
 
 

Giáo Lý Islam Về Ngày Tết Fitr 
أحاكم عيد الفطر  

[Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنايم] 
 
 
  

    
  
 

Tác giả: 
Tiến sĩ Yusuf bin Abdullah bin Ahmad Al-Ahmad 

 
  
 

Dịch Thuật: 

 Abu Hisaan Ibnu Ysa 

 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

2010 - 1431 

 



 ٢

 
  

أحاكم عيد الفطر  

  ))باللغة الفيتنامية(( 
  
  
  
  
  

ف   : تأ
  يوسف بن عبد اهللا بن أمحد األمحد. د

  
  :ترمجة

  حممد زين بن عي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2010 - 1431 

 



 ٣

D  C  B       A  
 َ َ عَ الْ  بِّ رَ  ِبِ  دُ مْ حْلَ ا ـا حُمَ نَ يِّ بِ  نَ بَلَ  مُ َال السَّ وَ  ةُ َال الصَّ ، وَ نْيَ مِ ال   مِ اتِ َخـ دٍ مَّ

َ
 دِ يِّ َسـوَ  اءِ يَـبِ نْ اْأل

 ْ ِ بَلَ وَ  نْيَ لِ سَ رْ مُ ال ِ   هِ بِ حْ َص وَ   آ
َ
  : دُ عْ بَ وَ  ،نْيَ عِ مْجَ أ

Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng chúa tể của vủ trụ và muôn loài, 
cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad của chúng ta, vị Nabi 
cuối cùng và là vị lãnh tụ của tất cả Rosul, cho dòng dõi của Người cùng 
cho tất cả bằng hữu của Người, Amma ba'd: 

Đây bài viết ngắn gọn về giáo lý Islam liên quan đến ngày tết Fitr 
hồng phúc và Zakat Fitr, cả hai được rút ra từ Sunnah của Nabi  dưới 
lối viết văn dễ hiểu rõ ràng. Cầu xin Allah ban lợi ích trong bài viết này, 
ban cho phần thưởng những ai đọc, học và làm theo cũng như tuyên 
truyền và cầu xin Ngài chấp nhận mọi sự hành đạo tốt đẹp của chúng tôi. 

 
* Giáo lý Islam liên quan đến tết Fitr: 
Thứ nhất : chuẩn bị cho lễ Solah tết bằng cách tắm sạch sẽ và 

diện một bộ áo đẹp nhất như được Malik ghi lại trong bộ Mu-wat-tó từ 
Na-fé' kể: "Trước kia, ông Ibnu Umar  đã tắm rửa vào ngày tết Fitr 
trước khi đến nơi hành lễ Solah." (Hadith được truyền lại từ đường truyền 
Soheeh). Ông Ibnu Al-Qoiyim nói: "Được truyền lại chính từ Ibnu Umar 
rằng ông là người làm theo Sunnah rất mãnh liệt và ông đã tắm rửa vào 
ngày tết trước khi ra khỏi nhà." (Trích từ Zad Al-Ma-aa'd quyển 1 trang 
442). Và cũng được truyền lại chính xác rằng ông đã diện bộ cánh đẹp 
nhất trong hai ngày tết (tết Fitr và tết Odh-ha). 

Ông Ibnu Hajar nói: "Ibnu Abi Al-Dun-ya và Al-Baihaqy ghi lại 
bằng đường truyền Soheeh (chính xác) rằng: Ibnu Umar trước kia đã 
mặc đồ đẹp nhất trong hai ngày tết." (Trích từ Fath Al-Bary quyển 2 
trang 51). 

Qua hai dẫn chứng trên đại đa số học giả Ulama khuyến khích tắm 
rửa và sửa soạn đẹp đẽ trong hai ngày tết. 

