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O Livro do Jejum (As Siâm) 

I - Definição do Siâm, sua condição na Sharî’ah e suas virtudes 

Allah prescreveu distintos rituais para testar quem de Seus servos segue seus 
próprios desejos e aqueles que obedecem a Seus mandamentos. Dessa forma, 
estabeleceu alguns rituais que incluem abster-se de certas coisas desejadas pelo 
ser humano como, por exemplo, o jejum, que consiste em abster-se de três ações 
amadas com a intenção de comprazer Allah: comer, beber e ter relações sexuais. 
Outros rituais de adoração. Por outro lado, envolvem o desprendimento de coisas 
queridas, como é o caso do Zakâh e as doações, que consistem dar em caridade 
com a intenção de comprazer Allah com algo que é muito querido pelo ser humano: 
os bens materiais. Para alguns humanos é mais fácil desprender-se de mil reais do 
que jejuar o dia inteiro; para os outros é o contrario, preferindo o jejum ao invés da 
caridade. Por este motivo  é que Allah diversificou os rituais de adoração. 

• A retidão do coração: A retidão do coração e seu bem-estar dependem a 
entrega total a Allah. Sem duvida, a ingestão do alimento, a bebida, as conversas, o 
sono e interferência de pessoas que possuem o coração afastado de seu Senhor, lhe 
distraem e tomam o tempo em diversos assuntos mundanos. Por esta razão, Allah 
por misericórdia com Seus servos prescreveu o jejum para eliminar a interferência 
da comida  e da bebida e manter o coração afastado das incessantes e variadas 
paixões que impedem aproximar-se a seu Senhor. Também prescreveu o I’tikâf que 
consiste em consagrar-se de coração a Allah e dedica-se por completo a Sua 
adoração, afastando-se temporariamente dos demais assuntos. 

• O jejum consiste em abster-se de toda comida, bebida, relação sexual e demais 
anulantes do jejum, desde o começo da primeira luz da alvorada ate que o sol se 
ponha, com a intenção de comprazer Allah. 

• A sabedoria contida na prescrição do jejum: 

1. O jejum é uma forma de procurar a proteção de Allah contra o inferno através 
do cumprimento de Seus mandamentos e o afastamento de Suas proibições. 

2. Acostuma o homem a controlar seu ego, fortalecer-se, cumprir suas 
responsabilidades e ter paciência perante as dificuldades. 

3. Faz com que o muçulmano compartilhe a dor sentida pelos seus irmãos 
necessitados. Isto o leva a ser mais desprendido e caridoso para com os pobres 
e necessitados, obtendo assim o amor e a fraternidade humana. 

4. É uma purificação do espírito, pois limpa a alma dos hábitos ruins e as más 
companhias. E o jejum,  também, existe descanso para o aparelho digestivo, 
para que recupere a sua força e eficácia em suas funções. 

• O jejum no mês do Ramadân é um dos pilares práticos do Islam, e foi prescrito 
por Allah no ano segundo a Hégira. 
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O mês do Ramadan é o melhor dos meses. As dez ultimas noites do Ramadân são 
melhores que as noites dos primeiros dez dias de Dhu Al Hijjah. O dia de sexta é o 
melhor dia da semana. O “Dia do Sacrifício” (décimo dia de Dhu Al Hijjah) é o 
melhor dia do ano. A “Noite do Destino” (Lailah Al Qadr) é a melhor noite do ano. 

• A decisão legal do jejum no mês Ramadan: O jejum do mês do Ramadân é 
uma obrigação para todo muçulmano adulto, consciente, com possibilidade de 
jejuar, residente, homem ou mulher livre de empecilhos  como a menstruação o do 
pós-parto. Allah prescreveu a obrigação do jejum a nossa nação como fez com as 
nações anteriores. Allah disse: “Ó crentes! Foi prescrito o jejum da mesma forma 
para aqueles que os precederam para que alcanceis a piedade”. (2: 183). 

• Virtudes do mês do Ramadan: Quando começa o mês do Ramadan se abrem 
as portas do Paraíso, em cada uma de suas noites Allah livra muitas pessoas do 
Inferno e uma de suas noites em particular, é melhor que mil meses (Lailah Al 
Qadr). Abû Hurairah (que Allah esteja comprazido com ele) relatou que o 
Mensageiro de Allah (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) disse: 
“Quando chega o Ramadân se abrem as portas do Paraíso, se fecham as portas do 
Inferno e os demônios são acorrentados”. Muttafaq ‘alaih1. 

• Virtudes do jejum: 

1. Abû Huraira (que Allah esteja comprazido com ele) relatou que o Mensageiro 
de Allah (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) disse: “Todas as 
boas ações do ser humano terão sua recompensa multiplicada por dez ou até 
setenta vezes. Allah disse: Exceto o jejum que é feito para Mim e Eu sou quem o 
recompensará, pois o homem deixa suas paixões e seu alimento por Minha 
causa. O jejuador tem dois momentos de alegria: um (nesta vida) quando 
desjejua e outro (na outra vida) quando se encontra com seu Senhor. O mau 
hálito do jejuador é melhor para Allah do que o perfume de almíscar”. Muttafaq 
‘alaih2. 

2. Abu Hurairah (que Allah esteja comprazido com ele) relatou que o Mensageiro 
de Allah (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) disse: “Aquele que 
jejue o mês do Ramadan com fé e devoção, lhe serão perdoados todos os 
pecados cometidos”. Muttafaq ‘alaih3. 

3. Sahl Ibn Sa’d (que Allah esteja comprazido com ele) relatou que o Profeta (que 
as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) disse: “No Paraíso existem oito 
portas, uma se chama Ar Raiiân e só entrará por ela os jejuadores”. Muttafaq 
‘alaih4. 

                                                 
1 Al Bukhâri 3277. Muslim 1079; esta é a sua versão. 
2 Al Bukhâri 1894. Muslim 1151; esta é a sua versão. 
3 Al Bukhâri 1901. Muslim 760. 
4 Al Bukhâri 3257; esta é a sua versão. Muslim 1152. 
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II - Regulamentação do jejum 

• Para obter a recompensa pelo jejum, o muçulmano deve realizá-lo com fé e 
devoção, não para aparecer ou ter boa reputação, nem para imitar as pessoas ou 
por costume de seu povo somente. Deve-se jejuar no Ramadân porque Allah 
ordenou e com a esperança de que Ele nos recompense por ele, e assim deve ser 
com os demais rituais de adoração. 

• O jejum do Ramadân se torna obrigatório quando ocorrido um destes 
dois acontecimentos5: 

1. Que um muçulmano honrado e de boa visão, homem ou mulher, visualize a lua 
do mês de Ramadân em seu quarto crescente. 

2. Que o mês de Sha’bân complete trinta dias6. 

• Regras que determinam a visualização da lua do Ramadân: No caso de não 
avistares a lua do Ramadân até o amanhecer que segue a trigésima noite de 
Sha’bân, as pessoas deverão adiar o jejum até o amanhecer seguinte. Da mesma 
forma será feito se não puderem visualizar a lua devido à nebulosidade ou neblina. 
Se as pessoas jejuarem vinte e oito dias até visualizar a lua de Shauuâl (mês 
seguinte ao Ramadân), deverá quebrar seu jejum no dia seguinte e jejuar um dia a 
mais depois do ‘Îd. Se tiverem jejuado trinta dias através do testemunho de uma 
pessoa somente (que afirmou ter avistado a lua de Ramadân) e ainda não 
visualizaram a lua (de Shauuâl), deverá seguir jejuando até visualizar a lua 
correspondente de Shauuâl. Abu Huraira (que Allah esteja comprazido com ele) 
relatou que o Mensageiro de Allah (que a benção e a paz de Allah estejam sobre 
ele) disse: “Começai a jejuar quando a visualizares (a lua de Ramadân) e finalizai o 
jejum quando visualizares (a lua de Shauuâl). E se as nebulosidades impedirem de 
avistá-la, deixai que Sha’bân complete trinta noites (para recém depois começar o 
mês de Ramadân)”. Muttafa ‘alaih7. 

