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Fonte:Fonte:  Fataawa Shaykh Ibn Baz Fataawa Shaykh Ibn Baz Vol.14 Pág.146-147 (Vol.14 Pág.146-147 (Alifta.org.sa))
Traduzido para o Português por:Traduzido para o Português por: Faizal ibn Muhammad As-Salafi Faizal ibn Muhammad As-Salafi

Pergunta:Pergunta:  Nós  somos  um  grupo  de  estudantes  fora  do  Reino.  Nós  recebemos  umaNós  somos  um  grupo  de  estudantes  fora  do  Reino.  Nós  recebemos  uma  
remuneração mensal, devemos pagar a remuneração mensal, devemos pagar a ZakatZakat com isso com isso? Nesse caso, quanto é que devemos? Nesse caso, quanto é que devemos  
pagar?  É  permissível  pagarmos isso  às  pessoas  necessitadas  aqui  ou doar  isso  para  apagar?  É  permissível  pagarmos isso  às  pessoas  necessitadas  aqui  ou doar  isso  para  a  
construção de uma construção de uma MasjidMasjid (Mesquita)? Quando é que nós devemos pagar isso? Que Allaah (Mesquita)? Quando é que nós devemos pagar isso? Que Allaah  
te recompense com o melhor!te recompense com o melhor!11

Resposta:Resposta: Primeiro, a  Primeiro, a Zakat-ul-FitrZakat-ul-Fitr (caridade obrigatória paga antes da Festa da Quebra do (caridade obrigatória paga antes da Festa da Quebra do  
Jejum) é obrigatório a vós assim como aos outros Muçulmanos. Isso (a Jejum) é obrigatório a vós assim como aos outros Muçulmanos. Isso (a Zakat-ul-FitrZakat-ul-Fitr) é um) é um  
Sa' Sa' ((11Sa' Sa' = 2.172 Kg= 2.172 Kg) do alimento principal seja trigo ou arroz, ou algo similar. Um ) do alimento principal seja trigo ou arroz, ou algo similar. Um Sa' Sa' éé  
aproximadamente a  aproximadamente a  três quilostrês quilos. Isso deve ser dado ao pobre na manhã  . Isso deve ser dado ao pobre na manhã  antesantes do   do  Salat-Salat-
ul-'Eidul-'Eid.  Ou um ou dois dias antes do  .  Ou um ou dois dias antes do  'Eid-ul-Fitr'Eid-ul-Fitr (Festa da Quebra do Jejum). Esta foi a (Festa da Quebra do Jejum). Esta foi a  
metodologia dos metodologia dos SahaabahSahaabah (Que Allaah esteja satisfeito com eles). É importante mencionar (Que Allaah esteja satisfeito com eles). É importante mencionar  
de que o pagamento da  de que o pagamento da  Zakat-ul-FitrZakat-ul-Fitr não pode ser adiada até após o   não pode ser adiada até após o  Salat-ul-'EidSalat-ul-'Eid, porque, porque  
foi autenticamente relatado que  foi autenticamente relatado que  “O Profeta (“O Profeta (SallAllaahu 'alayhi wa salamSallAllaahu 'alayhi wa salam) ordenou o) ordenou o  
pagamento da  pagamento da  Zakat-ul-Fitr  Zakat-ul-Fitr  antes das pessoas saírem para o  antes das pessoas saírem para o  Salat-ul-'EidSalat-ul-'Eid.”.” [Relatado [Relatado  
por Imaam Al-Bukhaari no seu Livro de por Imaam Al-Bukhaari no seu Livro de HadithHadith  SahihSahih] ] 

Segundo, vocês não têm de pagar a  Segundo, vocês não têm de pagar a  ZakatZakat da remuneração mensal a menos que vocês da remuneração mensal a menos que vocês  
guardem uma porção disso e  tenha passado um guardem uma porção disso e  tenha passado um HawlHawl (um ano lunar calculado do tempo (um ano lunar calculado do tempo  
em que a propriedade atingiu a quantidade em que a em que a propriedade atingiu a quantidade em que a ZakatZakat é obrigatório) e o dinheiro que é obrigatório) e o dinheiro que  
vocês  guardaram  tenha  atingido  a  vocês  guardaram  tenha  atingido  a  NisaabNisaab (quantidade  mínima  na  qual  a   (quantidade  mínima  na  qual  a  ZakatZakat é é  
obrigatório) que é  obrigatório) que é  cento e quarentacento e quarenta  MithqalMithqal ( (1  1  MithqalMithqal  =  =  4.25 gramas4.25 gramas) de prata e  ) de prata e  vintevinte  

1  Este Fatwa foi publicado no livro intitulado “Colecção de Fatwas de Shaykh Ibn Baz” Vol. 5, pág. 111, compilado 
pelo Professor 'Abdullah Al-Tayyar e Shaikh Ahmad ibn Baz. 
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MithqalMithqal de ouro ou o mesmo valor em outra moeda qualquer . de ouro ou o mesmo valor em outra moeda qualquer .

É preferível pagar a É preferível pagar a ZakatZakat aos Muçulmanos pobres e de acordo com a  aos Muçulmanos pobres e de acordo com a JumhurJumhur (maioria dos (maioria dos  
estudiosos) estudiosos) não é permissível dar esse dinheiro para a construção de uma não é permissível dar esse dinheiro para a construção de uma MasjidMasjid..

É  É  wajibwajib (obrigatório) pagar 2.5% do valor do ouro, prata, ou outras moedas do mesmo (obrigatório) pagar 2.5% do valor do ouro, prata, ou outras moedas do mesmo  
valor como (por exemplo) o dólar. Que Allaah nos garanta o sucesso!valor como (por exemplo) o dólar. Que Allaah nos garanta o sucesso!
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