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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

บทที ่105 
ซะกาต ระหวางหนาที่และโทษของการละเลย 

 
การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความเมตตา

จําเริญและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดท่ีควรไดรับการภักดี
นอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว โดยไมมีภาคีหุนสวนอันใดสําหรับ
พระองค และฉันขอปฏิญาณวาทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของ
พระองค... 
 ซะกาต เปนบทบัญญัติที่ สําคัญย่ิงในศาสนาอิสลามซึ่งถูก
กําหนดขึ้นมาเปนกฏหมายที่มุสลิมตองถือปฏิบัติในวิถีชีวิต เปนหลักการ
ที่สามแหงหลักการท่ีย่ิงใหญ มีหลักฐานจากอัลกุรอาน หะดีษ และมติ
จากบรรดาปวงปราชญมากมายท่ีบงชี้วาเร่ืองน้ีเปนส่ิงจําเปน 

อัลลอฮฺตรัสวา  

﴿ ْ قِيُموا
َ
لَٰوةَ  َوأ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ  َوَءاتُوا ْ  ٱلزَّ ٰكِعِيَ  َمعَ  َوٱۡرَكُعوا : اكقرة( ﴾ٱلرَّ
٤٣(  
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ความวา “และพวกทานจงดํารงละหมาด และจายซะกาต และจงโคง
คารวะตออัลลอฮฺพรอมกับผูโคงคารวะท้ังหลาย” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 
43) 

 
พระองคตรัสอีกวา 

﴿ ْ ُهۥ َوَءاتُوا َ  َحَصادِهۦِۖ  يَۡومَ  َحقَّ ْۚ تُۡسِفُوٓ  َو  ﴾ٱلُۡمۡسِفِيَ  ُيِبُّ  َ  إِنَُّهۥ ا
  )١٤١:  األنعام(

ความวา “และพวกเจาจงจายซะกาตพืชผลในวันที่เก็บเก่ียว และอยาได
ฟุมเฟอย แทจริงแลวอัลลอฮฺไมชอบผูที่ฟุมเฟอยทั้งหลาย” (อัล- อันอาม : 
141) 

 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ًدا رَُسوُل « نَّ حُمَمَّ
َ
ُ َوأ َ إِالَّ ابَّ َ ْن َال إِ

َ
بيُِنَ اْإلِْسَالُم بَلَ مَخٍْس َشَهاَدِة أ

اَكِة َواحْلَجِّ وََصْوِم َرَمَضانَ  َالِة َوإِيتَاِء الزَّ ِ َوإِقَاِم  الصَّ رواه (» ابَّ
  )١٦برقم  ومسلم ،٨برقم  اكخاري

ความวา “อิสลามวางอยูบนรากฐาน  5  ประการ คือ   
1. กลาวปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาที่ควรแกการภักดีนอกจาก

อัลลอฮฺ และทานนบีมุหัมมัดเปนเราะสูลของอัลลอฮฺ 
2. ดํารงการละหมาด 
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3. จายซะกาต 
4. ประกอบพิธีหัจญ 
5. ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน”  

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลขหะดีษ 8 และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 
16) 

 
และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวอีกวา 

ِمْرُت «
ُ
نْ  أ

َ
قَاتَِل  أ

ُ
َّ  اجَّاَس  أ نْ  يَْشَهُدوا َح

َ
َ  َال  أ َ ُ  إِالَّ  إِ نَّ  ابَّ

َ
ًدا َوأ  حُمَمَّ

ِ  رَُسوُل  َالةَ  َوُيِقيُموا ،ابَّ اَكةَ  َوُيْؤتُوا ،الصَّ  َعَصُموا َذلَِك  َفَعلُوا فَإَِذا ،الزَّ
ْمَوالَُهمْ  ِدَماَءُهمْ  ِمينِّ 

َ
ِ  بَلَ  وَِحَساُنُهمْ  اْإلِْسَالمِ  حِبَقِّ  إِالَّ  َوأ  رواه(» ابَّ

  )٢٢برقم  ومسلم، ٢٥برقم  اكخاري
ความวา ”ฉันไดรับบัญชาใหทําการตอสูกับมวลมนุษยจนกวาพวกเขาจะ
กลาวปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดเปนเราะ
สูลของอัลลอฮฺ ดํารงการละหมาด และจายซะกาต ตราบใดที่พวกเขาถือ
ปฏิบั ติเชนนั้นพวกเขาจะไดรับการปกปองคุมครองเลือดเน้ือและ
ทรัพยสินจากฉัน เวนแตดวยสิทธิแหงอิสลาม สวนการคิดบัญชีตอ
พฤติกรรมของพวกเขาเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 
หมายเลขหะดีษ 25  และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 22) 