• Se os habitantes de um local avistam a lua do Ramadân estão obrigados a jejuar 
no dia seguinte. Devido a que a visualização da lua em seu quarto crescente veria 
segundo a região ou a zona geográfica, a obrigação de começar a jejuar e de 
terminar o jejum também variará de uma região para outra. Seria sensato, alem de 
ser válido, que os muçulmanos de todos os continentes iniciassem o jejum no 
mesmo dia, ao visualizar a lua do Ramadân em uma determinada região, posto que 
seria um símbolo de unidade e irmandade islâmica. Porém até que isso aconteça, 
todo muçulmano deve começar a jejuar quando os habitantes de seu país o façam. 
Os habitantes de um mesmo país não devem se dividir e começar a jejuar em um 

                                                 
5 É necessário esclarecer que o calendário lunar islâmico consiste de doze meses, onde cada um 
deles é marcado pela chegada do quarto crescente. Além do mais, tem a característica de que as 
noites precedem os dias. Por exemplo: o dia de segunda começa com o poente do dia de domingo e 
não as 00:00 horas como no calendário gregoriano ocidental. Cientes disso, podemos entender a 
ênfase dada à visualização da lua em seu quarto crescente. 
6 Os meses lunares possuem 29 ou 30 dias de duração no Maximo, e o sinal da chegada de um novo 
mês é a aparição da lua em seu quarto crescente geralmente depois do poente.  
7 Al Bukhâri 1909; esta é a sua versão. Muslim 1081. 
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dia uns e em outro dia outros, pois isto envolve cair na divisão e no sectarismo que 
Allah proibiu. 

• Quem tenha avistado a lua do Ramadân ou a do Shauuâl porem seu testemunho 
tenha sido rejeitado deverá começar o jejum ou finalizá-lo quando o resto dos 
habitantes de seu país o faça. Se a lua em seu quarto crescente seja visualizada 
durante o dia, significa que o mês começa ao anoitecer, porém se desaparece antes 
do poente, então o inicio do mês foi na noite anterior. 

• É Sunnah que aquele que visualize a lua de Ramadân ou outro mês diga: “Ó 
Allah! Faz que esta lua traga para nós bênçãos, fé, bem-estar e Islam. Meu Senhor e o 
teu é Allah”. Registrado por Ahmad e At Tirmidhi8. 

• A autoridade dos muçulmanos deve anunciar através de todos os meios lícitos 
de comunicação a confirmação da visualização da lua do Ramadân e a do Shauuâl. 

• Se o muçulmano inicia o jejum em sua terra e logo viaja a outra região, deve 
finalizar seu jejum quando os habitantes dessa região o façam, embora lhe obrigue 
jejuar mais de trinta dias. Em troca, se devido a isto o resultado total de dias 
jejuados seja menos de 29 dias, deverá compensar um dia a mais de jejum depois 
do ‘Îd. 

• A intenção do jejum no Ramadân: É obrigatório ter presente a intenção de 
jejuar cada dia do Ramadân embora seja por um período durante a noite antes da 
primeira claridade da alvorada. Para os jejuns voluntários, em troca, pode-se ter a 
intenção durante o mesmo dia do jejum, se não ocorreu nenhum anulador do jejum 
desde o amanhecer. 

• É valido jejuar  sem ter confirmado a intenção durante a noite, somente no caso 
de não saber sobre a obrigação de jejuar nesse dia. Por exemplo: se é confirmado o 
inicio do jejum do Ramadân  durante o mesmo dia, a pessoa iniciará seu jejum 
depois de saber da noticia. E não precisará compensar esse dia mesmo que tenha 
comido antes de saber sobre o inicio do jejum. 

• Aqueles em que recai a obrigação de jejuar recentemente durante do dia, como 
uma pessoa ao recobrar os sentidos (juízo mental), uma criança que alcança a 
maturidade sexual ou um incrédulo ao islamizar-se, por exemplo, podem fazer a 
intenção de jejuar durante o dia desde que estejam conscientes da obrigação 
embora tenham comido e bebido, e não devem compensar esse dia. 

• O muçulmano deve ater-se no que é relativo à Salâh e o jejum no lugar em que 
se encontra. O jejuador deve iniciar ou terminar seu jejum diário no horário 
correspondente com o local que se encontra, seja este sobre a superfície terrestre 
ou em um avião no céu ou em um barco no mar. 

• O jejum dos anciãos e enfermos: Quem se vê obrigado a suspender seu jejum 
devido à velhice ou por uma doença incurável, seja ele residente ou viajante, deve 
alimentar um pobre por cada dia não jejuado, e essa será sua compensação. Ele 

                                                 
8 Sahîh. Ahmad 1397. At Tirmidhi 3451. 
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pode preparar o alimento segundo os dias que deixou de jejuar e convidar os 
necessitados para comer ou entregar por cada dia não jejuado meio Sâ’ de alimento 
comum da região a um necessitado. Também pode escolher entre dar de comer a 
um pobre cada dia ou deixar a compensação de dias não jejuados na sua totalidade 
para o ultimo dia. 

• A pessoa que perdeu a capacidade de discernimento por velhice, não esta 
obrigada a jejuar nem a compensar seu jejum, pois isso não é passível de obrigação 
alguma. 

• É ilícito que a mulher jejue quando esta menstruando ou durante a hemorragia 
pós-parto, mas deverá repôs os dias não jejuados. Se deixar de menstruar ou a 
hemorragia pós-parto finalizar durante o dia, ela não estará obrigada a jejuar o 
resto do dia, se não que, o reporá depois. Este mesmo caso é aplicado ao viajante 
que chega a seu destino sem estar jejuando. 

• A mulher grávida e a lactante podem também romper o jejum se teme por sua 
saúde ou de seus filhos, porém logo deverá repor os dias não jejuados. 

• A decisão legal do jejum durante uma viaje: É melhor que o jejuador suspenda 
o jejum durante uma viajem. Quem esta viajando durante o Ramadân esta diante 
de duas situações: 1) Se par ele é igual jejuar ou não, o melhor é que siga com seu 
jejum. 2) Se lhe for difícil jejuar, então o melhor é que suspenda seu jejum e logo 
repor os dias não jejuados. Em toca, se esta dificuldade é grande para ele, fica 
obrigatório suspender o jejum. Anãs Ibn Malik (que Allah esteja comprazido com 
ele) relatou: “Em uma viajem que fizemos junto ao Profeta (que as bênçãos e a paz 
de Allah estejam com ele), os que se encontravam jejuando não recriminaram 
aqueles que suspenderam o jejum, e os que haviam suspendido o jejum não 
recriminaram aqueles que se encontravam jejuando.” Muttafaq ‘alaih 9. 

• Quem faz a intenção de jejuar durante o Ramadân e logo perde o conhecimento 
todo o dia ou parte dele, se jejum é valido - In Shâ’ Allah. 

• Quem perde o juízo durante o Ramadân por desmaio, enfermidade ou loucura e 
logo a recupera, não esta obrigado a compensar o jejum ou a Salâh, pois não existe 
obrigação imposta em tais estados. Em troca, quem perde os sentidos por uma 
ação voluntaria e logo o recupera, deve compensar o jejum, mas não a Salâh. 

• Quem faz a intenção de jejuar e devido ter dormido tarde da noite, o sono lhe 
venceu durante todo o dia e despertou-se recém depois do poente, seu jejum é 
valido e não deve compensá-lo. 

• Se o Muçulmano se esquece no Ramadân que esta jejuando e come, bebe ou 
tem relações sexuais, não deve compensar esse dia e seu jejum é valido. 

• Quem esta jejuando e sofre uma polução, não incorre em uma falta e seu jejum 
é valido, porém deve realizar o Gusl. 

                                                 
9 Al Bukhâri 1947. Muslim 1118. 
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• Quem esta doente e o fato de jejuar se torna difícil ou poderá prejudicar sua 
saúde, não deve jejuar e logo depois repor os dias não jejuados. 

• O melhor é que o muçulmano esteja sempre em estado de Tahârah. Sem 
duvida, o jejuador pode atrasar o Gusl do Janâbah, do pós-parto ou da menstruação 
até depois do amanhecer, e seu jejum é igualmente válido. 

• A Sunnah é que a pessoa disposta a realizar uma viajem durante o Ramadân 
suspenda seu jejum antes de começar a viajem. Quem suspenda seu jejum para 
realizar uma tarefa de auxilio, como salvar a quem esta se afogando ou apagar um 
incêndio, por exemplo, somente deve repor esse dia. 

• Como jejuar nas regiões onde o sol não se oculta: O Povo que habita as 
regiões nas quais o sol não se oculta no verão ou não sai no inverno,  ou onde o dia 
dura seis meses e também à noite, devem dirigir-se no que diz respeito ao jejum e 
o Salâh ao lugar mais próximo onde possa distinguir o dia da noite, e ambos 
somem vinte e quatro horas no total. Portanto, deve-se limitar desde o principio do 
mês os horários do jejum e da oração segundo os horários dessa região vizinha. 

• Quem realiza o coito com seu cônjuge durante o dia do Ramadân enquanto ela 
esta menstruando, deve cumprir com a expiação por seu pecado e compensar o dia 
do jejum perdido, além disso, deve dar meio ou um dinar de ouro em caridade 
como mencionamos anteriormente. 

