23355 - Ela perdeu a cabeça por causa da bebida e não ofereceu algumas
orações. Qual é o parecer?
Pergunta

Por favor, deem-me uma resposta sobre isso: eu bebi uma noite, ﬁquei bêbada e adiei minhas
orações 3 e 4 e fajr, mas as ofereci após o fajr. Eu li que isso me torna uma incrédula, estou
rezando agora e peço a Allah que me perdoe, nunca deixei de acreditar em Allah e rogarei a ele
que me perdoe por beber. A questão é: se isso me tornou uma incrédula, isso signiﬁca que meu
casamento é inválido? Eu preciso me casar novamente ou é como (divórcio) 3 vezes e nunca
poderemos nos casar novamente? Novamente, meu Allah perdoe-me, pois estou muito triste pelo
que ﬁz.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Pedimos a Allah que aceite seu arrependimento e o faça sincero.
"Por certo, Allah ama os que se voltam para Ele, arrependidos"
[al-Baqarah 2:222 – interpretação do signiﬁcado]
Com relação à sua falta dessas orações – na situação mencionada – você não se tornou uma
kaaﬁra (incrédula) por causa disso, insha’Allah, porque essa perda das orações não foi uma ação
deliberada de sua parte, mesmo que o que a tenha causado foi você beber intoxicantes, o que é
um grande pecado, mas talvez Allah o expie por meio de seu sincero arrependimento.
Com base nisso, você ainda é muçulmana, todos os louvores são para Allah. Seu casamento não é
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afetado e você não precisa renovar o contrato, etc.
Depois de se arrepender sinceramente, você deve orar regularmente a tempo e deve evitar
negligenciar as orações, omitindo-as ou atrasando-as. Esforce-se para conceder direitos a seu
marido e ﬁlhos e volte-se sinceramente para Allah, desistindo dos pecados maiores e menores.
Pedimos a Allah que nos abençoe e a nossos irmãos muçulmanos com orientação e ﬁrmeza, pois
Ele é o Oniouvinte, Glorioso.
E Allah sabe melhor.
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