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PerguntaPergunta: Qual é o veredicto sobre a pessoa que toma refeições durante o : Qual é o veredicto sobre a pessoa que toma refeições durante o Ramadaan,Ramadaan, mas mas  
não rejeita a obrigação (do jejum)? Será que abandonar o  não rejeita a obrigação (do jejum)? Será que abandonar o  Jejum por negligênciaJejum por negligência mais de mais de  
uma vez o tira do uma vez o tira do Islaam?Islaam?

Resposta:Resposta: Aquele  que  toma refeições  intencionalmente  durante  o   Aquele  que  toma refeições  intencionalmente  durante  o  RamadaanRamadaan sem  uma sem  uma  
desculpa legislada, perpetrou um dos pecados maiores. No entanto, de acordo com a maisdesculpa legislada, perpetrou um dos pecados maiores. No entanto, de acordo com a mais   
correta opinião dos Estudiosos ele não se torna descrente, é lhe prescrito o arrependimentocorreta opinião dos Estudiosos ele não se torna descrente, é lhe prescrito o arrependimento  
a  Allaah  (Glorificado  seja  Ele)  e  a  compensação  (do  Jejum  perdido).  Várias  são  asa  Allaah  (Glorificado  seja  Ele)  e  a  compensação  (do  Jejum  perdido).  Várias  são  as   
evidências que indicam que abandonar o jejum não constitui descrença Maior, caso nãoevidências que indicam que abandonar o jejum não constitui descrença Maior, caso não  
rejeite  que  o  Jejum  é  obrigatório,  no  entanto  toma  refeições  devido  a  frouxidão  ourejeite  que  o  Jejum  é  obrigatório,  no  entanto  toma  refeições  devido  a  frouxidão  ou   
preguiçapreguiça. É lhe prescrito alimentar um necessitado para todos os dias (que abandonou o. É lhe prescrito alimentar um necessitado para todos os dias (que abandonou o   
jejum) caso adie a compensação até o jejum) caso adie a compensação até o RamadaanRamadaan seguinte sem uma desculpa legislada. Bem seguinte sem uma desculpa legislada. Bem  
como, ele não descrê por abandonar a como, ele não descrê por abandonar a ZakaatZakaat ou a  ou a HajjHajj (se tiver) possibilidades (para tal), (se tiver) possibilidades (para tal),  
caso não rejeite que a  caso não rejeite que a  ZakaatZakaat e a   e a  HajjHajj é obrigatório. Ele deve pagar a devida   é obrigatório. Ele deve pagar a devida  ZakaatZakaat dos dos  
últimos anos, efetuar a últimos anos, efetuar a Hajj,Hajj, e arrepender-se sinceramente. De acordo com os significados e arrepender-se sinceramente. De acordo com os significados  
gerais das evidências legítimas que indicam que aquele que não rejeita a obrigação dagerais das evidências legítimas que indicam que aquele que não rejeita a obrigação da   
ZakaatZakaat e da   e da  HajjHajj não é descrente.  Dentre elas é o   não é descrente.  Dentre elas é o  hadithhadith sobre o castigo da pessoa que sobre o castigo da pessoa que  
abandona (o pagamento da)  abandona (o pagamento da)  ZakaatZakaat da sua riqueza no Dia da Ressurreição da sua riqueza no Dia da Ressurreição ,  ,  em seguida,em seguida,  
verá o seu caminho ou para o Paraíso ou para o Inferno.verá o seu caminho ou para o Paraíso ou para o Inferno.11

Texto original em árabe:Texto original em árabe:

حكم تارك الصوم تهاون�ا
1 Relatado por Imaam Muslim, Livro de Zakaat, Capítulo “O pecado da pessoa que não paga a Zakaat”, nº1647.
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 س: ما حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوبه، وهل يخرجه من
 السلم تركه الصيام تهاون�ا أكثر من مرة؟

ا لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر،  ج : من أفطر في رمضان عمد�
 ول يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء، وعليه التوبة إلى ا سبحانه مع

 القضاء. والدلة كثيرة تدل على أن ترك الصيام ليس كفر�ا أكبر إذا لم يجحد
نما أفطر تساهل� وكسل�. وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر  الوجوب وا@
 القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي. وهكذا ترك الزكاة والحج مع
 الستطاعة إذا لم يجحد وجوبهما فإنه ل يكفر بذلك، وعليه أداء الزكاة عما

 مضى من السنين التي فرط فيها، وعليه الحج مع التوبة النصوح من التأخير؛
 لعموم الدلة الشرعية في ذلك الدالة على عدم كفرهما إذا لم يجحدا وجوبهما.

 ومن ذلك حديث تعذيب تارك الزكاة بماله يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى
ما إلى النا رالجنة وا@  
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