• Se o jejuador encontra-se em um avião e este decola pouco antes do poente, 
não deverá romper seu jejum até que estando no céu confira se o sol ocultou-se 
completamente. 

• Quem abandona o jejum do Ramadân renegando de sua obrigatoriedade se 
converte em um Kâfir (incrédulo). Quem abandona o jejum por negligencia ou 
preguiça não se converte em um incrédulo e suas orações são válidas, porém 
comete um grande pecado. 

• As ações que anulam e invalidam o jejum são os seguintes: 

1. Comer ou beber durante o dia. 

2. Ter relações sexuais durante do dia. 

3. Ter uma ejaculação devido a uma excitação provocada por beijos, caricias, 
masturbação ou ações similares. 

4. Receber uma injeção via intravenosa com substâncias alimentícias durante o 
dia. 

Todas essas ações até o momento mencionadas anulam e invalidam o jejum 
somente se o jejuador as realize intencionalmente e consciente de seu jejum. 

5. O começo da menstruação ou hemorragia pós-parto durante o dia. 

6. A apostasia. 
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• Os anuladores do jejum são de duas classes: 

1. A ingestão de substancias que fortalecem e alimentam o corpo, tais como a 
comida, a bebida e seus substitutos; ou que causam dano, como beber sangue, 
bebidas alcoólicas e outras substancias. 

2. A emissão de substancias que debilitam e causam dano ao corpo, como a saída 
de sêmen, o sangue menstrual, a hemorragia pós-parto e similares. 

• O que deve fazer quem ouve o Adhân do Fajr e esta com a comida em sua 
mão: Abû Hurairah (que Allah esteja comprazido com ele) relatou que o 
Mensageiro de Allah (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele), disse: 
“Quem ouve o Adhân e ainda tem um recipiente (de alimento ou bebida) em sua 
mão, não deve deixá-lo até satisfazer sua necessidade,” Registrado por Abu Daûd 10. 

• Quem come algo pensando que ainda é noite sendo que já e de dia ou pensando 
que o sol já tenha se ocultado sendo que não aconteceu, seu jejum é valido e não 
deve compensá-lo. 

• Coisas que não invalidam o jejum: Existem muitas coisas que não invalidam 
o jejum, por exemplo: a aplicação de Kuhl nos olhos, injeções com medicamentos, 
uso de colírio, remédios para o nariz, a cura de feridas, perfume, óleos e cremes 
para o corpo, incenso, henna, vomito, hemorragia, aplicação de ventosas e sangrias 
(hijamah), extração de dentes, a saída de líquidos pré-seminais e a expectoração da 
asma. Todos esses itens não anulam nem invalidam o jejum. 

• Os exames de sangue as injeções com medicamentos não invalidam o jejum, 
embora seja melhor postergá-los, se for possível, para a noite. 

• A mulher pode consumir produtos que interrompam a menstruação ou 
adiantem, com o fim de realizar o jejum ou o Hajj, isso se os médicos não 
constatarem nenhuma ameaça para a saúde da mulher, embora seja melhor evitar. 

• Se o jejuador ejacula devido à masturbação ou por ter contato com sua esposa, 
porém sem penetração, estará cometendo um pecado, mas somente deve 
compensar o dia de jejum invalidado sem ter que realizar expiação alguma. 

• Quem esta viajando e jejuando no Ramadân porem pratica coito durante o dia 
com seu cônjuge, somente deve compensar esse dia de jejum invalidado e não 
realizar expiação alguma. 

• Quem não se encontra viajando e pratica o coito durante o dia do Ramadân 
deve compensar o jejum invalidado e, além disso, deve realizar uma expiação 
especial se o fez (o coito) de forma voluntária, consciente e intencional. Quem o 
tenha feito sendo obrigado, por ignorância ou por esquecimento, seu jejum é valido 
e não deve compensar nem realizar expiação alguma. Isto serve tanto para os 
homens quanto as mulheres. 

                                                 
10 Hasan Sahîh. Abu Daûd 2350. 
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• A expiação imposta para aquele que rompe o jejum do Ramadân 
praticando coito: Esta expiação consiste em libertar um escravo. Se isto não é 
possível deverá jejuar durante dois meses completos e contínuos. Se não pode 
jejuar, então deverá em seu lugar alimentar a sessenta necessitados dando a cada 
um deles meio Sâ’ de comida. E se não esta em condições de fazer nenhuma dessas 
expiações, ela fica anulada. Esta expiação é obrigatória somente para quem pratica 
o coito intencionalmente e intencionalmente durante o dia de Ramadân dentre 
aqueles que possuem a obrigação de jejuar. Quem pratica o coito durante um jejum 
voluntário, seja por promessa ou compensação, não esta obrigado a cumprir com 
esta expiação. Abu Hurairah (que Allah esteja comprazido com ele) relatou: “Um 
homem se apresentou perante o Mensageiro de Allah (que as bênçãos e a paz de 
Allah estejam sobre ele), e disse: Estou perdido Mensageiro de Allah! E o 
Mensageiro de Allah (que as bênçãos e a paz de Allah estejam sobre ele) lhe 
perguntou: E o que causou tua perdição? Disse: Tive relações sexuais com minha 
mulher durante o Ramadân. Então o Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah 
estejam sobre ele), lhe disse: Tens como libertar um escravo? Ele respondeu: Não! 
O Mensageiro de Allah (que as bênçãos e a paz de Allah estejam sobre ele), 
perguntou: Podes jejuar dois meses seguidos? Ele respondeu: Não! O Profeta (que 
as bênçãos e a paz de Allah estejam sobre ele) lhe perguntou: Tens como alimentar 
sessenta necessitados? Ele respondeu: Não! Então o Profeta (que as bênçãos e a 
paz de Allah estejam sobre ele), sentou-se e logo que foi trazido a ele um recipiente 
cheio de tâmaras disse: Faça caridade com isso! E o homem exclamou: E haverá 
gente mais pobre do que nós? Entre ambas as rochas vulcânicas11 não existe uma 
casa mais necessitada que a nossa! O Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah 
estejam sobre ele), riu até o ponto de se ver seus dentes, logo disse: Tome, e 
alimenta com isto a tua família!” Muttafaq ‘alaih12. 

• Existem algumas coisas que não interrompem a continuidade dos que devem 
jejuar dois meses seguidos, estes são: Ambos ‘Îd, uma viajem, uma doença que 
necessita para sua cura romper o jejum, a menstruação e o pós-parto. 

• Se a pessoa praticou o coito dois ou mais dias no Ramadân, deve compensar e 
realizar uma expiação por cada dia que tenha quebrado seu jejum. Em troca, quem 
tenha feito duas vezes ou mais em um mesmo dia, deve cumprir somente com uma 
expiação e somente uma compensação por esse dia de jejum invalidado. 

• Se o homem retorna de uma viajem no Ramadân tendo suspenso seu jejum e 
encontra sua esposa recém purificada da menstruação ou do pós-parto, é licito 
para ele ter relações com ela. 

• É Sunnah cumprir com a compensação dos dias não jejuados do Ramadân o 
mais rápido possível e de forma continua. Se o tempo acelerar, os dias deverão ser 
obrigatoriamente seguidos. Se a compensação dos dias não jejuados for atrasada 
até a chegada do Ramadân seguinte, a pessoa comete um pecado e deve compensá-
lo logo depois de terminar o novo jejum. 

                                                 
11 Em árabe “Lâbataiha”, e refere-se a duas formações vulcânicas que rodeiam dois dos lados da 
cidade de Madina, e remetem a mesma cidade. 
12 Al Bukhâri 1936. Muslim 1111; esta é a sua versão. 
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• Allah estabeleceu jejuar em seu período correspondente para aqueles que não 
possuem desculpas, repor os dias não jejuados para aqueles que possuem 
justificativas temporárias, como o viajante a menstruante, por exemplo, e 
alimentar os pobres em compensação pelo jejum não realizado para aqueles que 
não podem fazê-lo em seu devido período ou repô-lo, como os anciãos e os doentes 
crônicos por exemplo. 

• Quem morre devendo dias de jejum no Ramadân, devido a uma enfermidade ou 
outra justificativa válida, não existe obrigação de jejuar por ele, nem compensar 
alimentando os pobres pelos dias que não jejuou. Em troca, se a pessoa morre 
havendo a possibilidade de compensar seu jejum perdido, porém ainda assim não 
o fez, então um parente direto e mais próximo deverá jejuar pelo seu familiar. 
‘Â’ishah (que Allah esteja comprazido com ela) relatou que o Mensageiro de Allah 
(que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) disse: “Quem morrer devendo 
dias de jejum, seu familiar direto mais próximo deverá jejuar por ele.” Muttafaq 
‘alaih 13. 