6 
 

 และมีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ”มี
อาหรับชนบทคนหนึ่งมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แลวได
กลาวกับทานวา ขอใหทานไดโปรดแนะนําส่ิงดีๆ เม่ือฉันถือปฏิบัติแลวฉัน
จะไดเขาสวรรคดวยเถิด” 

َ  َيْعبُدُ «:  صىل اهللا عليه وسلم قال   بِهِ  ترُْشِكُ  َال  ابَّ
ً
 َوتُِقيمُ  ،َشيْأ

َالةَ  اكَ  َوتُؤَدِّي، الصَّ ِي :قَاَل  »َرَمَضانَ  َوتَُصومُ  ،الَْمْفُروَضةَ  ةَ الزَّ
َّ  َوا

 ِ ِزيدُ  َال  ِنيَِدهِ  َغْف
َ
ا ،َهَذا بَلَ  أ َّ  فَلَمَّ ُ  َصىلَّ  اجَّيِبُّ  قَاَل  َو  َعلَيْهِ  ابَّ

هُ  َمنْ « :وََسلَّمَ  نْ  رَسَّ
َ
ْهلِ  ِمنْ  رَُجلٍ  ِإىَل  َفنُْظرَ  أ

َ
 »َهَذا إِىَل  فَلْيَنُْظرْ  اجْلَنَّةِ  أ

  )١٤برقم  ومسلم، ١٣٩٧برقم رواه اكخاري (
ทานนบีแนะนําวา ”เจาจงเคารพภักดีตออัลลอฮฺโดยไมมีภาคีหุนสวนใดๆ 
รวมกับพระองค ดํารงการละหมาด จายซะกาตที่เปนวาญิบ และถือศีล
อดเดือนเราะมะฏอน” ชายผูนั้นกลาววา ขอสาบานตออัลลอฮฺวาฉันจะไม
ทําไปมากกวานี้ เม่ือเขาไดผินหลังจากไปทานนบีจึงกลาววา ”ใคร
ตองการที่จะเห็นชาวสวรรคก็จงใหมองชายคนนี้” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 
หมายเลขหะดีษ 1397  และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 14)      

 
 และไดมีการคาดโทษเอาไวอยางรุนแรงสาหัสแกบรรดาผูที่
ตระหนี่หรือไมสนใจที่จะจายซะกาต โดยที่อัลลอฮฺไดตรัสวา 
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َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيٰٓ ْ  ٱلَّ ۡحَبارِ  ّمِنَ  اَكثِيٗ  إِنَّ  َءاَمُنٓوا

َ
ُكلُونَ  َوٱلرُّۡهَبانِ  ٱۡل

ۡ
 َلَأ

ۡمَوَٰل 
َ
ونَ  بِٱۡلَبِٰطلِ  ٱلَّاِس  أ ِۗ  َسبِيلِ  َعن َوَيُصدُّ َّ ِينَ  ٱ  يَۡكِنُونَ  َوٱلَّ

َهَب  ةَ  ٱلَّ َ  َوٱۡلفِضَّ ِ  َسبِيلِ  ِف  يُنفُِقوَنَها َو َّ ُۡهم ٱ ِلمٖ  بَِعَذاٍب  فَبَّشِ
َ
 أ

 وَُجُنوُبُهمۡ  ِجَباُهُهمۡ  بَِها َفُتۡكَوىٰ  َجَهنَّمَ  نَارِ  ِف  َعلَۡيَها ُيَۡمٰ  يَۡومَ  ٣٤
ُتمۡ  َما َهَٰذا َوُظُهورُُهۡمۖ  نُفِسُكمۡ  َكَنۡ

