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Pergunta nº3 do Fatwa nº102: Se uma pessoa faz o Sawm (Jejum) e o Salah (Oração)
durante o Ramadan, depois do Ramadan abandona o Salah, o seu jejum é válido?
Resposta: O Salah é um dos pilares do Islaam. Ele é o pilar mais importante depois do
Shahadah (Testemunho da Fé). E é uma obrigação individual. Quem abandonar isso por
negligência ou preguiça é um Kafir (um descrente). Quanto àqueles que fazem o Sawm e o
Salah somente no Ramadan, eles tentam enganar a Allaah mas certamente eles são os piores
servos que adoram a Allaah somente durante o Ramadan. O Sawm deles é inválido, se eles
abandonam o Salah durante outros meses, eles estão cometendo na realidade um acto de
Kufr (descrença) maior mesmo se eles não rejeitam a obrigatoriedade do Salah. Está é a
opinião mais sólida dentre as duas opiniões dos Estudiosos nesse assunto e é baseada no
Dito do Profeta (que a paz esteja com ele): “A convenção que distingue entre nós e eles
(os hipócritas) é o Salah.
Salah. Qualquer um que abandonar isso é um Kafir.”
Kafir.” Relatado por
Imaam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidh, An-Nasa'i, Ibn Majaah, com um autêntico Isnad
(cadeia de narração) de Buraydah Al-Aslamy (que Allaah esteja satisfeito com ele) e o Dito
do Profeta (que a paz esteja com ele): “O principal dos assuntos é o Islaam;
Islaam; o pilar é o
Salah;
Salah; e a parte mais alta é o Jihaad (defender a Causa de Allaah).” Relatado por Imaam
Muslim no seu Sahih a partir de Jabir ibn 'Abdullaah Al-Ansary (que Allaah esteja
satisfeito com ele). Entretanto, existem diversos Ahaadith sobre esse efeito.
Que Allaah nos garanta o sucesso! Que a paz e bênçãos estejam sobre o nosso Profeta
Muhammad, a sua família e os seus Companheiros!
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