 
Thứ hai : Theo Sunnah trước khi đi đến nơi dâng lễ Solah Fitr 

là ăn vài trái chà là theo số lượng lẻ: ba hoặc năm trái hoặc nhiều hơn ... 
như được nhắc trong Hadith sau: 

نٍَس 
َ
ُكَل َيَمـَراٍت   هللاِ وُل ااَكَن رَسُ ( :قَاَل   َقْن أ

ْ
َّ يَأ ُكلُُهنَّ ، َال َفْغُدو يَْوَم الِْفْطِر َح

ْ
 َوَيـأ

  .رواه اكخاري) ِوتًْرا
Ông Anas  kể: "Trước kia, Rosul  không đi đến nơi dâng lễ Solah tết 
Fitr cho đến khi ăn vài trái chà là và Người đã ăn theo số lượng lẻ." 
Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 



 ٤

Thứ ba : Theo Sunnah đọc Takbeer lớn thành tiếng đối với 
nam (tức nói: Ol-lo-hu Ak-bar) - còn đối với phụ nữ thì đọc nhỏ - trong 
ngày tết từ khi rời khỏi nhà cho đến nơi dâng lễ Solah như được nhắc 
trong Hadith sau: 

نَّ ( :قَاَل   ُقَمرَ  ِن بْ  هللاِ ا َقبْدِ  َقنْ 
َ
ُ يَْوَم الِْفْطِر ِمْن ِحنِي خَيْـُرُج  اَكنَ  اِهللا  رَُسوَل أ يَُكربِّ

َ الُْمَصىلَّ  ِ
ْ
َّ يَأ   .حديث صحيح) ِمْن بَيِْتِه َح

Ông Abdullah bin Umar  kể: "Trước kia Nabi  đọc Takbeer vào ngày 
tết Fitr từ khi rời khỏi nhà cho đến nơi dâng lễ Solah." Hadith Soheeh. 
 

نَّ ( :َقْن نَافِعٍ 
َ
نَُّه اَكَن إَِذا َغَدا يَْوَم الِْفْطرِ  اْننَ  أ

َ
َ  ُقَمَر ك ِ

ْ
َّ يَأ َ جَيَْهُر بِاحكَّْكِبرِي َح ْض

َ
َوَيْوَم األ

َ اِإلَمامُ  ِ
ْ
َّ يَأ ُ َح ُ بِتَْكِبـرْيِهِ  الُْمَصىلَّ ُعمَّ يَُكربِّ ارقطـين وغـريه بإسـناد أخرجـ) َفيَُكـربِّ ه ا

  صحيح
Ông Na-fé kể: "Trước kia ông Ibnu Umar đi dâng lễ Solah tết Fitr và tết 
Odh-ha từ khi rời khỏi nhà ông luôn đọc lớn Takbeer cho đến nơi dâng lễ 
Solah, rồi đọc tiếp đến khi Imam đến làm mọi người đọc theo Takbeer 
của ông." Hadith do Al-Dar Qutny và những người khác ghi lại bằng 
đường truyền Soheeh. 

*** Chú ý  : tất cả tập thể đọc Takbeer cùng một lúc, cùng 
một giọng là điều Bid-a'h (cái tân), việc làm này không được truyền lại từ 
Nabi  hay một vị Sohabah nào. Theo cách đúng là mỗi người tự đọc 
Takbeer. 

 
Thứ tư : Theo Sunnah đi bộ đến nơi dâng lễ Solah như được 

nhắc trong Hadith sau: 

 ٍّ ْن خَيُْرَج إىَل الِْعيِد َماِشيًا(: قَاَل  َقْن يلَعِ
َ
نَِّة أ هـذا : "وقـال أخرجـه الرتمـذي) ِمْن السُّ

  ."حديث حسن
Ông Aly  nói: "Theo Sunnah là đi bộ đến dự lễ tết." Hadith do Al-
Tirmizy ghi lại và ông nói: "Hadith Hasan." 

Dựa theo Hadith của Aly đại đa số học giả Ulama khuyến khích 
mọi người nên đi bộ đến dự lễ Solah và không nên đi xe ngoại trừ có lý 
do chính đáng. Trích từ Soheeh Sunan Al-Tirmizy. 

