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Pergunta: Pergunta: Durante o mês de Durante o mês de RamadanRamadan um homem teve de ir ao hospital enquanto estava um homem teve de ir ao hospital enquanto estava  
de jejum. Quando ele estava lá, eles tiraram-lhe o sangue. Isso invalida o  de jejum. Quando ele estava lá, eles tiraram-lhe o sangue. Isso invalida o  SawmSawm (Jejum) (Jejum)  
dele?dele?

Resposta: Resposta: Se a quantidade de sangue tirada da pessoa é habitualmente considerada comoSe a quantidade de sangue tirada da pessoa é habitualmente considerada como  
uma pequena quantidade, então não é obrigatório compensar aquele dia. Contudo, se auma pequena quantidade, então não é obrigatório compensar aquele dia. Contudo, se a  
quantidade  de  sangue  tirada  nele  é  habitualmente  considerada  como  uma  grandequantidade  de  sangue  tirada  nele  é  habitualmente  considerada  como  uma  grande  
quantidade, então ele deve compensar aquele dia para evitar uma área de divergência dosquantidade, então ele deve compensar aquele dia para evitar uma área de divergência dos  
estudiosos e estar no lado seguro absorvendo-se da responsabilidade pessoal.estudiosos e estar no lado seguro absorvendo-se da responsabilidade pessoal.

Que Allaah nos garanta o sucesso! Que a paz e as bênçãos estejam sobre o nosso ProfetaQue Allaah nos garanta o sucesso! Que a paz e as bênçãos estejam sobre o nosso Profeta  
Muhammad, a sua família e os seus Companheiros!Muhammad, a sua família e os seus Companheiros!
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