• Quem não jejua intencionalmente e sem justificativas plausíveis durante todo o 
mês do Ramadân ou alguns dias não esta obrigado a compensar nem tampouco lhe 
será aceito se o faz. Esta pessoa esta em falta por haver cometido um gravíssimo 
pecado, e por isso deve, primeiramente, arrepender-se e pedir perdão a Allah. 

• Quem morre devendo um jejum devido a uma promessa, uma peregrinação ou 
um ‘Itikâf, por exemplo, é recomendável que seu herdeiro legitimo o realize em seu 
nome. Sem duvida, se outra pessoa o fizer também será valido. 

• Quem possui a clara intenção de romper o jejum é como se o fizesse, pois o 
jejum consta de dois pilares fundamentais: a intenção e a própria abstinência. Se a 
pessoa claramente tem a intenção de romper seu jejum, o primeiro pilar é perdido, 
e a intenção é à base de qualquer ação sobre o qual estão os rituais de adoração. 

• Quem for dormir na trigésima noite de Sha’bân e fizer a seguinte intenção: Se 
amanha é o primeiro dia de Ramadân, eu jejuarei! E no outro dia é o primeiro dia 
de Ramadân, seu jejum é valido. 

• Se uma proibição envolve todo um ritual, então a pratica deste ritual é ilícita e 
inválida, como é o caso do muçulmano que jejua no dia do ‘Id; seu jejum é ilícito e 
invalido. Se envolver somente uma ação ou frase especifica dentro de um ritual, ao 
praticar isso estará invalidando este ritual, como no caso de quem come 
intencionalmente durante o jejum; seu jejum fica anulado. E se for em geral, de 
forma que envolva tanto o ato de adoração quanto aos demais atos, cair nesta 
proibição durante a pratica de um ato de adoração não o anula, como quem profere 
uma calunia enquanto jejua; a calunia é um pecado porém não anula o jejum nem 
outros rituais similares. 

                                                 
13 Al Bukhâri 1952. Muslim 1147. 
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III - Sunan do jejum 

• É Sunnah praticar o Suhûr (comida rápida antes da primeira claridade da 
alvorada) pelas bênçãos que existem nele. O melhor que se pode comer no Suhûr 
são tâmaras. É Sunnah tomar o Suhûr o mais próximo da hora de começar o jejum. 
Uma das bênçãos desta comida rápida é reforçar o corpo para a obediência a Allah 
e Sua adoração. Também é um motivo para levantar-se antes de amanhecer, 
momento em que é recomendável invocar a Allah, pedir perdão, oferecer algumas 
suplicas e, além disso, poder rezar o Fajr com a comunidade. 

• É Sunnah apressar o Iftâr (desjejum depois do poente). Também é 
recomendável romper o jejum com tâmaras, e na sua ausência, com água. Também 
se pode romper o jejum com qualquer outro alimento ou bebida, sempre que estes 
tenham sido obtidos de forma licita. Se não dispõe de alimento nem bebida no 
momento de romper o jejum, então basta colocar a intenção no coração pra 
finalizar o jejum. 

• O jejuador perde parte do açúcar armazenado em seu corpo, e a baixa do nível 
de açúcar no corpo causa a sensação de fraqueza, cansaço e turvação na vista, 
afetando alguns jejuadores. Por isso, romper o jejum com tâmaras devolve, com a 
vontade de Allah, o açúcar e as energias que faltavam. 

• É Sunnah oferecer comida aos jejuadores para que quebrem o jejum com ela. 
Quem oferece um desjejum tem a mesma recompensa que o jejuador, e isso não 
diminuem em nada a recompensa de nenhuma das partes. 

• É Sunnah que o jejuador aumente seus suplicas a Allah e suas orações. É 
recomendado pronunciar o nome de Allah ao comer e louvá-lo quando terminar. 
Depois de terminar seu desjejum é recomendável que diga: “A sede se foi e as veias 
foram umedecidas. Se Allah quiser seremos recompensados.” Registrado por Abu 
Daûd14. 

• É Sunnah também para o jejuador o uso do Siuâk sempre no inicio ou no final 
do dia. 

• É Sunnah que o jejuador diga quando for ofendido ou atacado por alguém: 
Estou jejuando! Estou jejuando!, e se estiver em pé, sente-se. 

• É Sunnah que o jejuador aumente a pratica de boas ações, como suplicar a Allah 
constantemente, recitar o Sagrado Alcorão, ser generoso e caridoso com os pobres 
e os necessitados, pedir perdão a Allah, arrepender-se dos pecados, praticar a 
oração noturna (Tahajjud), reforçar os laços familiares, visitar os enfermos e 
demais boas ações. 

• É Sunnah realizar a oração do Tarâuîh depois do Salâh obrigatório do ‘Isha’. 
Esta oração consiste em onze ou traze Raka’ât junto com a oração do Uitr; esta é a 
Sunnah, porém não existe nenhum inconveniente em rezar uma maior quantidade 

                                                 
14 Hasan. Abu Daûd 2357. 
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de Raka’ât. Quem rezar o Tarâuîh com o Imâm até que este acabe, será 
recompensado como se houvesse rezado durante uma noite completa. 

• É Sunnah comer algumas tâmaras no dia do ‘Îd Al Fitr antes de sair para o local 
da oração. 

• Quem é convidado para comer no dia e esta jejuando, é Sunnah que diga! Estou 
jejuando! O Mensageiro de Allah (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) 
disse: “Se alguém de vocês é convidado a comer quando esta jejuando, que fale: 
Estou jejuando!” Registrado por Muslim15. 

• É Sunnah que o muçulmano que tenha sido convidado a comer, jejuando ou 
não, diga depois de terminar: “Que os jejuadores quebrem o seu jejum convosco, os 
piedosos comam de vossa comida e os anjos peçam (perdão) por vós!” Relataram 
Abu Daûd e Ibn Mâjah 16. 

• É Sunnah  realizar uma ‘Umrah durante o mês de Ramadân, pois o Profeta (que 
as bênçãos e a paz de Allah estejam sobre ele) disse: “... uma ‘Umrah no Ramadân é 
recompensada como se fosse um Hajj.” Ou disse: “... como se fizesse um Hajj 
comigo.” Muttafaq ‘alaih 17. 

• Quem consagrar-se para realização da ‘Umrah no ultimo dia de Ramadân e 
realize seus rituais e o dia de ‘Îd, sua ‘Umrah será recompensada como feita no mês 
de Ramadân porque o que se tem em conta é quando foi feita a consagração inicial 
deste rito (que dizer, quando vestiu o Ihrâm). 

• Também é Sunnah esforçar-se nos últimos dez dias do Ramadân e fazer todo o 
tipo de atos de adoração. É recomendável também rezar as ultimas dez noites e 
despertar o reto da família para que se unam a esta adoração. 

• Virtudes da noite do Destino (Lailah Al Qadr): Esta noite tem um significado 
especial; nela se decidem assuntos da humanidade, se destinam o sustento e o 
prazo de vida de cada ser humano e são decretados os acontecimentos deste ano. 
Esta noite esta dentre uma das dez ultimas noites do Ramadân, possivelmente na 
vigésima sétima noite. 

• Particularidades do Lailah Al Qadr: Esta noite é melhor que mil meses 
(oitenta e três anos e quatro meses). É recomendado rezar nela e fazer as suplicas 
conhecidas. 

1. Allah disse: “Por certo, fizemo-lo descer [o Alcorão], na noite de al Qadr. E o que 
te faz inteirar do que é a noite de al Qadr? A noite de al Qadr é melhor que mil 
meses. Nela, descem os anjos e o Espírito [anjo Gabriel], com a permissão de 
seu Senhor [encarregados] de toda ordem. E nela existe paz, até o nascer da 
aurora.” (97: 1-5). 

                                                 
15 Muslim 1150. 
16 Sahîh. Abû Daûd 3854; esta é a sua versão. Ibn Mâjah 1747. 
17 Al Bukhâri 1863. Muslim 1256; esta é a sua versão. 
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2. Abû Hurairah (que Allah esteja comprazido com ele) relatou que o Profeta (que 
as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) disse: “Quem rezar durante a 
Noite do Destino com fé e devoção, lhe serão perdoados todos os seus pecados 
cometidos.” Muttafaq ‘alaih18. 

3. ‘Â’ishah (que Allah esteja comprazido com ela) relatou que perguntou ao 
Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele): “Ó Mensageiro de 
Allah! O que devemos dizer se soubermos qual é à noite Lailah Al Qadr? Ele 
(que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) respondeu: Diga: Ó Allah! Tu 
és Indulgente, Generoso e amas a indulgência. Perdoa, pois, minhas faltas.” 
Registraram At Tirmidhi  e Ibn Mâjah 19. 

