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O Valor Da O Valor Da Zakat-ul-FitrZakat-ul-Fitr
Por:Por: Imaam 'Abdul 'Aziz bin Baz ( Imaam 'Abdul 'Aziz bin Baz (rahimahullahrahimahullah))
Fonte:Fonte:  Fataawa Shaykh Ibn Baz Fataawa Shaykh Ibn Baz Vol.14 Pág.203 (Vol.14 Pág.203 (Alifta.org.sa))
Traduzido para o Português por: Traduzido para o Português por: Faizal ibn Muhammad As-SalafiFaizal ibn Muhammad As-Salafi

Pergunta:Pergunta:  A irmã B.M.M de Riyadh  no Reino da Arábia Saudita diz: Qual é o valor daA irmã B.M.M de Riyadh  no Reino da Arábia Saudita diz: Qual é o valor da  
ZakatZakat (caridade obrigatória) do  (caridade obrigatória) do RamadaanRamadaan??11

Resposta:Resposta: Eu assumo que o questionador queria perguntar sobre a  Eu assumo que o questionador queria perguntar sobre a Zakat-ul-FitrZakat-ul-Fitr (caridade (caridade  
obrigatória paga antes da Festa da Quebra do Jejum) depois do obrigatória paga antes da Festa da Quebra do Jejum) depois do RamadaanRamadaan. É obrigatório. É obrigatório  
dar um dar um Sa'Sa' ( (1 1 Sa'Sa'  = = 2.172 kg2.172 kg) do principal alimento  local como o arroz, trigo, tâmaras e) do principal alimento  local como o arroz, trigo, tâmaras e  
outros.  Isso  é  prescrito  a  todos  os  Muçulmanos;  homens,  mulheres,  livres,  escravos,outros.  Isso  é  prescrito  a  todos  os  Muçulmanos;  homens,  mulheres,  livres,  escravos,  
crianças  e  adultos  como  relatado  autenticamente  a  partir  do  Mensageiro  de  Allaahcrianças  e  adultos  como  relatado  autenticamente  a  partir  do  Mensageiro  de  Allaah  
((SallAllaahu alayhi  wa salamSallAllaahu alayhi  wa salam).  Isso (i.e.  ).  Isso (i.e.  Zakat-ul-FitrZakat-ul-Fitr)  deve ser  dado antes  de as  pessoas)  deve ser  dado antes  de as  pessoas  
saírem para (orar) o saírem para (orar) o Salat-ul-'EidSalat-ul-'Eid, mas é aceitável dar isso um ou dois dias antes (do , mas é aceitável dar isso um ou dois dias antes (do 'Eid-'Eid-
ul-Fitrul-Fitr).  Em termos de peso, isso é aproximadamente a  ).  Em termos de peso, isso é aproximadamente a  três quilos.três quilos.  Não é permissívelNão é permissível  
pagar isso em forma de dinheiropagar isso em forma de dinheiro,  ou melhor, como nós mencionamos anteriormente, isso,  ou melhor, como nós mencionamos anteriormente, isso  
deve ser dado do principal alimento local.deve ser dado do principal alimento local.

1 Este Fatwa foi publicado no livro intitulado “Al-Da'wah”, Vol. 1, pág. 122; e “Colecção de Fatwas de Shaikh Ibn 
Baz” Vol. 5, pág. 97, compilado pelo Professor 'Abdullah Al-Tayyar e Shaikh Ahmad ibn Baz. 
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