 
Thứ năm : Theo giáo lý Islam dâng lễ Solah tết sau khi mặt trời 

mọc hẳn không Azan cũng không Iqomah. 
Lễ Solah gồm hai Rak-at ở Rak-at thứ nhất đọc bảy lần Takbeer và 

ở Rak-at thứ hai đọc năm lần Takbeer. Theo Sunnah Imam dẫn buổi lễ 
đọc lớn tiếng lúc hành lễ, ở Rak-at thứ nhất sau khi đọc Fatihah đọc 
chương Al-A'la và ở Rak-at thứ hai sau khi đọc Fatihah đọc chương Al-



 ٥

Gho-shi-yah hoặc ở Rak-at thứ nhất sau khi đọc Fatihah đọc chương Qof 
và ở Rak-at thứ hai sau khi đọc Fatihah đọc chương Al-Qomar và bài 
Khutbah đọc sau lễ Solah và phụ nữ được lệnh cũng tham dự. Tất cả 
những gì đã nêu được dẫn chứng như sau: 

ّن رَُسـوَل ا( : َقْن َخئَِشةَ  -١
َ
ُ يِف  ِهللا أ َ  اَكَن يَُكـربِّ ْضـ

َ
َ  يِف  الِْفْطـِر َواأل ْو

ُ
 َسـبْعَ اْأل

ِ اخكَّاِغيَِة مَخْس تَْكِبرْيَاٍت    .ح سنن أ داودصحي )اً َو
1- Bà A-y-shah  kể: "Trước kia, Rosul của Allah  đọc Takbeer ở 
Rak-at thứ nhất bảy lần và ở Rak-at thứ hai năm lần trong ngày tết Fitr 
và tết Odh-ha." Soheeh Sunan Abu Dawud. 
 

َ  ِن بْ  انِ مَ عْ اجُّ  ِن عَ وَ  -٢  ( : رْيٍ شِ ب
َ
 رَ قْ فَ  نَ اكَ   اهللاِ  وَل سُ رَ  نَّ أ

ُ
q  p  o  } ـ بِـ ِن يْ دَ يْ عِ  الْ يِف  أ

    rz    و {   W  V  U  Tz( صحيح سنن ابن ماجة.   
2- Ông Nụa-man bin Basheer  kể: "Trước kia, Rosul đọc trong hai ngày 
tết chương Al-A'la và chương Al-Gho-shi-yah." Soheeh Sunan Ibnu 
Majah. 
 

 ( : اهللاِ  دِ بْ قَ  ِن بْ  اهللاِ  دِ يْ بَ قُ  نْ قَ وَ  -٣
َ
َ  نَ نْ  رَ مَ قُ  نَّ أ  سَ  اِب طَّ اخْل

َ
  َل أ

َ
 نَ ا اكَ َمـ: يِث يْـاللَّ  دٍ اقِ ا وَ بَ أ

 رَ قْ فَ 
ُ
 يِف   اهللاِ  وُل سُ رَ  هِ بِ  أ

َ
 رَ قْ فَ  نَ اكَ : اَل قَ ؟ فَ رِ طْ فِ الْ  وَ َ ْض  اْأل

ُ
D  C  BA } ـ ا بِ مَ هِ يْ فِ  أ

z و {�  ~  }  |z (رواه مسلم.  
3- Ông Ubaidullah bin Abdullah  kể: "Ông Umar bin Al-Khottob hỏi 
ông Abu Waqid Al-Lai-thy: trước kia Rosul  đọc chương nào trong 
ngày tết Odh-ha và tết Fitr? Ông Abu Waqid đáp: trước kia Người đọc 
trong hai ngày tết chương Qof và chương Qomar." Hadith do Muslim ghi 
lại. 

 
  نْ قَ وَ  - ٤

ُ
مِ (: ْت الَ قَ   ةِ يَّ طِ عَ  مِّ أ

ُ
 نَ رْ أ

َ
 رِ وْ دُ اخْلُـ اِت وَ ذَ وَ  َق اتِ وَ عَ الْ وَ  يََّض احْلُ  جُ رِ نُخْ ، فَ جَ رُ خَنْ  نْ ا أ

-  
َ
ْ  يْ أ  رْ مَ ال

َ
َ يِت الَّ  ةِ أ  فَ  - جْ وَّ زَتَ يَ  مْ  ل

َ
ْ  ةَ اعَ مَجَ  نَ دْ هَ شْ يَ فَ  ا احلُيَُّض مَّ أ أخرجـه  )مهُ يُ وَ ْعـدَ وَ  نْيَ مِ لِ سْ مُ ال

  .ي ومسلماكخار
4- Bà Um A'tiyah  kể: "Phụ nữ chúng tôi được lệnh là phải (đến tham 
dự buổi lễ Solah) dù là trong chu kỳ, là nộ lệ và cả nữ thanh thiếu niên. 
Đối với phụ nữ trong chu kỳ thì tham dự cùng tập thể Muslim thêm đông 
và cầu xin Allah cho mọi người." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi 
lại. 