َ
ْ  ِل  ﴾ تَۡكِنُونَ  ُكنُتمۡ  َما فَُذوقُوا

  )٣٥- ٣٤: احكوبة سورة( 
 ความวา “บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย ! แทจริงมีบรรดานักปราชญ และ
บาทหลวงจํานวนมากมายท่ีกินทรัพยของประชาชนโดยไมชอบ และ
ขัดขวาง(ผูคน)ใหออกจากแนวทางของอัลลอฮฺและบรรดาผูที่สะสมทอง
และเงิน โดยไมจายมันในหนทางของอัลลอฮฺ ดังนั้นจงแจงขาวดีแกพวก
เขาเถิด ดวยการลงโทษอันเจ็บปวด วันท่ีมันจะถูกเผาไฟนรก
แหงญะฮันนัม แลวหนาผากของพวกเขา และสีขางของพวกเขา และหลัง
ของพวกเขาจะถูกนาบดวยมัน นี่แหละคือส่ิงที่พวกเจาไดสะสมไว เพ่ือตัว
ของพวกเจาเอง ดังนั้นจงล้ิมรสส่ิงที่พวกเจาสะสมไวเถิด” (อัต-เตาบะฮฺ : 
34-35) 
  



8 
 

ฉะนั้นเม่ือไหรก็ตามหากไมมีการจายซะกาตในทรัพยสินที่มีมัน
จะกลายเปนขุมทรัพยที่เปนสาเหตุใหผูครอบครองไดรับการลงโทษในวัน
กิยามะฮฺ 

 ดังปรากฏในหะดีษจากของอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ 
เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   กลาววา 

ةٍ  َوالَ  َذَهٍب  َصاِحِب  ِمنْ  َما« َها ِمنَْها يُؤَدِّى الَ  فِضَّ  اَكنَ  إَِذا إِالَّ  ؛َحقَّ
َحْت  لِْقيَاَمةِ ا يَْومُ  ُ  ُصفِّ ْحىِمَ  ،نَارٍ  ِمنْ  َصَفائِحَ  َ

ُ
 نَارِ  ىِف  َعلَيَْها فَأ

ِقيَدْت  بََرَدْت  لُكََّما ،َوَظْهُرهُ  وََجِبينُهُ  َجنُْبهُ  بَِها َفيُْكَوى ،َجَهنَّمَ 
ُ
ُ  أ َ، 

لَْف  مَخِْسنيَ  ِمْقَدارُهُ  اَكنَ  يَْومٍ  ىِف 
َ
َّ  ،َسنَةٍ  أ َ  َح  الِْعبَادِ  َننْيَ  ُفْق

ا َسِبيلُهُ  َفرُيَى ا اجْلَنَّةِ  إِىَل  إِمَّ    )٩٧٨مسلم برقم ( »اجَّارِ  إِىَل  َوإِمَّ
ความวา “ผูใดที่ไดครอบครองทองและเงินแลวไมจายซะกาตตามสิทธิ
แหงทรัพยสินนั้น ในวันกิยามะฮฺจะมีแผนเหล็กที่ทําจากไฟ จากนั้นถูก
นําไปยางกับไฟนรกญะฮันนัม แลวจึงนํามาทาบสีขาง หนาผาก และแผน
หลังของเขา คราใดที่มันเย็นลง ก็จะถูกนํากลับมาทําอยางเดิม จะเปน
เชนนี้ทุกวัน ซึ่งระยะเวลาหน่ึงวันในวันนั้นเทากับหาหม่ืนปในวันนี้ จน
กวาอัลลอฮฺจะคิดบัญชีของปวงบาว ซึ่งเขาจะเห็นที่อยูของเขาวาจะอยูใน
สวรรคหรือในนรก” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 978) 
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และอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ ไดรายงานอีกหะดีษ
หนึ่ง ซึ่งมีความหมายโดยสรุปคือ  เจาของอูฐ วัว และแพะท่ีไมไดจายซะ
กาตท่ีเปนวาญิบ ในวันกิยามะฮฺเขาจะถูกจับใหนอนราบลงกับพื้นดินตอ
หนา สัตวเหลาน้ัน ซึ่งมันจะมาเหยียบยํ่าตัวของเขาดวยกีบเทาของมัน 
และแทงตัวของเขาดวยเขาของมัน เม่ือตัวแรกในฝูงไดกระทําผานไปแลว 
ตัวตอมาก็จําทะเชนเดียวกัน และจะทําเชนนี้ตลอดไปจนกวาจะมีการ
ตัดสินระหวางปวงบาว แลวเขาจะไดเห็นจุดจบของเขาวาสวรรคหรือนรก 
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลขหะดีษ 4659  และมุสลิม หมายเลขหะ
ดีษ 978) 

