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Fonte:Fonte:  Fataawa Al-Lajnah Dai'mahFataawa Al-Lajnah Dai'mah, Pág.30, Pág.30 ( (Alifta.org.sa))
Traduzido para o Português por: Traduzido para o Português por: Faizal Ibn Muhammad As-SalafiFaizal Ibn Muhammad As-Salafi

Pergunta nº 2 do Fatwa 19793:Pergunta nº 2 do Fatwa 19793: Fazer o  Fazer o IftarIftar (quebrar o  jejum) durante o  (quebrar o  jejum) durante o RamadanRamadan inicia ao inicia ao  
ouvir o ouvir o AdhanAdhan (chamamento para a oração) de  (chamamento para a oração) de MagribMagrib (Pôr-do-Sol) ou ao ver o pôr-do-sol? (Pôr-do-Sol) ou ao ver o pôr-do-sol?  
De acordo com um  De acordo com um  hadithhadith, foi relatado que o Profeta Muhammad (, foi relatado que o Profeta Muhammad (SallAllaahu 'alayhi waSallAllaahu 'alayhi wa   
salamsalam)  )  «Certa«Certa vez ele estava numa viajem, ele disse a um dos seus Companheiros: “Se vez ele estava numa viajem, ele disse a um dos seus Companheiros: “Se  
levante e misture levante e misture SawiqSawiq (cevada polvilhada) com água para nós.” Em seguida, ele o fez (cevada polvilhada) com água para nós.” Em seguida, ele o fez  
subir num camelo e observar o pôr-do-sol. Uma vez observado isso, eles imediatamentesubir num camelo e observar o pôr-do-sol. Uma vez observado isso, eles imediatamente  
quebraram o jejum.quebraram o jejum.»»

Resposta:Resposta: O jejum é para ser finalizado no pôr-do-sol ou quando alguém é informado O jejum é para ser finalizado no pôr-do-sol ou quando alguém é informado  
através de uma pessoa confiável que já é o tempo de através de uma pessoa confiável que já é o tempo de IftarIftar. Como alternativa, a pessoa pode. Como alternativa, a pessoa pode  
quebrar ao ouvir o quebrar ao ouvir o AdhanAdhan da Oração de  da Oração de MagribMagrib..

Que Allaah nos garanta o sucesso! Que a paz e bênçãos estejam sobre o nosso ProfetaQue Allaah nos garanta o sucesso! Que a paz e 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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