102885 - Comer alimentos que são feitos para ‘Ashura
Pergunta

É permitido comer os alimentos cozidos por shi’as no ‘Ashura? Eles dizem que esses alimentos são
feitos por amor a Allah, mas a recompensa é para Al-Hussein, que Allah esteja satisfeito com ele.
Será embaraçoso se eu não aceitar este alimento. Pode até me expor ao perigo, pois estou no
Iraque, e você sabe como os sunitas são tratados aqui.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
O que os shi'as fazem em ‘Ashura como estapear suas bochechas, golpear e cortar suas cabeças,
derramar seu sangue e fazer alimentos especiais, é tudo bid'ah e repreensível inovação, como já
foi explicado nas respostas às perguntas n° 4033 e 9438. Não é permitido tomar parte naquilo, ou
ajudar aqueles que o praticam, porque isso é cooperar no pecado e transgressão.
E não é permitido comer essa comida que eles preparam para a sua inovação e desorientação.
Shaikh Ibn Baaz (que Allah tenha misericórdia dele) disse: Esta é uma inovação má, repreensível e
abominável que deve ser abandonada; não é permitido fazer parte dela e não é permitido comer a
comida que lhe é oferecida.
E ele disse: Não é permitido tomar parte nela ou comer destas carnes ou beber dessas bebidas
[preparadas para esta ocasião]. Se a carne foi abatida para qualquer outro além de Allah, dentre
ahlul-Bait [família do Profeta] ou qualquer outra pessoa, então é shirk (politeísmo) maior, porque
Allah, gloriﬁcado e exaltado seja, disse (interpretação do signiﬁcado):
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"Dize: ‘Por certo, minha oração e meu culto e minha vida e minha morte são de Allah, O Senhor
dos mundos. Ele não tem parceiro. E isso me foi ordenado, e eu sou o primeiro dos muçulmanos.'"
[Al-An'aam 6: 162-163]
"Por certo, Nós te demos Al-Kawthar. (1) Então, ora a teu Senhor e imola as oferendas."
[Al-Kawthar 1-2]
Fim de citação da Fataawa al-Shaikh 'Abd al-'Aziz ibn Baaz (8/320).
Mas se a sua recusa em aceitar a comida deles representar um perigo para você, então não há
nada de errado em aceitá-la, de modo a afastar o mal.
E Allah sabe melhor.
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