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Nhân Danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực 

Khoan Dung 

 

 Ý nghĩa Zakah Al-Fitr: Nhằm tẩy sạch người 
nhịn chay khỏi những điều vô bổ, sàm bậy và là lương thực 
cho người nghèo nhằm giúp họ khỏi phải xin người khác 
trong ngày đại lễ Eid, với bằng chứng qua Hadith sau: Ông 
Ibnu Abbaas  kể: 

ِفْطِر ُطْهَرةً   َرَض رَُسوُل اهللاِ فَ ((
ْ
لِلّاامِِم ِمْ  اللّْغِو َوالّرفَِث َوُطْعَدًة  َزَ�ةَ ال

َدَساِك�ِ 
ْ
 ))لِل

“Nabi  bắt buộc xuất Zakah Fitr nhằm tẩy sạch người 
nhịn chay khỏi những điều vô bổ, tục tĩu và là lương thực 
cho người nghèo.” Hadith do Abu Dawood và Ibnu Majah 
ghi lại. 

 

 Giới luật của Zakah Fitr: 

Zakah Fitr là bổn phận bắt buộc cho tất cả mọi 
người Muslim dù lớn hay nhỏ, người tự do hay nô lệ và bằng 
chứng qua Hadith sau: Ông Ibnu U’mar  kể: 
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ِفْطرِ   فََرَض رَُسوُل اهللاِ ((
ْ
اًع ِم ْ  ِمْ  َرَمَضانَ  َزَ�َة ال ََ ْو 

َ
ْدر  أ

ََ اًع ِمْ   ََ 
َمَر 
َ
ُدْسِلِدَ� َوأ

ْ
َكِبِ� ِمْ  ال

ْ
ََ َوالّاِغِ� َوال ْى

ُ ْ
ُرا َواّكَكِر َواُ

ْ
َعبِْ  َواّ

ْ
َ ال َْ َلِع�  

 الّاَالةِ 
َ
َُ ُوُروِن اّااِ  إَِ ْن تُىَّ�ب َلبْ

َ
 )) بَِها أ

“Nabi  bắt buộc xuất Zakah Fitr trong Ramadan một 
Saa chà là hoặc một Saa lúa mạch đối với tất cả mọi người 
Muslim kể cả người tự do, nô lệ, nam, nữ, già hay trẻ. 
Người ra lệnh phải xuất trước khi mọi người đến dâng lễ 
Salah tết.” Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

Giáo luật cũng khuyến khích xuất Zakah Fitr đối với 
thai nhi tức cha mẹ sẽ xuất Zakah giùm đứa con đang trong 
bụng. 

Giáo luật bắt buộc người Muslim xuất Zakah cho 
bản thân y, cho những ai mà y có nghĩa vụ nuôi dưỡng và 
chu cấp cho họ như vợ, con và người thân ruột thịt của y. 

 

 Mức xuất Zakah Fitr: 

Mức bắt buộc phải xuất Zakah đối với một người 
Muslim là một Saa lương thực. Lương thực sẽ khác nhau tùy 
theo từng vùng sinh sống có thể là gạo, bột mì, lúa mạch, 
bắp ngô ... Và 1 Saa tương đương với 2,4 kg (hai kí lô tư).  

Theo đại đa số các học giả, người Muslim không 
được phép xuất giá trị của hiện vật mà phải xuất bằng hiện 
vật, bởi việc xuất giá trị mà không xuất hiện vật là điều trái 
ngược với những gì Nabi  ra lệnh và đường lối của các vị 
Sahabah của Người. 
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 Thời gian xuất Zakah: 

Được phép xuất Zakah trước ngày lễ Eid một hoặc 
hai ngày nhưng thời điểm tốt nhất để xuất là từ lúc sau rạng 
đông của ngày lễ Eid cho đến trước khi dâng lễ Salah Eid 
khoảng vài phút, vì Nabi  đã bảo phải xuất  Zakah trước 
khi mọi người đến dâng lễ Salah. Sau Salah Eid sẽ không có 
Zakah nữa, người nào trì hoãn việc Zakah Fitr đến sau khi 
dâng lễ nguyện Salah Eid xong thì việc Zakah đó không còn 
là Zakah Fitr nữa mà chỉ là một sự bố thí của lòng hảo tâm 
và y sẽ bị mang tội với Allah về việc trễ nải đó. 

 

 Hướng chi tiêu Zakah Fitr: 

Zakah Fitr là phần thức ăn dành cho người nghèo, 
người thiếu thốn, bởi vì họ ưu tiên hơn những người khác. 

 


