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     ﷽ 
Em nome de Allah, O Clemente, O Misericordioso 

Introdução 

ِ َنْحَمُدهُ َوَنْستَِعينُهُ  ونستغفره ونعوذ باهلل من شرورأنفسنا ومن سيئات   إِنَّ اْلَحْمَد َلِِلَّ
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ   ُ َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ   أعمالنا َوأَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ َّللاَّ

ا بَْعدُ :  أَمَّ

Veramente todos os Louvores são para Allah, nós O louvamos, e a Ele 

pedimos ajuda, e a Ele pedimos perdão; 

Pedimos a proteção de Allah contra o mal de nós mesmos, e o mal das 

nossas ações; 

E testemunho que não há outra divindade com o direito de ser adorada 

excepto Allah, e testemunho que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص (que os Elogios e a Paz 

de Allah estejam sobre ele) é o servo e o Mensageiro de Allah. 

 

Quanto ao que se segue: 

O que se segue são algumas questões relativas à Zakaat-ul-Fitr. 
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Qual é o veredicto em relação à Zakaat-ul-Fitr? 

 

Allah legislou a Zakaat-ul-Fitr para o crente no final [dos actos de 

adoração] do Ramadão, afim que o crente se aproxime de Allah. Assim, a 

Zakaat-ul-Fitr é uma forma de purificar o jejum das más palavras e dos 

pecados [cometidos durante o jejum]. 

Ibn Abbaas رضي هللا عنهما relatou: 

“O Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص obrigou a Zakaat-ul-Fitr como purificação 

para a pessoa em jejum – das más palavra e maus comportamentos – 

como alimento para os pobres. Quem a paga antes da oração do Eid, é 

aceite como Zakaat. Quem a paga depois da oração do Eid, é caridade 

(esmola) voluntária.” 

Fonte: Sunan Abii Daawuud (no.1609); Hasan de acordo com Ibn 

Qudaamah em Al-Mughnii (4/284). 

An-Nawawii رحمه هللا relatou: Waki Ibnul Jarrah رحمه هللا disse: 

“Zakaat-ul-Fitr é para o mês do Ramadão como a prostração de 

esquecimento é para a oração. Compensa deficiências do jejum, assim 

como a prostração compensa deficiências da oração.” 

Fonte: Al-Majmuu Charh Al-Muhadhab (6/107). 

O Comité [dos Grandes Sábios] da Arábia Saudita disse: 

“Zakaat-ul-Fitr é obrigatório a cada Muçulmano com a capacidade de se 

sustentar a si próprio e que tenha uma Saa (1 Saa= 2.172kg) ou mais em 

excesso da sua necessidade e da necessidade da sua família, no dia e na 

noite do Eid-ul-Fitr.” 

Fonte: Fataawaa A-Lajnah Ad-Daa'imah (9/364). 

O Comité [dos Grandes Sábios] da Arábia Saudita disse: 

“Um homem deve pagar Zakaat-ul-Fitr em nome de si mesmo e em 

nome de todos aqueles que ele é obrigado a sustentar, o que inclui a 

esposa, porque ele é obrigado a sustentá-la.” 

Fonte: Fataawaa A-Lajnah Ad-Daa'imah (9/367). 
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Quando e como é que se deve pagar a Zakaat-ul-Fitr? 

 

Ibn Umar رضي هللا عنهما disse: 

“O Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص ordenou a Zakaat-ul-Fitr, uma saa (porção 

equivalente a 2.172kg) de tâmaras ou uma saa de cevada, quer seja dos 

escravos ou dos que são livres, homens e mulheres, jovens e idosos 

[entre os Muçulmanos].” 

Fonte: Sahiih Al-Bukhaari (no.1503) e Sahiih Muslim (no.984). 

Abu Saiid Al-Khudri رضي هللا عنه disse:  

“Costumávamos pagar a Zakaat-ul-Fitr na época do Mensageiro de Allah 

 ”.no dia de Al-Fitr [antes da oração de Eid] uma saa de comida ملسو هيلع هللا ىلص

Abu Saiid رضي هللا عنه disse: 

“E a nossa comida (básica) era cevada, passas, iogurte seco e tâmaras.” 

De acordo com outra narração, ele عنه هللا   disse: “Quando o رضي 

Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص estava entre nós, costumávamos pagar a Zakaat-

ul-Fitr em nome de todos [jovens e idosos, escravos e os que são livres] 

uma saa (porção) de ‘géneros alimentícios’ ou uma saa de iogurte seco 

ou uma saa de cevada ou uma saa de tâmaras ou de passas.” 

Fonte: Sahiih Al-Bukhaari (no.1510) e Sahiih Muslim (no.985). 