 ٦

 وَ   اهللاِ  يِبِّ نَـ عَ مَ  رِ طْ فِ الْ  ةَ َال َص  ُت دْ هِ شَ (: اَل قَ   اٍس بَّ قَ  ِن بْ اِ  نْ قَ وَ  - ٥
َ
 رَ َمـقُ وَ  رٍ ْكـ بَ ِ أ

ُ  َل بْ ا قَ يهَ لِّ َص م يُ هُ لُكُّ ، فَ انَ مَ ثْ قُ وَ    .أخرجه مسلم )ةِ بَ طْ اخْل
5- Ông Ibnu Abbaas  kể: "Tôi đã tham dự lễ Solah tết Fitr cùng Nabi 
, cùng Abu Bakr, cùng Umar và cùng với Uthman, tất cả họ đều đọc 
bài Khutbah sau buỗi lễ Solah." Hadith do Muslim ghi lại. 
 

 (: اَل قَ   اٍس بَّ قَ  ِن بْ اِ  نْ قَ وَ  - ٦
َ
 َال بِ  دَ يْ عِ  الْ ىلَّ َص   اهللاِ  وَل سُ رَ  نَّ أ

َ
صحيح  )ةَ امَ قَ  إِ َال وَ  انَ ذَ  أ

  .سنن أ داود
6- Ông Ibnu Abbaas  kể: "Trước kia, Nabi  dâng lễ Solah tết không 
có Azan cũng không Iqomah." Soheeh Sunan Abu Dawud. 

 
Thứ bảy : Một khi ngày tết trùng với ngày thứ sáu thì ai đã 

dâng lễ tết rồi thì không bắt buộc dâng lễ Solah thứ sáu với bằng chứng 
qua Hadith sau: 

 اءَ َشـ نْ مَ ا، فَ ذَ هَ  مْ كُ مِ وْ  يَ يِف  انِ دَ يْ قِ  عَ مَ تَ جْ اِ ((: اَل قَ   اهللاِ  ولِ سُ رَ  نْ قَ   اٍس بَّ قَ  ِن بْ اِ  نْ قَ 
 
َ
 زَ جْ أ

َ
 إِ ، وَ ةِ عَ مُ اجْلُ  نَ مِ  هُ أ

  .صحيح سنن أ داود ))اهللاُ  اءَ شَ  نْ إِ  نَ وْ عُ مَ ا جَمْ نَّ
Ông Ibnu Abbaas  thuật lại lời Nabi : "Hôm nay mọi người được 
hưởng hai ngày tết, ai muốn thì chỉ dâng lễ Solah thứ sáu cũng đã đủ 
còn Ta (và Sohabah) sẽ tập hợp dâng cả hai, Insha Allah." Soheeh 
Sunan Abu Dawud. 
 

Thứ tám : Ai không kịp dâng lễ Solah tết cùng tập thể Muslim 
được phép dâng bù lại giống như tập thể đã dâng.  

Nếu không một người nào biết được hôm nay là ngày tết cho đến 
sau khi mặt trời nghiên bóng thì dâng lễ Solah tết vào ngày hôm sau như 
được nhắc trong Hadith sau: 

