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SADAQAH AL FITR (ZAKAH AL FITR) 

HANAFIYYAH LOVSKOLEN: 

I bøkene til Hanafiyyah står det at man kan velge av 4 ting i fitr (fitrana) 

som er følgende: 

1. Hvete حنطة 

2. Bygg شعير (barley) 

3. Dadler تمر 

4. Rosiner زبيب 

Det er ½  Saa’ صاع  av hvete eller 1 saa’ صاع av bygg, dadler og rosiner.  

 

HVA ER SAA’ صاع ? 

 

Saa’ صاع er ca. 3,538 kg i følge Imam Abo Hanifah r.a. og Imam 

Mohammad (hans elev). 

 

Hanafibøker: 

 

” The fitrah is : half a sa` of wheat, OR one sa` of [dried] dates 

or raisins or barley. 

   The sa` according to Abu Hanifah and Muhammad is 8 Iraqi 

ratl. 

   Abu Yusuf said : [it is] 5  1/3 ratl. 

   [1 sa` is a volume of 2.03 litres, and corresponds to 

approximately 3,149.28g. 

   1 sa` ~ 4 mudd; 1 mudd ~ 2 ratl; 1 ratl ~ 20 istar; 1 istar ~ 4½ 

mithqal {Radd al-Muhtar}]” 
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Det er litt forskjellige tall når det kommer til gram. Årsaken til det er at 

disse matvarene er forskjellige i sin mengde og størrelse i forskjellige 

tider og områder. Det er derfor det er en del små uenigheter blant 

Hanafiyyah. 

 

Men dagens Muftier skriver etter sine forskninger at ½ saa er ca. fra 1,7 

til 1,769 kg. 

 

Mufti Rasheed Ahmed Ludhianwi skriver i Ahsanul fatawa etter en lang 

forskning at ½ saa blir 1,769 gram. Så 1,769 gram hvete koster rundt 20 

kroner.  

 

Når det sies at fitrah må være nok til minst et måltid så er det ikke det 

som er kravet. Hvis et måltid koster mer eller mindre enn de 

matvarene som er nevnt i hadither så betyr det ingenting. Det er prisen 

til disse matvarene som skal sette minimumbeløpet.  

 

Det er også klare hadither angående mengden som er obligatorisk. La 

oss se: 

 

 
 

 
 

Hadith til Tha’labah r.a. som sier at Profeten s.a.w. ga khutbah 

og sa: ”Hver muslim selv om det er en slave, skal gi HALV SAA’ 
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sadaqah fitr  av hvete, eller en saa’ dadler eller en saa’ bygg. 

(Abo Dawood) 

 

 

فرض زكوة الفطر مدين من حنطة  سول هللا صلى هللا عليه وسلم عن سعيد ابن المسيب قال ان ر

(428:1)الطحاوي، زيلعي   

 

Sa’iid bin Mosayyab r.a. sier at Profet (صلى هللا عليه وسلم) innførte zakaah 

al fitr (sadaqah fitr) 2 Modd av hvete. (2 modd blir halv saa’) 

 

 

ضان على المنبر بالبصرة الى ان قال : " فرض رسول هللا صلى ن عباس انه خطب في آخر رمعن اب

على كل حر او مملوك نصف صاع من قمح تمر او شعير او هللا عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من 

(426)زيلعي ذكر او انثى صغير او كبير .........   

 

 

Abdullah Ibn Abbas r.a. ga khutbah engang I slutten av ramadhaan i 

Basrah der han sa i sin tale: 

”Profet صلى هللا عليه وسلم gjorde det obligatorisk for hver fritt mann, 

slave, mann eller kvinne, store og små å gi denne sadaqah som er 1 

saa’ dadler, eller 1 saa’ bygg eller halv saa’ hvete …… 

 

 

Deretter sa Ibn Abbas r.a. at dere bør gi mer enn dette og gjør 1 saa’ av 

alt fordi Allah har gitt dere mye penger. 

 

RESTEN AV DE TRE LOVSKOLENE MENER DET ER EN SAA AV ALLE 

MATVARER SOM ER NEVNT I HADITH 
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MALIKIYYAH LOVSKOLEN: 

Malikiyyah mener at sadaqah fitr kan gis fra 9 forskjellige ting.  

Av disse 9 skal det kun være den som er mest kjøpt og solgt i det 

område man bor.  

De 9 tingene er følgende: 

1. Hvete حنطة 

2. Bygg شعير (barley) 

3. Dadler تمر 

4. Rosiner زبيب 

5. Siktet bygg سلت 

6. Mais  ذرة 

7. Hirse (Millet) دخن 

8. Skummetmelk pulver اقط 

9. (9 ikke nevnt i Fiqh Ul Islami Wa adillatoh Dr Zuhaili). 

 

Malikiyyah lovskolen mener at 1 saa er 4 Modd. 1 modd betyr to 

normale fulle hender med mat av det som er nevnt. 

