12675 - Ele jejua no Ramadan, depois ele não reza após o Ramadan
Pergunta

Se um homem se esforça bastante a jejuar no Ramadan e a orar apenas no Ramadan, mas ele
desiste de orar logo que o Ramadan acaba, o seu jejum é válido?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
A oração é um dos pilares do Islam, e é o pilar mais importante após os Shahaadatein (os dois
testemunhos de fé – de que não há divindade a ser adorada exceto Allah e que Muhammad é o
Seu servo e mensageiro). É também uma obrigação individual. Quem não a cumpre porque nega
que esta seja obrigatória, ou não a cumpre porque é preguiçoso e indiferente, é um descrente.
Quanto àqueles que jejuam no Ramadan e oram apenas no Ramadan, eles estão tentando
enganar Allah. Quão ruins são aqueles que só reconhecem Allah no Ramadan. O seu jejum não é
válido se eles só rezam no Ramadan, pelo contrário, ao fazer isso eles são descrentes, aqueles
que são culpados de kufr maior, mesmo que eles não neguem que a oração seja obrigatória; isto é
de acordo com o mais correto dos dois pontos de vista acadêmicos. O Profeta (que a paz e as
bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: "A aliança que está entre nós e eles (os descrentes) é a
oração; quem não reza é um descrente". Narrado pelo Imam Ahmad, 22428; al-Tirmidhi, 2621; alNasaa'i, 431; Ibn Maajah, 1079 – com um isnaad (cadeia de transmissão) sahih de Buraidah alAslami (que Allah esteja satisfeito com ele). E o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam
sobre ele) disse: “A cabeça do assunto é o Islam, sua fundação (ou o seu pilar) é a oração e seu
auge é jihad pela causa de Allah”. Narrado por Imam al- Tirmidhi, 2616, com um isnaad sahih de
Mu'aadh ibn Jabal (que Allah esteja satisfeito com ele). E o Profeta (que a paz e as bênçãos de
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Allah estejam sobre ele) disse: "Entre um homem e kufr (descrença) e shirk (associação de
parceiros com Allah) está o abandono da oração”. Narrado por Imam Muslim em seu Sahih, 82, a
partir de Jaabir ibn 'Abd-Allah al-Ansaari (que Allah esteja satisfeito com ele). E há muitos ahadith
semelhantes.
E Allah é a fonte de força. Que Allah envie bênçãos e paz sobre o nosso Profeta Muhammad, sua
família e companheiros.
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