IV - O que é detestável, o que é obrigatório e o que é permitido 
durante o jejum 

• É detestável durante o jejum lavar o nariz e a boca no Udû’ com exagero. 
Também é detestável provar a comida sem necessidade, aplicar ventosas 
(hijamah) e realizar outras praticas que causem debilidade ao corpo. 

• É obrigatório quebrar o jejum quando se escuta o Adhân do Magrib e abster-se 
de tudo o que anula e invalida o jejum, desde a aparição da primeira claridade da 
alvorada. 

• É obrigatório evitar sempre as ofensas, as mentiras, as calunias e as fofocas, 
porem no  Ramadân esta proibição é ainda mais enfática. Abu Hurairah (que Allah 
esteja comprazido com ele) relatou que o Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah 
estejam com ele) disse: “Quem não abandona o falso testemunho, as más ações e as 
atitudes ignorantes, saiba que Allah não tem nenhuma necessidade de que deixes 
seu alimento e sua bebida”. Registrado por Al Bukhâri 20. 

• O beijo entre esposos, o contato e as caricias estando vestidos durante o jejum 
é algo permitido, e não existe erro nisso embora desperte o desejo, sempre que 
saibam e possam manter o controle de si mesmos. Sem duvida, se temem que tais 
ações levem a cometer desobediência a Allah ou provoque a ejaculação de um ou 
de ambos durante o jejum, é ilícito realizar-las. ‘Â’ishah (que Allah esteja 
comprazido com ela) relatou: “O Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah estejam 
com ele) beijava e acariciava suas esposas enquanto jejuava, porém ele era quem 
tinha maior controle de seus desejos dentre vós.” Muttafaq ‘alaih21 

• É permitido que o jejuador lave os dentes com pasta dental, porém sempre 
cuidando que não engula nada. Também pode banhar-se para refrescar-se do calor 
e a sede. 

                                                 
18 Al Bukhâri 1901. Muslim 760. 
19 Sahîh. At Tirmidhi 3513; esta é a sua versão. Ibn Mâjah 3850. 
20 Al Bukhâri 6057. 
21 Al Bukhâri 1927; esta é a sua versão. Muslim 1106. 
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• Al Uisâl: Consiste em jejuar dois ou mais dias seguidos sem beber nem comer 
nada. O Mensageiro de Allah (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) 
proibiu isso dizendo: “Não pratiques o Uisâl. Quem de vós deseje estender seu 
jejum, que somente o faça até o amanhecer. Os Sahâbah disseram: Porém tu 
praticas o Uisâl ó Mensageiro de Allah! E ele (que as bênçãos e a paz de Allah 
estejam com ele) respondeu: Eu não sou como vocês; quando durmo me é 
fornecido comida e bebida.” Registrado por Al Bukhâri22. 

• O jejuador a permissão de engolir sua saliva, porém não deve ser feito se existe 
mucosidade nasal que é muito detestável, tanto para o jejuador quanto para 
qualquer outra pessoa por ela ser algo sujo. Se a pessoas que estiver jejuando sofre 
hemorragia em sua boca, seja por ferida em sua língua, dentes ou gengivas, não 
deve engolir, pois isso anula o jejum. 

• O jejum do Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) e 
seu desjejum: 

1. Ibn ‘Abbâs (que Allah esteja comprazido com ele) relatou: “O Profeta (que as 
bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) nunca jejuou por um mês inteiro fora 
do Ramadân. Quando jejuava, as pessoas diziam: Por Allah que ele não rompe 
seu jejum! E quando desjejuavam, as pessoas diziam: Por Allah que não jejua!” 
Muttafaq ‘alaih23 

2. Humaid relatou que viu Anas (que Allah esteja comprazido com ele) dizer: “O 
Mensageiro de Allah (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) somente 
deixava de jejuar durante um tempo do mês até que as pessoas chegassem a 
pensar que não jejuaria nada deste mês, e somente jejuava até pensarem que 
não quebraria o jejum durante todo o mês. E quando querias vê-lo rezando pela 
noite o vias, e quando querias vê-lo dormindo, o vias.” Registrado por Al 
Bukhâri24. 

IV - O jejum voluntário (Siâm At Tatauu’) 

• O jejum é de dois tipos: a) Jejum obrigatório, como o que é feito no mês de 
Ramadân. b) Jejum voluntário. Este por sua vez é de duas categorias: a) Geral. b) 
Especifico. No jejum voluntário existe uma grande recompensa e um aumento das 
benções, alem disso, é um complemento para desculpar todos os erros e faltas 
cometidas durante a realização de um jejum obrigatório. 

• Os tipos de jejum voluntário. 

1. O melhor destes é o do Profeta Davi que jejuava um dia sim outro não. 

2. A melhor época para jejuar, depois do mês de Ramadân, é durante o mês de 
Muharram (primeiro mês do calendário lunar islâmico). Os melhores dias deste 
mês para jejuar são primeiramente o décimo e logo depois o nono dia. Jejuar o 

                                                 
22 Al Bukhâri 1967. 
23 Al Bukhâri 1971; esta é a sua versão. Muslim 1157. 
24 Al Bukhâri 1972. 
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décimo dia de Muharram é uma expiação dos pecados cometidos durante o ano 
anterior. É recomendado jejuar ambos os dias, o novo e o décimo, para 
diferenciar-se dos judeus25. 

3. Jejuar seis dias de Shauuâl (décimo mês do calendário lunar islâmico). O 
Mensageiro de Allah (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) disse: 
“Quem jejua o mês de Ramadân e logo segue jejuando seis dias de Shauuâl seria 
como se jejuasse e ano inteiro.” Registrado por Muslim26. O melhor é jejuar os 
seis dias que seguem após o ‘Îd, porém é valido também fazê-lo em partes. 

4. Jejuar três dias em cada mês. Isto também equivale a jejuar o ano inteiro, e se 
recomenda jejuar os dias de lua cheia, que são os dias treze, quatorze e quinze 
de cada mês lunar. Também se pode jejuar no inicio do mês ou ao final, e fazê-
lo um na segunda, um na quinta e na seguinte segunda. 

5. Jejuar as segundas e quintas. É recomendado nesses dias devido que as obras 
dos homens são apresentadas perante Allah. A segunda é mais recomendada 
que a quinta. 

6. Jejuar os nove primeiros dias do mês de Dhu Al Hijjah. O melhor destes nove 
dias para quem não esta fazendo a peregrinação é o nono dia, que é o dia de 
‘Arafah. Jejuar nesse dia expia os pecados do ano anterior e do próximo que 
virá. 

7. Jejuar por amor a Allah. Abu Sa’îd Al Khudri (que Allah esteja comprazido com 
ele) ouviu o Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) dizer: 
“Quem jejuar um dia por amor a Allah, Ele afastará seu rosto do Fogo setenta 
anos.” Muttafaq ‘alaih27. 

8. É  recomendável jejuar a maior quantidade de dias possível durante o mês de 
Sha’bân desde seu inicio. Abu Qatâdah (que Allah esteja comprazido com ele) 
relatou que o Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) foi 
perguntado sobre como era seu jejum e de jejuar um dia sim no outro não, e 
respondeu: “Esse era o jejum que fazia meu irmão Davi. Que a paz esteja com 
ele! Logo perguntaram pelo jejum nas segundas, e disse: Eu nasci numa 
segunda, e esse dia foi me cobrado transmitir a Mensagem. Ou disse: ... e esse 
dia me chegou à revelação. Logo foi perguntado pelo jejum do dia de ‘Arafah, e 
disse: Expia os pecados do ano anterior e dos do próximo. E finalmente foi 
perguntado sobre o jejum do dia de ‘Âshûrâ’, e disse: Expia os pecados do ano 
anterior.” Relatado por Muslim28. 

• É desaconselhável jejuar todo o mês de Rajab (sétimo mês do calendário lunar). 
Também é detestável jejuar somente as sextas, pois a sexta é dia de celebração 
para os muçulmanos. 

                                                 
25 Os judeus somente jejuam o décimo dia desse mês comemorando a abertura das águas perante 
Moises. 
26 Muslim 1164. 
27 Al Bukhâri 2840; esta é a sua versão. Muslim 1153. 
28 Muslim 1162. 
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• É recomendável jejuar os dias de sábado e domingo devido a serem dias 
festivos para os idolatras, e jejuarmos nesses dias é uma forma de nos diferenciar 
deles. É também  recomendável que o viajante não deixe de jejuar nos dias de 
‘Arafah e de ‘Âshûrâ’. 

