomar parte em qualquer competição que seja realizada em uma ocasião
inovada, por outro lado, aquele que toma parte será também contado como um seguidor da
inovação. Pedimos a Allah que nos mantenha sãos e salvos.
Diz-se em Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (3/25):
O que você acha – que Allah o preserve como uma ajuda à ummah Muçulmana – sobre tirar folga
da escola e trabalho, ou dar sermões e palestras etc, como é feito em nosso país, na África, na
ocasião do aniversário do Profeta?
A resposta foi:
Celebrar o aniversário do Profeta e tirar folga para isso é uma inovação, porque o Profeta (que a
paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) não fez isso e nem o ﬁzeram seus companheiros
(que Allah esteja satisfeito com eles). O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre
ele) disse: “Quem quer que introduza algo neste assunto nosso que não é parte dele terá isso
rejeitado.” Fim de citação.
Em terceiro lugar:
Com relação às ocasiões Islamicamente indicadas, tais como o mês de Ramadan, etc., o que é
indicado e mustahabb, na verdade, é lembrar as pessoas disso, e informá-las de suas virtudes e
das ações que sejam mustahabb naquele momento, e as recompensas decretadas por isso;
organizar aulas e seminários é a melhor maneira de ensinar as pessoas como celebrar as ocasiões
especiais que são prescritas no Islam.
Dentre as maneiras de celebrar essas ocasiões especiais está: organizar competições de
conhecimento e memorização do Alcorão durante estas datas especiais, quando as pessoas se
voltam para Allah e esforçam-se para ler o Alcorão, memorizá-lo e aprender os pareceres do Islam.
Assim, não há nada de errado em organizar tais competições e tomar parte nelas, in sha Allah.
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Em quarto lugar:
Discutimos anteriormente em nosso site o parecer sobre oferecer prêmios em diferentes tipos de
competições. A opinião correta é que é permissível se esta competição traz algum tipo de
benefício religioso ou mundano. Os Hanaﬁs disseram que é permissível oferecer prêmios por
competições em conhecimento e matemática.
Diz-se em al-Fataawa al-Hindiyyah (5/324):
Se uma das pessoas qualiﬁcadas dissesse para seus colegas: “Venham, vamos competir e se você
acertar e eu errar, eu vou te dar isso e aquilo, e se eu acertar e você errar, eu não vou tirar nada
de você”, isso é permissível. Fim de citação.
Consulte Radd al-Muhtaar (6/4040).
E Allah sabe melhor.
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