26212 - Quando uma pessoa deve dias do Ramadan e não consegue se
lembrar quantos são
Pergunta

Um ano, não jejuei em alguns dias em que menstruava, e não consegui jejuar até agora. Muitos
anos se passaram e quero compensar os dias que perdi, mas não me lembro o número de dias
que devo. O que devo fazer?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
e que a paz e as bênçãos estejam sobre o Mensageiro de Allah.
Você deve fazer três coisas:
1 - Arrependa-se a Allah por esse atraso e lamente a negligência que aconteceu no passado, e
decida não repetir isso. Allah diz (interpretação do signiﬁcado):
"E voltai-vos, todos, arrependidos, para Allah, ó crentes, na esperança de serdes bemaventurados!"
[an-Nur 24:31]
Este atraso é um pecado, e o arrependimento para Allah por esse pecado é obrigatório.
2 - Apresse-se a jejuar o número de dias que você acha mais provável, e Allah não sobrecarrega
ninguém além do seu desígnio. Quantos dias você imagina que perdeu, esse é o número que você
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deve repor. Então, se você acha que foram dez dias, jejue dez dias. Se você acha que foi mais ou
menos do que isso, jejue a quantidade que pensa ser a mais aproximada, porque Allah diz:
"Allah não impõe a alma alguma, senão o que é de sua capacidade."
[al-Baqarah 2:286]
"Então, temei a Allah quanto puderdes"
[al-Taghaabun 64:16]
3 - Alimente uma pessoa pobre por dia, se você puder fazer isso. Pague tudo isso, mesmo que seja
para uma pessoa pobre. Se você é pobre e incapaz de alimentar outro, não precisa fazer nada,
exceto jejuar e se arrepender. Para cada dia, você deve dar meio saa' dos alimentos básicos do
seu país, o que equivale a um quilograma e meio para quem é capaz de dar.
E Allah é a fonte de força.
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