نَِس بِْن َمالٍِك 
َ
ِ ُقَمرْيِ بِْن أ

َ
ـَحابَةِ َقـْن قُ  َقْن أ ُ ِمـْن الصَّ َ نَّ : ((ُموَمـٍة 

َ
 َجـاُءوا اً َرْكبـ أ

 َ غَُّهمْ  نَ ُدوَشهَ ي
َ
ْمِس  ك

َ
ْوا الِْهَالَل بِاْأل

َ
َمَرُهْم اجَّيِبُّ َرأ

َ
ْن َفْغُدوا  ، فَأ

َ
ْصبَُحوا أ

َ
ْن ُفْفِطُروا َوإَِذا أ

َ
أ

 .اكهييق واجووي وابن حجر وغريهمأخرجه أصحاب السنن وصححه )) ُهمْ إىَل ُمَصالَّ 

Ông Abu U'mair bin Anas bin Malik  nghe được từ người cô và bà là vị 
Sohabah của Rosul kể: "Có đoàn lữ hành đến gặp Nabi và họ báo rằng 
họ đã nhìn thấy lưỡi liềm (tháng Shâu-waal) vào ngày hôm qua thế là 
Nabi  đã ra lệnh cho họ xả chay và ngày mai đến dâng lễ Solah tết." 
Hadith do nhóm Sunan ghi lại và đã được Al-Baihaqy, Al-Nawawy, Ibnu 
Hajar và những người khác đã xác thực. 
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Thứ chín : Được chúc tết cho nhau bằng câu: 

  )Ta-qab-ba-lol-lo-hu min-na và min-kum(ا َوِمنُْكْم َيَقبََّل اُهللا ِمنَّ 
Ý nghĩa: "Cầu xin Allah chấp nhận sự hành đạo của chúng ta." 
Ông Ibnu Al-Tir-ka-ma-ny nói: "Trong chủ đề này được xác nhận 

bởi một Hadith Jai-yid (khá) đó là Hadith của Muhammad từ Ziyaad kể: 
tôi ở cùng với Abu Amamah Al-Bahily và một số vị Sohabah khác của 
Nabi , sau khi họ gặp nhau sau chuyến đi họ chúc nhau: 

 Ahmad bin Hambal nói: đường truyền của Hadith ".َيَقبَّـَل اُهللا ِمنَّـا َوِمـنُْكمْ 

Jai-yid. (Trích từ Al-Jâu-har Al-Na-qy quyển 3 trang 320). 
 

Thứ mười : Tết là ngày vui vẻ hạnh phúc như được kể qua 
Hadith sau: 

نٍَس 
َ
َمـا (( :َفَقـاَل  ،الَْمِدينََة َولَُهْم يَْوَمـاِن يَلَْعبُـوَن ِفيِهَمـا ِهللا قَاَل قَِدَم رَُسوُل ا  َقْن أ

َْوَمانِ  ْ قَـْد  هللاَ إِنَّ ا(( :ِهللا َفَقاَل رَُسوُل ا. ُكنَّا نَلَْعُب ِفيِهَما ىِف اجْلَاِهِليَّةِ  :قَالُوا ))؟ َهَذاِن ا
َ َوَيْوَم الِْفْطرِ  ْض

َ
ا ِمنُْهَما يَْوَم األ بَْدلَُكْم بِِهَما َخرْيً

َ
  .صحيح سنن أ داود)) أ

Ông Anas  kể: Trước kia, chúng tôi có hai ngày để vui vẻ đến khi Nabi 
 đến Madinah, Người hỏi: "Hai ngày này là hai ngày gì vậy ?" chúng 
tôi đáp: Trước khi vào Islam đây là hai ngày chúng tôi vui chơi giải trí. 
Nabi  nói: "Quả thật, Allah đã thay thế cho mọi người hai ngày 
khác tốt hơn hai ngày đó rất nhiều: ngày tết Odh-ha và ngày tết 
Fitr." Soheeh Sunan Abu Dawud. 

 
Thứ mười một : Khuyến cáo người Muslim làm trái ngược 

giáo lý Islam dù trong ngày tết hay là ngày nào bất cứ trong năm, bởi có 
một số người đã làm một số điều Harom (bị cấm) như mặc quần dài hơn 
mắt cá chân, cạo râu, tổ chức tập chung lại nghe nhạc, nhìn xem những 
điều Harom, nam nữ tập hợp lại tổ chức tiệc tùng. Đối với cấp bậc cha mẹ 
hãy bảo vệ con cái mình tránh xa mọi sự ăn chơi trụy lạc để khỏi phải ân 
hận về sau. 
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Zakat Fitr 
 