• É ilícito jejuar no dia de ‘Îd Al Fitr, o dia de ‘Îd Al Adha e o dia da “duvida” que é 
o trigésimo dia de Sha’bân, quando não se pode visualizar a lua que indica o 
começo do Ramadân, porém se jejua por temor a que o mês tenha começado. 
Também é ilícito jejuar os dias de At Tashrîq (dias 11, 12 e 13 de Dhu Al Hijjah) 
salvo para aquele que deve dias de jejum devido à forma em que realizou a 
peregrinação. É proibido jejuar continuamente, e é desaconselhável para o 
peregrino jejuar o dia de ‘Arafah. 

• A mulher não pode realizar um jejum voluntário sem a permissão do seu 
marido quando ele estiver presente. Por outro lado, o jejum do Ramadân e a 
compensação dos dias não jejuados durante esse mês quando se aproxima o 
começo do novo Ramadân, pode ser feito sem sua permissão. 

• Quem termina o Ramadân devendo alguns dias de jejum, primeiro deve repor 
os dias não jejuados do Ramadân para então depois jejuar os seis de Shauuâl para 
receber a recompensa deste jejum recomendado. 

• Quem jejua em um inverno bruto e frio ou realiza um jejum voluntário, pode 
suspendê-lo se considerar necessário. O jejum voluntário é valido ainda quando se 
coloque a intenção de realizá-lo de dia, além do mais, pode suspender quando 
deseje e não é necessário compensá-lo. ‘Â’ishah, a mãe dos crentes (que Allah esteja 
comprazido com ela), relatou: “Um dia o Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah 
estejam com ele) entrou em minha habitação, e disse: Tens algo para comer? E 
dissemos: Ó Mensageiro de Allah! Foi-nos presenteada essa comida feita de 
tâmaras. Então disse: Deixa-me vê-la que hoje amanheci jejuando. Porém logo 
(suspendeu o jejum e) comeu.” Registrado por Muslim29. 

VI - O Î’tkâf (O retiro na mesquita) 

• O Î’tkâf consiste em um retiro especifico na mesquita para exclusiva adoração a 
Allah. Este retiro é licito tanto para homens quanto para mulheres. 

• O Î’tkâf envolve a dedicação da alma com o fim de adorar exclusivamente Allah, 
o afastamento das demais pessoas e distanciamento de tudo o que distrai e afasta 
da devoção a Allah. 

• A decisão legal do Î’tikaf: É licito realizar este retiro em qualquer momento, e 
alem do mais é valido embora não esteja jejuando. Ele torna-se obrigatório quando 
incluído em uma promessa e Sunnah no Ramadân. O melhor Î’tkâf é aquele 
realizado nos últimos dez dias de Ramadân. O retiro realizado na Mesquita Sagrada 
em Makka, na Mesquita do Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com 
ele) em Madina ou na Mesquita de Al Aqsa em Jerusalém é melhor do que a feita em 
outras mesquitas. Se a pessoa encontra-se na Mesquita Sagrada em Makka, não é 
                                                 
29 Muslim 1154. 
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valido que realize o Î’tkâf  em outra mesquita de menor grau. Por outro lado, se não 
esta perto de nenhuma destas três mesquitas mais importantes, poderá fazer Î’tkâf 
na mesquita comum mais próxima perto dele ou inclusive viajar, se quiser, para 
fazê-lo em qualquer das três mesquitas mais importantes. 

• É  requisito para valides do Î’tkâf realizá-lo em uma mesquita na qual tenham 
um grupo de pessoas para cada oração. É melhor fazer o Î’tkâf quando se esta 
jejuando. Não é valido o Î’tkâf de quem se encontra em estado de Janâbah, 
menstruando ou atravessando o pós-parto. A mulher que padece de metrorragia 
pode realizar o Î’tkâf. 

• A melhor das mesquitas é a Mesquita Sagrada de Makka; nela cada oração é 
recompensada cem mil vezes. Logo após, a Mesquita do Profeta (que as bênçãos e a 
paz de Allah estejam com ele); nela cada oração é recompensada mil vezes. E por 
ultimo esta a Mesquita de Al Aqsa em Jerusalém; nela cada oração é recompensada 
duzentas e cinquenta vezes. 

• A pessoa que tenha prometido realizar o Î’tkâf e o Salâh em uma das três 
mesquitas mais importantes do Islam, deverá cumprir sua promessa e fazê-la onde 
prometeu. Em troca, quem não especificou em sua promessa uma das três 
mesquitas, pode fazer o Î’tkâf e o Salâh na mesquita que deseje, inclusive em uma 
das três mais importantes. 

• Quando começa o Î’tkâf e quando termina: 

1. Quem realize uma promessa de cumprir o Î’tkâf por um tempo especifico deve 
ingressar na mesquita antes que se ponha o sol do dia anterior à data 
prometida, e somente poderá terminar o Î’tkâf e sair definitivamente da 
mesquita quando o sol tenha baixado do ultimo dia prometido. Tal é o caso 
daquele que fala o seguinte, por exemplo: Prometo fazer uma semana de retiro 
no Ramadân! 

2. Se o muçulmano deseja realizar o Î’tkâf nas ultimas dez noites do Ramadân 
deverá ingressar na mesquita antes que se ponha o sol que antecede a vigésima 
primeira noite do mês, e sairá da mesquita depois de baixar o sol do ultimo dia 
de Ramadân. 

• É Sunnah para a pessoa que realiza o Î’tkâf se dedique as distintas formas de 
adoração, como a recitação do Alcorão, os pedidos a Allah, as suplicas, o 
arrependimento, as orações voluntarias e o Tahajjud. 

• É licito para a pessoa que realiza o Î’tkâf sair da mesquita para fazer suas 
necessidades, realizar, ablução, ir à outra mesquita para rezar o Jumu’ah se na que 
ele esta não se reza, comer, beber, visitar um enfermo ou assistir ao funeral de 
algum ser querido. 

• É licito que uma mulher visite o seu esposo durante seu retiro e converse com 
ele brevemente. Também podem fazer seus familiares e amigos. 
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• O melhor Î’tkâf é o que se realiza durante os últimos dez dias do Ramadân. É 
permitido suspender definitiva ou momentaneamente o retiro, exceto se a pessoa 
esteja cumprindo uma promessa. 

• O Î’tkâf dos últimos dez dias do Ramadân é Sunnah tanto para homens as 
mulheres. ‘A’ishah (que Allah esteja comprazido com ela) relatou: “O Profeta (que 
as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) nunca deixou de realizar o Î’tkâf nos 
últimos dez dias de Ramadân até que Allah recolheu a sua alma. Logo depois de sua 
morte, suas esposas também o praticaram.” Muttafaq ‘alaih30 

• A mulher pode realizar o Î’tkâf se seu tutor legal autorizar, e se a sua presença 
na mesquita não chamar atenção dos homens e não estiver menstruando ou 
atravessando o pós-parto. Assim mesmo, deve manter-se afastado dos homens, 
ficando ela no setor exclusivo para as mulheres dentro da mesquita. 

• O Î’tkâf é anulado por sair da mesquita sem motivo, ter relações sexuais, 
renegar o Islam ou embriagar-se; e no caso exclusivo da mulher, quando começa a 
menstruação. 

• É licito tanto para os homens quanto as mulheres dormirem dentro da 
mesquita durante o Î’tkâf ou em outros momentos. 

• Se bem que Lailah Al Qadr seja buscado nas ultimas dez noites do Ramadân, é 
recomendado intensificar a busca nas noites impares. A noite correspondente ao 
vigésimo sétimo dia é mais provável de ser Lailah Al Qadr. É Sunnah realizar o 
Î’tkâf durante as dez ultimas noites para ter maior possibilidade de acertar essa 
grandiosa noite. 

• Duração do Î’tkâf: O Î’tkâf é valido e permitido em qualquer época e período 
que deseje. Pode ser feito em um dia, uma noite ou vários dias. 

1. ‘Umar Ibn Al Khattâb (que Allah esteja comprazido com ele) relatou que disse 
ao Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele): “Ó Mensageiro de 
Allah! Por certo que durante a época da ignorância prometi cumprir uma noite 
de Î’tkâf na Mesquita Sagrada. E ele (que as bênçãos e a paz de Allah estejam 
com ele) respondeu: Cumpre com tua promessa.” Muttafaq ‘alaih31. 

2. Abu Hurairah (que Allah esteja comprazido com ele) relatou: “O Profeta (que as 
bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) fazia Î’tkâf  durante dez dias em cada 
Ramadân. O ano em que faleceu, fez vinte dias de Î’tkâf. Registrado por Al 
Bukhâri32. 

