26119 - Repondo o zakaah dos anos anteriores
Pergunta

Eu gostaria de saber o que devo fazer sobre o Zakat. Eu falhei em pagar em anos anteriores por
não seguir a senda reta do Islam. No ano passado, retornei ao Islam (al-hamdulilah) e estou
ganhando dinheiro, e gostaria de pagar meu zakat e tentar corrigir os pecados do passado, se
possível. No entanto, tomei alguns empréstimos no passado e tenho essa dívida. Como faço para
pagar o Zakat pelos anos que perdi e este será aceito, considerando que deixar de pagar o Zakat
em anos anteriores era haram e estou pagando prestações de empréstimos que são haram?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Nós louvamos a Allah por tê-lo guiado, e pedimos a Allah para ﬁrmá-lo e saiba que Allah é
Perdoador e Misericordioso. Ele se alegra com o arrependimento de Seu servo, mesmo que Ele não
precise de Sua criação. Pedimos a Allah que lhe conceda mais de Sua generosidade.
Você tem que pagar o zakaah dos últimos anos de acordo com as quantias de dinheiro que
possuía após o pagamento das dívidas de cada ano. Uma vez que você saiba qual o valor em
todos os anos, então deve pagar o zakaah sobre aquilo. Se você não souber os valores exatos,
suponha e pague com base nessa estimativa.
Shaikh Ibn ‘Uthaimin (que Allah tenha misericórdia dele) foi perguntado:
Um homem foi descuidado em pagar zakaah por cinco anos e agora está arrependido. O
arrependimento o liberta da obrigação de pagar o zakaah? Se isso não o livra dessa obrigação,
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então qual é a solução? Essa riqueza excede dez mil e ele não sabe quanto é agora.
Ele respondeu:
O Zakaah é um ato de adoração a Allah e é o direito dos pobres. Se uma pessoa o retém, então
está violando dois direitos: o direito de Allah e o direito dos pobres e dos outros que têm direito ao
zakaah. Se esta pessoa se arrepender depois de cinco anos – como aﬁrmado na questão – então,
ela é absolvida da obrigação de cumprir o direito de Allah, porque Allah diz (interpretação do
signiﬁcado):
“E Ele é Quem aceita o arrependimento de Seus servos, e indulta as más obras”
[al-Shura 42:25]
Mas o segundo direito ainda permanece, que é o direito daqueles que estão aptos a receber o
zakaah, os pobres e outros. Então, ele deve entregar o zakaah a essas pessoas, e talvez, assim,
obtenha a recompensa pelo zakaah se seu arrependimento for sólido, pois a generosidade de
Allah é imensa.
Com relação a calcular o valor do zakaah, ele deve estimar o valor deste da melhor maneira
possível, e Allah não sobrecarrega qualquer alma além de seu alcance. Então, se forem dez mil,
por exemplo, quanto custa o zakaah por um ano? Duzentos e cinquenta. Se o valor do zakaah for
duzentos e cinquenta, ele deverá pagar duzentos e cinquenta por cada um dos anos passados, a
menos que em alguns desses anos tenha possuído mais de dez mil, caso em que deve pagar mais.
Se houver sido menos em outros anos, então ele deveria pagar menos zakaah, de acordo com o
valor.
As'ilat al-Baab al-Maftuh, Q494, sessão 12
E Allah sabe melhor.
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