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Pergunta:Pergunta: Se  nós  iniciarmos  o  nosso  jejum  no  Reino  da  Arábia  Saudita,  em  seguida, Se  nós  iniciarmos  o  nosso  jejum  no  Reino  da  Arábia  Saudita,  em  seguida,  
viajarmos para o nosso país no leste da Ásia durante o mês de  viajarmos para o nosso país no leste da Ásia durante o mês de  RamadaanRamadaan,  onde o mês, onde o mês  
Islâmico Hijri é um dia a menos, devemos jejuar 31 dias? Islâmico Hijri é um dia a menos, devemos jejuar 31 dias? 

Resposta:Resposta: Se vocês jejuaram na Arábia Saudita ou noutra terra, em seguida jejuaram o Se vocês jejuaram na Arábia Saudita ou noutra terra, em seguida jejuaram o  
resto do mês na vossa própria terra ou em outro lugar, sendo assim, terminem o jejumresto do mês na vossa própria terra ou em outro lugar, sendo assim, terminem o jejum  
com eles (na última terra), mesmo que seja mais de 30 dias. Isto devido ao dito do Profetacom eles (na última terra), mesmo que seja mais de 30 dias. Isto devido ao dito do Profeta  
((SallAllaahuSallAllaahu  alayhi wa salamalayhi wa salam): ): “O jejum é no dia em que todos jejuam e o fim do jejum é“O jejum é no dia em que todos jejuam e o fim do jejum é  
no dia em que todos terminam o jejum.”no dia em que todos terminam o jejum.”11 No entanto, se vocês não completaram 29 dias No entanto, se vocês não completaram 29 dias  
deverão completar o número (de dias de jejum). Isto porque o mês não é inferior a 29 dias. deverão completar o número (de dias de jejum). Isto porque o mês não é inferior a 29 dias. 
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