                                                 
30 Al Bukhâri 2026; esta é a sua versão. Muslim 1172. 
31 Al Bukhâri 2042; esta é a sua versão. Muslim 1656.  
32 Al Bukhâri 2044. 
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O Livro da Oração (Somente Salâh Al ‘Îdain) 

4. - Salâh At Tarâuîh 

• O Salâh At Tarâuîh (oração dos descansos) é uma Sunnah confirmada pela 
assiduidade do Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) em sua 
pratica. É uma das Sunan prescrita para ser realizada em grupo, e realiza-se 
durante o mês do Ramadân. 

• Esta oração é denominada assim, porque as pessoas sentavam-se para 
descansar a cada quatro Raka’ât, pois a oração era feita de forma muito prolongada 
devido à longa recitação alcorânica na mesma. 

• Horário em que se reza o Tarâuîh: É realizado no Ramadân, depois da oração 
do ‘Îshâ’ e antes do Fajr. É uma Sunnah recomendada para homens e mulheres. O 
Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) nós incentivou para 
realizá-la com as seguintes palavras: “Quem rezar durante as noites de Ramadân 
com fé e devoção lhe serão perdoados seus pecados cometidos.” Muttafaq ‘alaih33. 

• Características do Tarâuîh: A Sunnah consiste em que o Imâm reze com os 
orantes onze ou treze Raka’ât, pronunciando o Taslîm cada duas Raka’ât. E isto é o 
mais recomendado. 

1. ‘Â’ishah (que Allah esteja comprazido dela) foi perguntada a respeito de como 
era a oração do Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) 
durante o Ramadân, e disse: “O Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah 
estejam com ele) não excedia de onze Raka’ât, nem no Ramadan nem fora dele. 
Rezava quatro Raka’ât, e não me perguntes sobre sua perfeição e duração. Logo 
rezava quatro mais, e não me perguntes sobre sua perfeição e duração. E 
finalmente rezava três...” Registrado por Al Bukhâri34. 

2. Ibn ‘Abbâs (que Allah esteja comprazido dele) disse: “O Mensageiro de Allah 
(que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) somente rezava na noite 
treze Raka’ât.” Mutaffaq ‘alaih35. 

3. ‘Â’ishah (que Allah esteja comprazido dela) disse: “O Mensageiro de Allah (que 
as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) rezava depois que terminava o ‘Ishâ’ e 
ia até quando começava o Fajr, com onze Raka’ât.  Pronunciava o Taslîm a cada 
duas Raka’ât, e no final fazia uma só Raka’ât como Uitr.” Registrado por Muslim36. 

• A Sunnah consiste em que o Imâm reze onze ou treze Raka’ât, desde o inicio até 
o final do Ramadân. É recomendável que até o final do Ramadân, ou seja, nos 
últimos dez dias, prolongar notavelmente a recitação, o Rukû’ e o Sujûd, pois o 

                                                 
33 Al Bukhâri 2009. Muslim 759. 
34 Al Bukhâri 1147. 
35 Al Bukhâri 1138. Muslim 764; e esta é a sua versão. 
36 Muslim 736. 
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Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) rezava assim durante a 
noite. Se a pessoa decidir rezar mais ou menos Raka’ât, não há problema. 

• O melhor para o Ma’mûm (o que esta atrás do Imâm) é permanecer na oração com 
o Imâm até que este termine o Tarâuîh, seja rezando onze, treze, vinte e três ou mais 
Raka’ât, e desta maneira será registrado a recompensa de haver rezado toda a 
noite. O Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) disse: “Quem 
reze com o Imâm até que este termine, lhe será registrado como se houvesse 
rezado a noite inteira.” Registrado por Abu Daûd e At Tirmidhi37. 

• Quem dirija a oração dos muçulmanos no Ramadân deve ser quem melhor 
tenha memorizado o Alcorão e possua a mais bela recitação. Se não existe alguém 
que tenha memorizado o Alcorão, então o Imâm poderá recitar lendo o texto 
escrito diretamente do Alcorão (Mushaf). O mais recomendado é recitar o Alcorão 
por completo ao longo de mês de Ramadân, embora não tenha problema em recitar 
somente uma parte dele. 

• Aquele que quiser, poderá realizar a suplica que é realizada ao finalizar a 
recitação completa do Alcorão (Du’â’ Jatm Al Qur’an), porem fora da oração. 
Pronunciá-la dentro da oração não é correto, pois não existem evidencias que 
confirmem que o Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) ou seus 
Sahâbah tenham feito isso. 

• Quem deseje continuar rezando pela noite, deve deixar o Uitr para rezar depois 
do Tahajjud. Se por acaso rezou o Uitr junto com o Imâm, então deverá rezar o 
Tahajjud com um numero impar de Raka’ât. 

• Quando a mulher desejar ir à mesquita para rezar uma oração, seja ela Fard ou 
Nafl, deve vestir uma roupa simples e sair de casa sem usar perfume. 

• Quando são duas as pessoas que possuem a responsabilidade de Imâm para 
oração do Ramadân somente será registrado a recompensa de ter permanecido 
toda a noite em adoração para aqueles que tenham rezado atrás de ambos ao longo 
de todas as Raka’ât do Tarâuîh. 

5. - Salâh Al ‘Îdain 

• Os muçulmanos possuem três tipos de celebrações: 

1. ‘Îd Al Fitr (Celebração do Desjejum) que é celebrada no dia primeiro de Shauuâl 
do calendário lunar islâmico, ao terminar o jejum de Ramadân. 

2. ‘Îd Al Adha (Celebração do Sacrifício) que é celebrado no dia dez do mês de Dhu 
Al Hijjah do calendário lunar islâmico. 

3. Uma celebração semanal a cada sexta, como mencionado anteriormente. 

                                                 
37Sahîh. Abu Daûd 1375. At Tirmidhi 806; esta é a sua versão. 
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• A oração do ‘Îd Al Fitr é realizada no dia seguinte de haver completado o jejum 
do mês de Ramadân. A oração do ‘Îd Al Adha, por outro lado, é realizada durante o 
Hajj, ao completar-se dez dias do mês de Dhu Al Hijjah. Ambas as orações são 
representativas para o Islam, pois os muçulmanos as praticam logo após cumprir 
com estes dois importantíssimos rituais de adoração em agradecimento a Allah. 

• A oração do ‘Îd é uma Sunnah confirmada e prescrita para todo muçulmano e 
muçulmana. 

• Horário em que se realiza esta oração: Pode-se realizar desde que o sol 
tenha se elevado no céu a altura correspondente de uma lança (quer dizer, entre 
meia hora ou 45 minutos depois de sua saída) até ao meio dia. Se for confirmado o 
‘Îd depois do meio dia, ele será então realizado no dia seguinte em seu devido 
horário. Somente pode se sacrificar um animal depois do ‘Îd Al Adha. 

• Características da oração do ‘Îd: A oração do ‘Îd geralmente é realizada em 
um local aberto e descampado. É Sunnah para os que vão assistir estarem limpos e 
usem suas melhores roupas, como demonstração de alegria e festividade nesse dia. 
As mulheres não devem descobrir-se nem mostrar seus encantos íntimos em tal 
ocasião. Assistirão todas, até as menstruantes, as quais escutarão a Khutbah e não 
participarão do Salâh. 

• É Sunnah que o Ma’mûm madrugue para chegar cedo para a oração, 
imediatamente depois do amanhecer. É recomendado dirigir-se caminhando se for 
possível. Também é recomendado usar um caminho na ida e outro na volta, para 
cumprir com a Sunnah e dar mais magnitude a esta ocasião (para encontra com 
mais pessoas nesse dia). 

• É Sunnah comer um numero impar de tâmaras antes de sair para a oração do 
‘Îd Al Fitr. No ‘Îd Al Adha, por outro lado, a Sunnah é não desjejuar para logo depois 
comer dos sacrifícios que são oferecidos. 

• O lugar onde é realizada a oração do ‘Îd: Este ritual é realizado em um local 
descampado perto da cidade. Quando o participante chega ao mesmo, deve rezar 
duas Raka’ât, sentar-se e logo ficar louvando a Allah. Geralmente não deve se 
realizar a oração do ‘Îd nas mesquitas, salvo que não exista algum motivo pontual, 
como a chuva ou algo similar. 

• A pessoa presente no local da oração pode rezar a quantidade de orações 
Sunnah  que deseje exceto quando chegar o horário no qual é ilícito rezar.  Nesse 
caso, rezará somente a saudação à mesquita. É recomendável rezar duas Raka’ât ao 
retornar em casa. 

