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PerguntaPergunta: É permissível depender dos cálculos astronómicos para determinar o início do: É permissível depender dos cálculos astronómicos para determinar o início do  
RamadanRamadan? ? 

RespostaResposta: O Profeta (: O Profeta (sallAllaahu 'alayhi wa sallamsallAllaahu 'alayhi wa sallam) ordenou aos Muçulmanos dizendo: ) ordenou aos Muçulmanos dizendo: 

““Não jejuem até que vejam a lua nova, e não parem o jejum até que a vejam, e se elaNão jejuem até que vejam a lua nova, e não parem o jejum até que a vejam, e se ela   
estiver escondida pelas nuvens, então, contem (os trinta dias de Sha'baan).estiver escondida pelas nuvens, então, contem (os trinta dias de Sha'baan).””11

E ele (E ele (sallAllaahu 'alayhi wa sallamsallAllaahu 'alayhi wa sallam) disse: ) disse: 

“Nós somos uma nação analfabeta que não escreve e nem calcula (utilizando os cálculos“Nós somos uma nação analfabeta que não escreve e nem calcula (utilizando os cálculos  
astronómicos). O mês é tanto assim, ou assim. Significa: Às vezes, é de vinte e noveastronómicos). O mês é tanto assim, ou assim. Significa: Às vezes, é de vinte e nove  
dias, e às vezes é de trinta dias.”dias, e às vezes é de trinta dias.”22

E é estabelecido no E é estabelecido no Sahih Sahih (nº 1909) de al-Bukhaari a partir de Abu Hurayrah ((nº 1909) de al-Bukhaari a partir de Abu Hurayrah (radiyAllaahuradiyAllaahu   
'anhu'anhu) que o Profeta () que o Profeta (sallAllaahu 'alayhi wa sallamsallAllaahu 'alayhi wa sallam) disse:  ) disse:  “Jejuem quando ela (a lua) for“Jejuem quando ela (a lua) for  
visualizada, e terminem o jejum quando ela for visualizada, portanto, se estiver ocultavisualizada, e terminem o jejum quando ela for visualizada, portanto, se estiver oculta  
pelas nuvens, então, completem os trinta dias de Sha'baan.”pelas nuvens, então, completem os trinta dias de Sha'baan.”  E ele ( E ele (sallAllaahu 'alayhi wasallAllaahu 'alayhi wa   
sallamsallam) também disse: ) também disse: 

““Não jejuem até que tenham visualizado a lua, e se ela estiver encoberta pelas nuvens,Não jejuem até que tenham visualizado a lua, e se ela estiver encoberta pelas nuvens,  
então, completem os trinta dias.então, completem os trinta dias.””33

Existem muitos de  Existem muitos de  AhaadithAhaadith neste contexto,  e todos eles apontam efectivamente para a neste contexto,  e todos eles apontam efectivamente para a  
obrigação de  obrigação de  observarobservar a lua, ou se não for possível, então  a lua, ou se não for possível, então completar completar o número de dias nao número de dias na  
ausência de observa-la. Estes relatos apontam também ausência de observa-la. Estes relatos apontam também para a para a inadmissibilidadeinadmissibilidade de de  usarusar  
os cálculos astronómicos a este respeito. E o Shaykhul-Islam Ibn Taymiyyah declarou umos cálculos astronómicos a este respeito. E o Shaykhul-Islam Ibn Taymiyyah declarou um  
Ijma'Ijma' (consenso) do Povo de Conhecimento sobre a inadmissibilidade de depender dos (consenso) do Povo de Conhecimento sobre a inadmissibilidade de depender dos  
1 Relatado por Al-Bukhaari (nº 1906) e Muslim (nº1080) a partir de Ibn 'Umar (radiyAllahu 'anhu).
2 Relatado por Al-Bukhaari (nº 1913) a partir de Ibn 'Umar (radiyAllahu 'anhu).
3 Relatado por Al-Bukhaari (nº 1907) a partir de Ibn 'Umar (radiyAllahu 'anhu).
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cálculos astronómicos a este respeito cálculos astronómicos a este respeito – – e esta é a verdade sobre a qual não há dúvida.e esta é a verdade sobre a qual não há dúvida.44 E E  
somente com Allaah está a competência.somente com Allaah está a competência.

4 Referir a Fathul-Baari (4/159) de al-Haafidh Ibn Hajr.
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