A obrigação com o Zakat
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

O compromisso de um muçulmano de praticar os cinco pilares do Islam, que são: O
testemunho de que não há divindade além de Deus e que Muhammad (S.A.A.W) é o seu
Mensageiro, estabelecer oração, pagar o zakat, jejuar o mês do Ramadan e realizar o
Hajj (peregrinação) à casa sagrada de Deus. Esses pilares são as evidências da fé do
muçulmano e uniram o direito de Deus com o direito de Suas criaturas. Quem se
importar em praticar o direito de Deus e o direito de suas criaturas, será o verdadeiro
crente.

O interesse de um muçulmano com a obrigação de conhecer os tipos de recursos para
se pagar o Zakat, como por exemplo a forma de calculá-lo e os itens que devem ser
pagos, é uma prova evidente da fé no coração desse muçulmano, pois o Profeta
(S.A.AW) mencionou: “A caridade é uma evidência”. No Zakat, há evidência na
glorificação dos mandamentos de Deus, no amor das pessoas e o no abandono do
egoísmo e do amor próprio.

Infelizmente, o Zakat é uma das obrigações sujeitas a muita complacência e indolência
de alguns muçulmanos. Isso ocorre porque está relacionado ao dinheiro, pois a alma
busca o dinheiro e gastá-lo em caridade requer muita dedicação e confiança em Deus
Todo-Poderoso. Há pessoas que possuem muito dinheiro e gastam nos luxos da vida ou
naquilo que não é útil, e não se perguntam sobre a obrigação de Zakat, que é o direito
de Deus sobre nós, pois ELE quem te abençoou com este dinheiro. Também há
muçulmanos que oram frequentemente, mas deixam o Zakat de lado ou pagam uma
pequena parte de seu dinheiro, menos do que devem, embora Deus em muitos
versículos tenha unido a obrigação da oração com a obrigação do Zakat, assim como foi
revelado pelo Todo-Poderoso na surata Al Baqara versículo 43: “Praticai a oração pagai
o zakat.”.

Uma das razões que impedem alguns muçulmanos de pagar o Zakat é que eles sempre
analisam os números, os saldos e as poupanças, e então acham que o que é pago aos
necessitados, é muito, acreditando que esta pequena quantia diminuirá o seu saldo. Isto
acontece devido à falta de compreensão e fé, pois o Zakat tem inúmeras bênçãos e
retornos, uma vez que Deus mencionou na surata Al Tauba versículo 103: “Recebe, de
seus bens, uma caridade que os purifique e os santifique, e roga por eles, porque tua
prece será seu consolo; em verdade, Deus é Oniouvinte, Sapientíssimo.”. Além disso
se um muçulmano pagar Zakat sobre o seu dinheiro, ele será recompensado muito mais
com bênção e bondade na sua fé e na sua vida mundana. Em confirmação a isto, Deus
Altíssimo revelou na surata Al Rum versículo 39: “o que derdes em Zakat, anelando
contemplar o Rosto de Deus (ser-vos-á aumentado). A estes, ser-lhes-á duplicada a
recompensa.”, e também mencionou na surata Sabà versículo 39: “Tudo quanto
distribuirdes em caridade Ele vo-lo restituirá, porque é o melhor dos agraciadores.”, e
não podemos esquecer do dito do profeta (S.A.A.W) que mencionou dizendo: “o
rendimento de ninguém ficará reduzido pela caridade.”. MUSLIM.
Entre as virtudes alcançadas pelo dever de Zakat, está o estabelecimento de uma
sociedade baseada na misericórdia e no amor, pois o Zakat purifica o coração humano
da mesquinharia e do egoísmo, então a pessoa não vive somente para sua família e para
si mesmo. Dessa forma, sua preocupação se estende para além daqueles ao seu redor,
parentes, vizinhos e outros necessitados, pois esta é a verdade da fé que o Profeta
Muhammad (S.A.A.W) mencionou, afirmando: “O crente perfeito não é aquele que
fica satisfeito, e seu vizinho ao seu lado com fome ”. IBN HABBAN. Sem dúvida, ela
purifica o coração das pessoas da inveja e do ódio e os substitui com o amor. Então,
encontrará os pobres suplicando a Deus que conceda benção na riqueza e na vida dos
filhos dos ricos.

Levando em consideração a importância do Zakat na preservação da sociedade, a
comunidade deveria ter pensado muito em como investir esse dever na preservação da
personalidade das sociedades muçulmanas nesses ambientes, pois através da obrigação
de Zakat, há possibilidades de atender às necessidades de quem precisa, seja com
comida, bebida, roupas, tratamento ou educação. Além disso, o Zakat é uma
demonstração prática dos méritos do Islam e um convite à religião não apenas em
palavras, portanto, se fossem feitos os esforços corretamente e os muçulmanos
cooperassem em seu desempenho, se comunicando com aqueles que os merecem, seria
de grande benefício para a comunidade muçulmana.

Servos de Deus: Deus nos advertiu contra e prometeu, a quem impedir o Zakat, um
severo castigo no dia do juízo final, assim como foi revelado na surata Al Tauba
versículos 34 e 35: “Ó fiéis, em verdade, muitos rabinos e monges fraudam os bens
dos demais e os desencaminham da senda de Deus. Quanto àqueles que entesouram
o ouro e a prata, e não os empregam na causa de Deus, anuncia-lhes (ó Mohammad)
um doloroso castigo. No dia em que tudo for fundido no fogo infernal e com isso forem
estigmatizadas as suas frontes, os seus flancos e as suas espáduas, ser-lhes-á dito: eis
o que entesourastes! Experimentai-o, pois!”.

Além disso, Deus Todo-Poderoso, também mencionou na surata Al Tauba versículo 60
quem é digno do Zakat: “ As esmolas são tão-somente para os pobres, para os
necessitados, para os funcionário empregados em sua administração, para aqueles
cujos corações têm de ser conquistados, para a redenção dos escravos, para os
endividados, para a causa de Deus e para o viajante; isso é um preceito emanado de
Deus, porque é Sapiente, Prudentíssimo.”.

Devemos nos esforçar para entregar o Zakat a quem o merece, especialmente se forem
da família e vizinhos, e devemos saber que não é correto pagar o Zakat a seus pais, avós,
filhos e netos, porque suas despesas são obrigatórias para a pessoa.

O Zakat é necessário em muitos tipos de riqueza, como a riqueza animal (camelos, vacas
e ovelhas) e a riqueza agrícola, como é exigido nas ofertas de ouro, prata, dinheiro e
comércio. Cada tipo tem condições e quantias específicas que o muçulmano deverá
pagar por elas. Por exemplo, o Zakat do dinheiro é deve-se atingir o equivalente a
oitenta e cinco gramas de ouro de 21 quilates, após a dedução das dívidas. O dinheiro
deve ser adquirido após o ano do Hijri (calendário muçulmano), e a quantia a ser paga é
de dois e meio por cento.

Portanto, cabe aos donos dos fundos, ou aqueles que possuem negócios e economias,
solicitar a devida explicação aos especialistas em jurisprudência, pois a obrigação com o
Zakat requer muitas questões.
Rogamos a Deus que nos caminhe entre seus servos que fazem oração e pagam o Zakat.
Louvado seja Deus, o senhor dos mundos.