• A forma em que é realizada a oração do ‘Îd: Quando chega o momento da 
oração, o Imâm se posiciona na frente das pessoas e comanda em duas Raka’ât que 
são realizadas sem Adhân nem Iqâmah. Na primeira Raka’ât pronuncia sete ou 
nove vezes a formula do Takbîr (Allahu Akbar) incluindo o Takbîrah Al Ihrâm38. Na 

                                                 
38 Takbîrah Al Ihrâm: É o primeiro Takbîr (Allahu Akbar) que é pronunciado para iniciar o ritual do 
Salâh 
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segunda Raka’ât repete o Takbîr somente cinco vezes, alem do Takbîr que 
pronunciou ao se posicionar em pé. É Sunnah que o Imâm recite a Sûrah “O 
Altíssimo (87)” depois da Al Fâtihah na primeira Raka’ât e a Sûrah “O dia 
Envolvente (88)” na segunda Raka’ât. Também é recomendado recitar depois da Al 
Fâtihah, a Sûrah “Qâf (50)” na primeira Raka’ât e a Sûrah “A lua (54)” na segunda. É 
recomendável alternar entre estas duas opções para praticar a Sunnah em todas 
suas variantes. Ao finalizar a oração, o Imâm pronuncia uma Khutbah de frente 
para os que estão presentes. Nesta Khutbah deve louvar, agradecer e elogia a Allah, 
mencionar a obrigação de seguir Seus mandamentos e exortar aos muçulmanos a 
distribuir caridades. Além disso, se já rezado o ‘Îd Al Adha, ele solicitará para que 
sacrifiquem animais e lhes ensinará suas regras. 

• Se o ‘Îd coincidir com uma sexta, quem assistiu a oração de ‘Îd fica eximido da 
oração do Jumu’ah, sendo assim, rezará o Dhuhr normalmente. Por outro lado, o 
Imâm e aqueles que não tenham assistido a oração do ‘Îd deverão rezar o Jumu’ah. 

• Se o Imâm esquecer de pronunciar um Takbîr adicional e começar a recitar a Al 
Fâtihah não deverá repor-lo, pois é uma Sunnah cuja ocasião já passou. Apesar de 
que o orante deve levantar suas mão e pronunciar o Takbîr quando reza um Fard 
ou uma Sunnah, não deve fazê-lo em cada Takbîr adicional quando pronunciado 
para a oração do ‘Îd ou ‘Istiqâ’. 

• É Sunnah que o Imâm se dirija as mulheres em sua Khutbah para recordara elas 
seus deveres e exortá-las a fazer caridade. 

• Quem estiver atrasado para a oração ‘Îd e chegar depois que esta tenha 
começado, deverá completar o que faltou da mesma forma logo após o Imâm 
pronunciar o Taslîm. E quem tenha perdido a oração poderá repor-la mantendo 
sua forma prescrita. 

• Quando o Imâm terminar a oração do ‘Îd, os que desejarem poderão ir embora, 
porém é melhor permanecer sentado e escutar a Khutbah. 

• É Sunnah que os muçulmanos pronunciem o Takbîr em voz alta durante os dias 
de ‘Îd, em suas casas, no comércio, nas ruas, nas mesquitas e nos demais lugares. 
As mulheres devem pronunciar o Takbîr em voz baixa se estiverem na presença de 
homens alheios a sua família. 

• Tempo do Takbîr: 

1. No ‘Îd Al Fitr o Takbîr se inicia na véspera do ‘Îd e termina ao iniciar-se a oração 
do ‘Îd. 

2. No ‘Îd Al Adha o Takbîr se inicia na véspera do dia dez de Dhu Al Hijjah e 
termina ao finalizar o dia treze de Dhu Al Hijjah. 

• A forma de se pronunciar o Takbîr durante o ‘Îd: Se pode dizer: 

1. Allahu Akbar / Allahu Akbar, La Ilâha Illa Allah. Ua Allahu Akbar / Allahu Akbar 
ua lillahil hamd (Allah é o maior, Allah é o maior, não existe outra divindade a 
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não ser Allah. Allah é o maior, Allah é o maior e para Allah são todos os 
louvores). 

3. Allahu Akbar / Allahu Akbar / Allahu Akbar, La Ilâha Illa Allah. Ua Allahu Akbar 
/ Allahu Akbar / Allahu Akbar ua lillahil hamd (Allah é o maior, Allah é o maior, 
Allah é o maior, não existe outra divindade a não ser Allah. Allah é o mais, Allah 
é o maior, Allah é o maior e para Allah são todos os louvores). 

4. Akbar / Allahu Akbar / Allahu Akbar, La Ilâha Illa Allah. Ua Allahu Akbar / 
Allahu Akbar ua lillahil hamd (Allah é o maior, Allah é o maior, Allah é o maior, 
não existe outra divindade a não ser Allah. Allah é o maior, Allah é o maior e 
para Allah são todos os louvores). 

• Decisão legal do Islam a respeito das festividades inventadas: 

As celebrações de ano novo lunar e ano novo solar, a celebração do ‘Isra’, a de 
meados de Sha’bân e a do nascimento do Profeta, o dia das mães e demais 
festividades, são todas celebrações que se estendem dentre os muçulmanos. Estas 
não são mais que meras invenções, e por tratar-se de inovações (Bida’) são 
rejeitadas pelo Islam. Quem as celebre ou aceite, convide para que outros celebrem 
ou gaste em suas realizações é um pecador, e arcará com seu pecado e o pecado 
daqueles que o imitarem sua pratica. 
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O Livro da Contribuição (Somente Zakâh Al Fitr) 

VI - O Zakâh do ‘Îd (Zakâh Al Fitr) 

• A Sabedoria que cerca a legislação do Zakâh Al Fitr: Esta contribuição social 
foi prescrita por Allah para expiar as faltas ou os excessos que tenham cometido o 
jejuador. Além do mais, é uma ajuda para que os necessitados não precisem 
mendigar o dia do ‘Îd e compartam junto aos ricos a felicidade da celebração. Ibn 
‘Abbâs (que Allah esteja comprazido dele) disse: “ O Mensageiro de Allah (que as 
bênçãos e a paz de Allah estejam com ele) prescreveu o Zakâh Al Fitr para que o 
jejuador possa expiar suas faltas ou erros que tenha cometido, e para que os 
necessitados possam alimentar-se. Quem o entregue antes do Salâh (do ‘Îd) lhe 
valerá como Zakâh Al Fitr, e que o faça depois, somente lhe valerá como uma 
caridade qualquer.” Registraram Abu Daûd e Ibn Mâjah39. 

• A decisão legal do Zakâh Al Fitr: Esta contribuição é obrigatória para todo 
muçulmano, homem ou mulher, livre ou escravo, jovem ou idoso, que logo após 
assegurar seu alimento e o dos muçulmanos que estão abaixo de sua 
responsabilidade, tenham um Sâ’ de alimento para doar. É recomendável também 
dar este Zakâh em nome do feto que esteja no ventre materno. 

• A obrigatoriedade deste Zakâh começa logo após ocultar o sol do ultimo dia do 
jejum do Ramadân. É valido que o homem pague por sua família ou por outras 
pessoas, porém com o consentimento deles, e por isso será recompensado. 

• O momento apropriado para dar o Zakâh Al Fitr: O tempo para dá-lo se 
inicia com o por do sol do ultimo dia de Ramadân e termina ao começar a oração 
do ‘Îd. O melhor é entregar esta contribuição um pouco antes da oração do ‘Îd. 
Também é valido entregá-lo um ou dois dias antes do ‘Îd. 

• Quem entregar esta contribuição depois da oração do ‘Îd sem justificativa 
valida, ele será aceito somente como uma caridade qualquer; além do mais, haverá 
cometido uma falta. Em troca, se existe uma justificativa valida, poderá compensar 
esta contribuição dando-a mais tarde. 

• A medida do Zakâh Al Fitr: Esta contribuição deve consistir em algo de 
alimento que é comumente consumido pelas pessoas do local; e o melhor é doar o 
mais conveniente para o necessitado. 

• A medida por cada pessoa é um Sâ’ (2,4 quilos) de alimento que deve ser 
entregue aos necessitados do lugar onde se encontra no momento de pagá-lo. Não 
é valido dar dinheiro no lugar do alimento. Os necessitados e os miseráveis são os 
que possuem maior direito de receber esta contribuição. Ibn ‘Umar (que Allah 
esteja comprazido dele) relatou: “O Mensageiro de Allah (que as bênçãos e a paz de 
Allah estejam com ele) prescreveu que o Zakâh Al Fitr consiste em um Sâ’ de 
tâmaras ou um Sâ’ da cevada e que seja obrigatório para quem é livre ou escravo, 

                                                 
39 Hasan. Abu Daûd 1609; este é a sua versão. Ibn Mâjah 1827. 
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homem ou mulher,  jovem ou idoso, dentre os muçulmanos. Além disso, ordenou 
que fosse entregue antes de as pessoas se dirijam a oração.” Muttafaq ‘alaih40. 

                                                 
40 Al Bukhâri 1503; esta é a sua versão. Muslim 984, 986. 


