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Fatwa nº15861Fatwa nº15861

Pergunta:Pergunta:  Qual é o veredicto sobre uma pessoa que erradamente quebra o seu jejum cincoQual é o veredicto sobre uma pessoa que erradamente quebra o seu jejum cinco  
minutos antes de ser anunciado o minutos antes de ser anunciado o AdhanAdhan para a Oração de  para a Oração de MagribMagrib? Isso está relacionado a? Isso está relacionado a  
um erro no cálculo do tempo.um erro no cálculo do tempo.

Resposta:Resposta:  O tempo do jejum inicia do romper da aurora até o pôr-do-sol. Uma pessoa éO tempo do jejum inicia do romper da aurora até o pôr-do-sol. Uma pessoa é  
exigida a compensar os seus jejuns se ele erradamente quebrou isso antes do pôr-do-sol. Aexigida a compensar os seus jejuns se ele erradamente quebrou isso antes do pôr-do-sol. A  
pessoa  não  pode  depender  de  verificar  às  horas  olhando  somente  no  relógio  quandopessoa  não  pode  depender  de  verificar  às  horas  olhando  somente  no  relógio  quando  
quebra o jejum. Deve-se também ter em consideração a observação do pôr-do-sol.  Istoquebra o jejum. Deve-se também ter em consideração a observação do pôr-do-sol.  Isto  
porque a duração do dia difere de um dia para o outro.porque a duração do dia difere de um dia para o outro.

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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