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Pergunta nº1: Pergunta nº1: É permitido lavar o corpo com água e sabão durante o dia no É permitido lavar o corpo com água e sabão durante o dia no RamadanRamadan? Ter? Ter  
sonho molhadosonho molhado11 invalida o  invalida o SawmSawm (Jejum)? Também, aplicar perfume invalida o  (Jejum)? Também, aplicar perfume invalida o SawmSawm??

Resposta:Resposta: Em primeiro: É permissível ao jejuador lavar o seu corpo com água e sabão Em primeiro: É permissível ao jejuador lavar o seu corpo com água e sabão  
durante o  dia  no  durante o  dia  no  RamadanRamadan.  Em segundo:  Se alguém estando de jejum tiver  um sonho.  Em segundo:  Se alguém estando de jejum tiver  um sonho  
molhado durante o dia no molhado durante o dia no RamadanRamadan, isso não invalida o , isso não invalida o SawmSawm; mas devem efectuar o ; mas devem efectuar o GhuslGhusl  
(ritual de banho seguido do ritual de impureza maior)  se o  (ritual de banho seguido do ritual de impureza maior)  se o  ManiyManiy (esperma/secreção (esperma/secreção  
vaginal) for ejaculado. Em terceiro: Aplicar qualquer tipo de perfume durante o dia novaginal) for ejaculado. Em terceiro: Aplicar qualquer tipo de perfume durante o dia no  
RamadanRamadan  não invalida o   não invalida o SawmSawm, mas a pessoa não deve inalar o incenso ou perfumes em pó, mas a pessoa não deve inalar o incenso ou perfumes em pó  
como o como o muskmusk..
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1 Nota do Tradutor: Entende-se como a ejaculação durante o sonho.
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