Zakat al-Fitr no Islam
Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador

Louvado seja Allah Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade exceto
Allah, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo e
Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o Mensageiro de Allah,
sua família, e seus companheiros
Esta sexta-feira será a última sexta do mês do Ramadan. Deus nos impôs uma grande
adoração entre dois grandes eventos, o jejum e o Eid (a celebração do fim do mês do
Ramdan) que é o zakaat do fitr (caridade de purificação do jejum), para podermos
agradecer a Deus em ter alcançado o jejum e a oração durante o mês do Ramadan.
Assim foi revelado na surata Al Bacara versículo 185: “Deus vos deseja a comodidade
e não a dificuldade, mas cumpri o número (de dias), e glorificai a Deus por ter-vos
orientado, a fim de que (Lhe) agradeçais.”, e na surata Ala Aala versículos 14 e 15:
“Bem-aventurado aquele que se purificar, E mencionar o nome do seu Senhor e
orar!.”. Os intérpretes disseram: virtuoso e aquele que sua obra é "boa" e se purificou
do vício moral, e mencionou o nome de seu Senhor e orou, o que estabeleceu a oração
no seu tempo. Alguns disseram: Está se referindo ao zakaat al-fitr e Eid e sua oração
O zakat é um dos cinco pilares do Islam. Apesar de ser obrigatória após a revelação do
anjo há quinze anos especificamente no mês de Shawwal no segundo ano de migração,
mas o Islam ordenou em realiza-la desde o primeiro dia e advertiu e avisou do fracasso
em realiza-la, o Todo-Poderoso nos revelou na surata Fussilat versículos 6 e 7: “E ai dos
idólatras, Que não pagam o zakat e renegam a outra vida!”. Também é mencionado na
Surata Al-Muddathir, Ma'araj, Al ma'un, Anaam e Al-Roum, todas reveladas em Meca e
o Zakat foi nomeada assim, pois ela purifica o seu dono da Mesquinhez, seu dinheiro e
o pobre que a recebe, se purifica diante seu (ódio pelos ricos).
A ordem do Islam para pagar zakat e torná-lo uma dívida dos ricos, mesmo após a sua
morte. Isso demonstra a grandeza do Islam em lidar com o problema da pobreza e sua
amplitude de proteger e cuidar dos pobres e preservar suas vidas e que eles não são
negligenciados, mas sim são a base da sociedade. Pois devemos preservá-los e libertar
seus corações do ódio e do rancor e este é um dos propósitos da lei islâmica (cuidado
com os interesses de todas as pessoas).
O Islam com o dever religioso do zakat, provoca um equilíbrio na sociedade, e protege
as classes entre as pessoas. Então os ricos não morrerão de indigestão e fartura, nem os
pobres morrerão da severidade da fome.

Devemos saber que o desembolso em nome de Deus se devide em três partes:
o Zakat: É uma caridade obrigatória aos ricos onde eles desembolsam uma certa
quantia e é uma vez por ano e são distribuídas aso grupos carentes específicos.
A caridade: Que é voluntária onde a pessoa desembolsa muito ou pouco dinheiro em
qualquer momento e para qualquer pessoa. E por último o Zakat al-Fitr, sobre o qual
falaremos agora.
Zakat al-Fitr: É um zakat estabelecido ao jejuador para purifica-lo da mesquinhez, o seu
jejum de falar fofocas grosserias e obscenidades e além de ser um alimento para os
pobres. Ibn Abbas, que Allah esteja satisfeito com ele disse: “O Mensageiro de Allah
(S.A.A.W) determinou que o zakaat al-fitr é para purificar a pessoa em jejum das
fofocas grosserias e obscenidades e além de ser um alimento para os pobres.” ABU
DAUD
É obrigatório para todo muçulmano, homem ou mulher, jovem ou velho, antes que o sol
se ponha no último dia do Ramadan. Oferecendo saa (medida) de alimentos sobrando
na sua casa no dia do Eid e sua noite.
Saa equivalente (entre 2.5 e 3 quilos) do que o país mais produz, ou o equivalente a
quantia de dinheiro. O valor mínimo do Zakat Al Fitr é de aproximadamente entre 10 e
15 reais, e se aumentar acimo disto Deus te recompensará.
Quando deve ser distribuída (Zakat): É obrigatório no pôr do sol do último dia do
Ramadan e até antes da oração do Eid. E pode distribuída antes disso de acordo com a
necessidade dos pobres.
Foi narrado que "Abd-Allah ibn 'Umar (que Allah esteja satisfeito com ele) disse:"Evitem
pergunta-los de suas necessidades no dia do Eid. "Isso é para que a alegria e prazer
entrem na casa dos pobres, especialmente no Eid. E pode ser distribuído (Zakat Al Fitr)
em outro país onde que ele não vive, se surgir a necessidade.
Caros irmãos: - Vamos fazer as adorações nas noites restantes do Ramadn. Pois as obras
são no fim, então não seja como aquele que se esforçou intensamente no início da
corrida, mesmo ele estando perto de vencer, ele diminuiu ou parou, dai perdeu. Pois
temos que nos comprometer com Deus Todo-Poderoso para manter os atos de
adoração e ficar longe dos pecados.
De modo que o jejum seja aceito e atinge o propósito pelo qual é imposto por Deus (ou
seja, a piedade de Deus).

No final deste mês sagrado, devemos louvar a Deus (em casas, estradas e orações) é
desde o momento do pôr do sol do último dia do Ramadan até que o Imam entre na sala
de oração.
Dever de cuidar da oração do Eid:
Sua decisão gira entre a Sunnah confirmada e obrigatória, pois Deus ordenou em seu
livro na surata Al Kauthar versículo 2: “Reza, pois, ao teu Senhor, e faze sacrifício.”.
E o Profeta nunca deixou de realiza-la. Até ordenou que as mulheres, mesmo
menstruadas, saiam de suas casas, embora não rezem mais fiquem do lado de fora da
mesquita, para que possam testemunhar o bem entre as pessoas e ouvir o louvar a Deus,
conforme foi relatado no hadith de Umm 'Atiya: “Para que estejam atrás das pessoas
e louvem com o seu louvor, e supliquem com suas suplicas, desejando a bênção deste
dia e sua purificação.”
Meus irmãos, devemos ficar atentos Deus após o final do dia do Eid (celebração) para
jejuar os seis dias do mês de Shawwal, o Profeta (S.A.A.W) disse: “Quem cumpre o jejum
durante todo o mês de Ramadan, seguido do jejum dos seis dias de Chawal, saiba que
isso é tão bom, como se tivesse jejuado durante toda a vida.” (Musslim).
Suplicamos a Deus que aceite nossas orações, jejum, as adorações e que atenda às
nossas suplicas, e perdoe os nossos pecados e nos livre do fogo do inferno.