Chaikh Ibn Baaz رحمه هللا disse: 

“Vários Sábios interpretaram ‘géneros alimentícios’ neste hadiith como 

se referisse ao trigo; outros são da opinião que o significado é: o 

alimento duma região, não importa qual seja; seja trigo, milho ou 

qualquer outra coisa. Essa é a opnião correta, porque zakaah é um meio 

pelo qual os ricos ajudam os pobres, e o muçulmano não é obrigado a 

ajudar além da comida básica do seu país (localidade). Sem dúvida, o 

arroz era um alimento básico na terra dos dois Santuários, era um 

alimento bom e precioso, e superior à cevada. Assim, sabe-se que não 

há nada de errado em dar arroz como Zakaat-ul-Fitr.” 

Fonte: Majmuu Al-Fataawaa (14/200). 
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Ibnul Qayyim رحمه هللا disse: 

“Esse era o alimento básico e habitual em Al-Madiinah (referindo-se ao 

alimento básico mencionado no hadiith). Mas se o alimento básico das 

pessoas duma região ou localidade é algo diferente disso, então elas têm 

que dar uma saa de alimentos básicos de acordo com a localidade, como 

aqueles cujo alimento básico é milho ou arroz ou algum outro tipo de 

grão. Se o alimento básico for algo diferente de grãos, como leite, carne 

ou peixe, então devem dar a Zakaat-ul-Fitr nessa forma. Esta é a opnião 

da maioria dos Sábios, e é a opnião correta, porque o objetivo por detrás 

disso é atender as necessidades dos pobres no dia do Eid e os ajudar, 

dando-lhes a comida básica da comunidade local.” 

Fonte: i'laam Al-Muwaqqi‘iin (3/12). 

Chaikh Ibnul Uthaymiin رحمه هللا disse: 

“A opnião correta é que qualquer coisa que possa ser um alimento 

básico, seja grãos, frutas, carne e assim por diante, é aceitável.” 

Fonte: Charh Al-Mumtii (6/183). 
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Será que é permitido dar a Zakaat-ul-Fitr na forma de dinheiro? 

 

Chaikh Ibnul Uthaymiin رحمه هللا respondeu: 

“O que pensamos é que não é permitido dar a Zakaat-ul-Fitr na forma 

de dinheiro em circunstância alguma, mas deve ser dada na forma de 

alimento. 

Se o pobre [que recebeu a Zakaat-ul-Fitr] quiser vender a comida e fazer 

uso do seu preço, pode fazê-lo, mas quem dá a zakaah, deve dar em 

forma de alimento. Não importa se é do tipo de comida que era 

conhecida na época do Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص ou se é um tipo de comida 

que é conhecida hoje em dia. Hoje em dia, o arroz pode ser mais 

benéfico que o trigo, porque com o arroz não é necessário esforçar-se 

para triturá-lo e fazer massa, e assim por diante. O objetivo é beneficiar 

os pobres. Foi narrado em Sahiih Al-Bukhaari que Abu Saiid  رضي هللا عنه 

disse: ‘Na época do Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص costumávamos dar [como 

Zakaat-ul-Fitr] uma saa de gêneros alimentícios, e a nossa comida 

naquela época era: tâmaras, cevada, passas e iogurte seco.’ 

Portanto, se uma pessoa dá em forma de alimento, deve escolher um 

alimento que seja benéfico para os pobres; isso varia de acordo com o 

tempo e lugar. 

Em relação à distribuição [da Zakaatul Al-Fitr] em dinheiro, roupas, 

móveis ou ferramentas, isso não é suficiente e não cumpre a obrigação, 

porque o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: ‘Quem quer que invente (introduza) algo no 

nosso assunto (Religião) que não lhe pertençe (à Religião) ser-lhe-á 

rejeitado.’” 

Fonte: Fataawa Chaikh Ibnul Uthaymiin (volume: 18 - pergunta no.19). 
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Será que é permitido enviar a Zakaat-ul-Fitr para países 

distantes, sendo que existem muitas pessoas pobres nesses 

países? 

 

Chaikh Ibnul Uthaymiin رحمه هللا respondeu: 

“Não há nada de errado em enviar a Zakaat-ul-Fitr para outro país, no 

caso que não haja pessoas pobres no seu próprio país. No entanto, se 

ouver pessoas pobres que precisam da Zakaat-ul-Fitr no seu próprio 

país, então não é permitido.” 

Fonte: Fataawa Chaikh Ibnul Uthaymiin (volume: 18 - pergunta no.102). 

 

E todos louvores são para Allah e que os Elogios e a Paz de Allah estejam 

sobre o nosso Profeta - Muhammah ملسو هيلع هللا ىلص, a sua Família, os seus 

Companheiros e todos aqueles que o seguem em retidão até o Dia do 

Julgamento. 

Compilado e Traduzido por: Abu Faysal Ali Alburtugaali. 
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