38205 - Regra sobre jejuador que vomita um pouco
Pergunta

O vômito em pequena quantidade invalida o jejum? Foi algo entre cuspir, pigarrear e vomitar.
Estou tendendo a crer que aquilo foi muito pouco vômito – ou seja, não fui capaz de manter minha
salivação baixa – ou foi somente cuspe. Por favor, forneça a interpretação islâmica correta desta
questão.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
O vômito refere-se ao alimento (ou similar) quando é expelido do estômago para fora do corpo.
Com relação a se isso quebra o jejum ou não, a decisão depende do fato de ter sido deliberado ou
não. Se uma pessoa vomitar deliberadamente, isso quebra o jejum e ela tem que compensar esse
dia. Se não puder evitar o vômito e vomitar involuntariamente, seu jejum ainda é válido e ela não
precisa fazer mais nada. Já discutimos isso na pergunta n° 38023 .
Se uma pessoa precisa vomitar porque está doente e o vômito ajudará a se recuperar, então é
permitido que ela faça isso, mas ela deverá compensar aquele dia após o Ramadan, porque Allah
diz (interpretação do signiﬁcado):
“... e quem estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias...”
[al-Baqarah 2:185]
De acordo com a visão acadêmica correta, não há diferença se a quantidade de vômito é grande
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ou pequena. Se uma pessoa vomitar deliberadamente e apenas uma pequena quantidade sair, o
jejum é quebrado. É dito em al-Furu’: Se uma pessoa provoca o vômito e vomita qualquer coisa,
então seu jejum é quebrado, por causa do relato de Abu Hurairah: “Quem não puder evitar o
vômito não necessita fazer nada, mas quem vomitar deliberadamente deve compensar aquele
dia.” Al Furu’, 3/49. Este hadith foi narrado por Abu Dawud, 2380; al-Tirmidhi, 720 – ele disse que
os estudiosos seguem esta visão. Classiﬁcado como sahih por al-Albaani.
Mas há uma diferença entre cuspir e vomitar. Cuspir e pigarrear, etc não vêm do estômago, então
não há nada de errado em expelir essa matéria. Mas o vômito vem do estômago, como explicado
acima.
E Allah sabe melhor.
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