21697 - Quando repor os jejuns perdidos do Ramadan, eles não precisam
ser feitos consecutivamente
Pergunta

Eu perdi cinco dias no Ramadan quando não jejuei porque estava doente. Eu tenho que jejuá-los
consecutivamente, ou posso jejuar um dia por semana?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Os imams concordam que, para compensar os jejuns perdidos do Ramadan, deve-se jejuar um
número de dias igual ao número de dias em que não jejuou, porque Allah diz (interpretação do
signiﬁcado):
"e quem estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número [de dias que não se observou
Sawm (jejum)] de outros dias "
[Al-Baqarah 2:185]
Não é essencial que estes dias sejam consecutivos; você pode jejuá-los um após o outro, ou você
pode jejuá-los separadamente, quer você jejue um dia cada semana ou cada mês, ou o que seja
fácil para você. A evidência disso é o versículo citado acima, porque não especiﬁca que os dias
jejuados para compensar os jejuns perdidos do Ramadan sejam consecutivos, ao contrário apenas
estipula que o número de dias de jejum seja igual ao número de dias perdidos.
Ver al-Majmu', 6/167; Al-Mughni, 4/408.

1/2

O Comitê Permanente foi questionado: é permitido compensar os jejuns perdidos do Ramadan em
dias separados?
Eles responderam: Sim, é permitido compensar os jejuns perdidos em dias separados, porque
Allah diz (interpretação do signiﬁcado):
"e quem estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número [de dias que não se observou
Sawm (jejum)] de outros dias "
[Al-Baqarah 2:185]
E Allah não estipulou que estes dias devam ser consecutivos.
Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 10/346.
Em Fataawa al-Shaikh Ibn Baaz (15/352) é dito: Se uma pessoa não jejuar por dois ou três ou mais
dias, ela deve fazer os jejuns, mas eles não têm que ser em dias consecutivos. Se a pessoa ﬁzer
isso, é melhor, mas se ela não ﬁzer não há nada de errado com isso.
E Allah sabe melhor.
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