Giáo lý Islam về Zakat Fitr: đây là nhiệm vụ của tất cả mỗi người 

Muslim dù người lớn hay trẻ em, dù nam hay nữ, là người tự do hay nô lệ 
như được nhắc trong Hadith sau:  

ّن رَُسوَل ا( :قَاَل  بِْن ُقَمَر  هللاِ ْن َقبِْد اقَ 
َ
فََرَض َزاَكَة الِْفْطِر ِمْن َرَمَضـاَن َصـاًخ   هللاِ أ

وْ 
َ
َّ  رِّ الَْعبْـِد َواحلُـ َصاًخ ِمْن َشِعرٍي بَلَ  ِمْن َيْمٍر، أ   َكـرِ َوا

ُ
َ َواأل ـِغرْي ْغـ ِمـَن َوالَْكِبـرْيِ  َوالصَّ

َالةِ  الُْمْسِلِمنيَ  ْن تُؤَدَّى َقبَْل ُخُرْوِج اجَّاِس إِىَل الصَّ
َ
َمَر بَِها أ

َ
وزاد أبـو  أخرجـه اكخـاري )َوأ

ِ ذَ  َل بْ ا قَ هَ فْ دِ ؤَّ يُ  رَ مَ قُ  نُ نْ اِ  نَ اَك فَ ((: داود بإسناد صحيح َ بِ  َك ل ْ َ وَ  مِ وْ ا ْ   .صحيح أ داود )نْيِ مَ وْ ا
Ông Ibnu Umar  kể: "Nabi  đã qui định xuất Zakat Fitr trong tháng 
Romadon một Só chà là hoặc một só lúa mạch bắt buộc đối với người nô 
lệ, người tự do, người lớn hay trẻ em dù nam hay nữ. Người ra lệnh phải 
xuất trước khi mọi người rời khỏi nhà đến tham dự lễ Solah." Hadith do 
Al-Bukhory ghi lại còn Abu Dawud ghi thêm đoạn bằng đường truyền 
Soheeh: "Trước kia ông Ibnu Umar đã xuất Zakat trước ngày tết một 
ngày và có lần là hai ngày." Soheeh Abu Dawud. 

Đối với người Muslim nào có thừa thức ăn dự trữ dành cho bản 
thân và gia đình cả ngày và đêm tết thì bắt buộc y phải xuất Zakat.  

Bắt buộc xuất cho bản thân và những ai có nhiệm vụ nuôi ăn như 
vợ con, trước tiên là xuất cho bản thân.  

Đối với bào thai còn trong bụng không bắt buộc phải xuất Zakat 
Fitr nhưng khuyến khích nên xuất luôn cho bào thai đó. 

Không được phép dùng tiền hay giá trị của thức ăn để xuất Zakat, 
nếu làm thế là đã làm trái lệnh Nabi  và việc làm của Sohabah trong 
khi Nabi  đã khuyến cáo: 

ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ((: قَاَل 
َ
ْحَدَث يِف أ

َ
  .وراه اكخاري ومسلم)) َفُهَو رَدٌّ  ِمنْهُ َمْن أ

"Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc làm đó của y bị trả 
lại." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
* Ý nghĩa của Zakat Fitr:  

ـائِِم ِمـَن   اهللاِ  فََرَض رَُسـوُل (: اَل ، قَ َعِن ابِْن َقبَّاٍس  ، اللَّْغـوِ َزاَكَة الِْفْطـِر ُطْهـَرًة لِلصَّ
فَِث َوُطْعَمًة لِلَْمَساِكنيِ  الِة فَـيِهَ َزاَكةٌ  .َوالرَّ اَها َقبَْل الصَّ دَّ

َ
اَهـا َنْعـَد ، َوَمـَمْقبُْولَـةٌ  َفَمْن أ دَّ

َ
ْن أ

الةِ  َدقَاِت  فيَِهَ َصَدقَةٌ  الصَّ   .رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن) ِمْن الصَّ
Ông Ibnu Abbaas  kể: "Nabi  đã qui định xuất Zakat Fitr để tẩy sạch 
người nhịn chay từ sự vô bổ, tục tĩu, dơ bẩn, ô uế và là lương thực dành 
cho người nghèo. Những ai đã xuất Zakat Fitr trước lễ Solah thì đó là 
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Zakat được chấp nhận còn ai xuất Zakat sau lễ Solah thì đó chẳng qua là 
sự bố thí tự nguyện như bao sự bố thí khác." Hadith do Abu Dawud và 
Ibnu Majah ghi lại từ đường truyền Hasan. 

