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Pergunta: Pergunta: Quando eu tinha quatorze e quinze anos de idade eu masturbava-se durante oQuando eu tinha quatorze e quinze anos de idade eu masturbava-se durante o  
dia no  dia no  RamadanRamadan. Não me lembro quantos dias eu fiz isso. Naquele tempo eu não estava. Não me lembro quantos dias eu fiz isso. Naquele tempo eu não estava  
ciente de que isso é  ciente de que isso é  HaramHaram (Proibido);  seja  no   (Proibido);  seja  no  RamadanRamadan ou em qualquer outro  tempo. ou em qualquer outro  tempo.  
Igualmente eu não percebia que isso é conhecido como hábito secreto (masturbação). EmIgualmente eu não percebia que isso é conhecido como hábito secreto (masturbação). Em  
seguida, eu realizava aseguida, eu realizava a Wudu' Wudu' (Lavagem) e efectuava a  (Lavagem) e efectuava a SalahSalah (Oração) sem o  (Oração) sem o GhuslGhusl (Ritual (Ritual  
de banho completo) seguido do ritual de impurezas maior. Qual é o veredicto religiosode banho completo) seguido do ritual de impurezas maior. Qual é o veredicto religioso  
sobre  a  minha  sobre  a  minha  SalahSalah e  o  meu   e  o  meu  SawmSawm (Jejum)?  Eu  tenho  de  os  repetir,  tomando  em (Jejum)?  Eu  tenho  de  os  repetir,  tomando  em  
consideração de que eu não sei quantos dias cometi esse acto? O que devo fazer?consideração de que eu não sei quantos dias cometi esse acto? O que devo fazer?

Resposta: Resposta: Primeiro, praticar a masturbação é Primeiro, praticar a masturbação é HaramHaram (Proibido) e é ainda mais pecaminoso (Proibido) e é ainda mais pecaminoso  
durante  o  dia  no  durante  o  dia  no  RamadanRamadan.  Segundo,  é  obrigatório  compensar  os  dias  em  que  você.  Segundo,  é  obrigatório  compensar  os  dias  em  que  você  
quebrou o  quebrou o  SawmSawm porque a masturbação invalida o   porque a masturbação invalida o  SawmSawm.  Você deve tentar  fazer  uma. Você deve tentar  fazer  uma  
estimativa de quantos dias isso aconteceu. Terceiro, é também obrigatório pagar a estimativa de quantos dias isso aconteceu. Terceiro, é também obrigatório pagar a KaffarahKaffarah  
(Expiação) que é dar a uma pessoa necessitada metade de um (Expiação) que é dar a uma pessoa necessitada metade de um Sa'Sa' (1  (1 Sa'Sa'==2.172kg) de trigo2.172kg) de trigo  
ou outro alimento de uso geral na sua área para todos os dias que você perdeu (o jejumou outro alimento de uso geral na sua área para todos os dias que você perdeu (o jejum  
devido a masturbação), caso você demore compensar isso até o devido a masturbação), caso você demore compensar isso até o RamadanRamadan seguinte chegar. seguinte chegar.  
Quarto, é obrigatório fazer o  Quarto, é obrigatório fazer o  GhuslGhusl depois da masturbação e não é suficiente efectuar a depois da masturbação e não é suficiente efectuar a  
Wudu'Wudu' (Lavagem) se você sentiu a ejaculação. Cinco, é obrigatório compensar os   (Lavagem) se você sentiu a ejaculação. Cinco, é obrigatório compensar os  SalahsSalahs  
que você efectuo sem ter tomado o que você efectuo sem ter tomado o GhuslGhusl, porque o ritual de purificação menor (, porque o ritual de purificação menor (wudu'wudu' e e  
outros) não é suficiente para substituir o ritual de purificação maior (outros) não é suficiente para substituir o ritual de purificação maior (GhuslGhusl). ). 
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