 

SHAFIYYAH LOVSKOLEN: 

Mener nesten lik malikiyyah bortsett fra at det trenger ikke 

nødvendigvis å være fra disse 9 tingene nevnt ovenfor. Det må være 

fra de tingene som det tas ”Oshr” عشر for. (Zakaah som tas av 

jordbruk). Så kjøtt, egg etc. blir det ikke riktig å gi som zakaat Ul Fitr. 

 

(Jeg leste i Mabsoot at ifølge deres lovskole er det ikke lov å gi penger 

istedenfor de matvarene som er nevnt i hadith. Det kan være 

uenigheter om det blant de lærde innenfor Shafiyyah lovskolen, noe 

som må verifiseres av dagens Tradisjonelle Shafi lærde) 

 

1  saa er 5  1/3 ratal Iraqi hos dem. 
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HANABILAH LOVSKOLEN: 

 

Mener mer eller mindre som Shafiyyah lovskolen. 

Om mengden så mener dem samme som Malikyyah lovskolen at Saa’ 

er 4  حفنه (håndfull) 

 

DET STÅR I FIQH UL ISLAMI (Dr Zuhaili) AT DISSE TRE LOVSKOLENE 

TILLATER IKKE Å GI PENGER ISTEDENFOR DISSE MATVARENE. 

Imam Abo Hanifah r.a. mener at det er lovlig å gi penger istedenfor 

nevnte matvarer til en fattig person. Fordi målet er å fullføre behovet 

til de fattige. Det kan gjøres bedre ved å gi penger.  

Profet sallallaho alaihi wasallam sier: 

 

 
Fullfør behovet til de fattige så de ikke tigger på en slik dag (Id al Fitr). 

 

 

 

Etter å ha forsket i flere dager og flere bøker så mener jeg følgende: 

 

Minimumsprisen blir ca. 20 kroner ifølge Hanafi lovskolen. Mens ifølge 

andre lovskoler blir det 50 kroner. 

Det er fordi hvete er (sikkert) billigst og dermed blir det ca. mellom 40-

50 kroner ifølge Shafi og Hanbali lovskolen, og 50 eller noen få kroner 

opp ned ifølge Maliki lovskolen. 

50 kroner er noe alle kan komme til enighet og det skal ikke være et 

problem for de fleste i Norge.  
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Noen punkter som vi må tenke på: 

 

1. Folk sier ofte at det skal være et måltid. Profet s.a.w.s. hadde et 

måltid (en khobz, lik tykk chapati) sammen med noen dråper 

eddik. Nå mener jeg ikke at vi skal gi så lite men at det trengs 

ikke så mye for å overleve. 

2. Eldre folk, syke (varig sykdom som det ikke er kur for) etc. som 

skal gi fidyah som er akkurat lik sadaqah fitr, hvor mye skal det 

være for dem? Klarer dem 100 kroner for hver dag?  

3. I Rogaland har det vært uenigheter og senere ble det enighet 

om 50 kroner.  

4. Imamer bør gi gode råd og anbefale å betale mer enn det 

minstebeløpet. Slik som Abdullah Ibn Abbas r.a. gjorde. 

5. Man kan ikke gi kjøtt eller noe annet enn det som er nevnt i 

ahaadith.  

 

Jeg personlig mener at 50 kroner bør være minste beløpet (som da kan 

gjelde for alle lovskoler).  

Imamer/ledere bør prøve å oppfordre folk til å gi mer enn dette.  

Det er mange fadhaail av å gi penger i Allahs vei.  

 

Må Allah Ta’aala gi oss forståelse og den rette kunnskap om Islam. 

Aamiin. 

Jeg ber dere og særlig de som har kunnskap om å rette meg hvis jeg 

har skrevet noe feil eller mangler noe. Allah vet best! 

 

 (Imam) Tehsin Abo Barirah 
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Kontakt og info 

 
  

Denne artikkelen er utgitt av Abo Barirah Institute.  

Abo Barirah Institute (ABI) sitt mål er tilgjengeliggjøring av 

Islamsk litteratur, kurs og hjelp med religiøse spørsmål etc. 

Hvorfor ikke være en del av disse prosjektene ved å donere 

mot kostnadene? 

Ved å donere, vil du automatisk være en del av hvert 

prosjekt og etter døden få store belønninger in'sha'Allah.  

Hadith: "Penger reduseres ikke ved donasjoner" 

Merk betalingen med "ABInstitute" 

 

PayPal: tehsinh@gmail.com  

Konto: 9355 31 34658 

Vipps: 41 27 96 95   

  

 

tehsin@abobarirah.com    Facebook.com/ABInstitute 

www.abobarirah.com    www.imam.no  

Facebook: imam.no     Facebook: ShaykhAboBarirah 

Twitter: AboBarirah    YouTube: TehsinAboBarirah  
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