 
* Loại thực phẩm bắt buộc xuất Zakat Fitr:  
Là loại thực phẩm chính mà địa phương đó ăn như: chà là, lúa 

mạch, lúa mì... như được nhắc trong Hadith sau:  

ىِب َسِعيٍد اخْلُْدرِىِّ 
َ
الِْفْطِر َصـاًخ ِمـْن  يَْومَ   هللاِ ِرُج ىِف َقْهِد رَُسوِل اُكنَّا خُنْ ( :قَاَل  َقْن أ
قُِط َواحكَّ  َطَعامٍ 

َ
بِيُب َواأل ِعرُي َوالزَّ   .رواه اكخاري) ْمرُ َواَكَن َطَعاَمنَا الشَّ

Ông Abu Sa-eed Al-Khudry  kể: "Trước kia, chúng tôi xuất Zakat Fitr 
trong thời đại của Nabi  là một Só thức ăn và thức ăn của chúng tôi 
thời đó là lúa mạch, nho khô, pho mai (pho mát) và chà là." Hadith do 
Al-Bukory ghi lại. 

 
* Thời gian bắt buộc Zakat Fitr: 
Từ khi mặt trời lặn của ngày tết (theo Islam tính đêm trước ngày), 

nếu ai mất hoặc trẻ sơ sinh ra đời trước mặt trời lặc dù là một phút không 
bắt buộc xuất Zakat, ngược lại chết hoặc trẻ sơ sinh ra đời sau mặt trời 
lặn dù là một phút cũng bắt buộc xuất Zakat Fitr. 

 
* Thời gian xuất Zakat Fitr: 
Được phép xuất trước ngày tết một ngày hoặc hai ngày như các vị 

Sohabah đã làm như được kể lại từ ông Na-fé: "Trước kia Sohabah đã 
xuất Zakat Fitr trước ngày tết một hoặc hai ngày." Hadith do Al-Bukhory 
ghi lại. 

Thời gian cuối cùng để xuất Zakat là trước lễ Solah tết như đã 
được dẫn chứng ở Hadith của Ibnu Umar ở trên. 

 
* Số lượng Zakat phải xuất: 
Mỗi người Muslim xuất một Só và một Só tương đương 2,4 kg (hai 

kilô bốn trăm gam). Được phép chia một phần Zakat để cho nhiều người 
nghèo và ngược lại được phép gom nhiều phần Zakat để cho một người 
nghèo. 

 
* Người hưởng Zakat Fitr: 
Dành cho người nghèo và người cận nghèo như được dẫn chứng ở 

Hadith Ibnu Umar ở trên: "và là lương thực dành cho người nghèo." 
 
*** Chú ý : Có một số người đã xuất Zakat cho người thân, hàng 

xóm láng giềng hoặc trao đổi lẫn nhau (tức tặng qua tặng lại) trong khi 
những người này không nằm trong số người được hưởng Zakat hoặc họ 
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đưa cho một số gia đình nhất định nào đó vào mỗi năm mà không nhìn 
vào hoàn cảnh của họ đã thay đổi hay chưa và họ có nằm trong số người 
được hưởng Zakat hay không ? 

 
* Nơi xuất Zakat Fitr:  
Được phép xuất Zakat Fitr ở bất cứ nơi nào có người nghèo: ở tại 

địa phương nhà hoặc ở địa phương khác hoặc đưa ra nước ngoài bởi trong 
nguyên thủy việc làm này là được phép làm và không có bằng chứng nào 
cấm di chuyển Zakat Fitr ra nước ngoài cả hay nơi khác. 

Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad cùng gia quyến 
và tất cả bằng hữu của Người. 

 
Tác giả: 

Tiến sĩ Yusuf bin Abdullah bin Ahmad Al-Ahmad 
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