 
  ญาบิรฺ บิน อับดุลลอฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม   กลาววา 

َل  إِالَّ  َزاَكتَهُ  يُؤَدِّى الَ  َمالٍ  َصاِحِب  ِمنْ  َوالَ «  ُشَجاًخ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  حَتَوَّ
قَْرعَ 

َ
 َمالَُك  َهَذا:  َوُيَقاُل  ،ِمنْهُ  يَِفرُّ  وَُهوَ  ،َذَهَب  َحيْثَُما َصاِحبَهُ  يَتَْبعُ  ،أ

ِى
َّ إَِذا ،بِهِ  َيبَْخُل  ُكنَْت  ا

ى فَ
َ
نَّهُ  َرأ

َ
ْدَخَل  ِمنْهُ  بُدَّ  الَ  ك

َ
 ِفيهِ  ىِف  يََدهُ  أ

، ومسلم ١٤٠٣اكخاري برقم ( »الَْفْحُل  َفْقَضمُ  َكَما َفْقَضُمَها فََجَعَل 
٩٨٨(  

ความวา “และไมวาเจาของทรัพยสินคนใดท่ีไมยอมจายซะกาต ในวันกิ
ยามะฮฺทรัพยสินเหลาน้ีจะกลายเปนงูพิษตัวใหญ ซึ่งจะคอยติดตาม
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รุกรานเขาไปทุกท่ี ไมวาเขาจะว่ิงหนีไป ณ ที่ใดก็ตาม และมีเสียงกลาว
บอกวา นี่คือทรัพยที่เจาเคยตระหน่ีเอาไว เม่ือเขาเห็นวาหนีไมพนแลว 
เขาจึงเอามือลวงเขาไปในปากของเขางูแลวมันก็จะกัดมือเจาของ
เชนเดียวกับการกัดกินของสัตวตัวผู” ( บันทึกโดยอัล-บุคอรีย  หมายเลข
หะดีษ 1403 และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 988) 

 
 ส่ิงที่จําเปนตองจายซะกาตมี 4 ประเภท 

1. พืชผลทางการเกษตร ที่เปนเมล็ดและผลไม 
2. สัตวเล้ียง เชน อูฐ  วัว  แพะ  
3. ทอง และเงิน 
4. ทรัพยที่เปนสินคา เชน ผืนดิน อาคารบานเรือน พาหนะ 

และอ่ืนๆ อีกมากมายที่เจาของมีไวเพื่อคาขาย 
และ ท้ัง ส่ีประ เภท น้ี ก็หากไมครบพิ กัด ท่ี กํ าหนดไว ก็ ไม

จําเปนตองจายซะกาต ซึ่งทานนบีเองก็ไดอธิบายเร่ืองนี้ไวอยางละเอียด
ในหะดีษเศาะฮีหฺ  
 ซะกาต จะตองจายใหกับผูที่มีสิทธิที่ควรจะไดรับตามที่อัลลอฮฺ
ไดจัดสรรไวเทาน้ัน โดยผูจายตองจายดวยหัวใจที่บริสุทธิ์ จะแจกจายให
ดวยความเสนหากับผูที่ไมมีสิทธิไมได และจะเก็บไวใชประโยชนสวนตัวก็
ไมได หรือจะนํามาเพื่อรักษาทรัพยสินของตน หรือเพื่อปกปองตนเองจาก
ความผิดก็ตาม ลวนแลวแตไมไดทั้งส้ิน เพราะอัลลอฮฺไดตรัสวา 
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َدَقُٰت  إِنََّما ﴿  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ  َعلَۡيَها َوٱۡلَعِٰملِيَ  َوٱلَۡمَسِٰكيِ  لِۡلُفَقَرآءِ  ٱلصَّ
ِ  َسبِيلِ  َوِف  َوٱۡلَغٰرِِميَ  ٱلّرِقَابِ  َوِف  قُلُوُبُهمۡ  َّ بِيلِۖ  َوٱبۡنِ  ٱ  فَرِيَضةٗ  ٱلسَّ

ِۗ  ّمِنَ  َّ ُ  ٱ َّ  )٦٠: احكوبة(﴾  َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  َوٱ
ความวา “แทจริงทานทั้งหลายนั้น สําหรับบรรดาผูที่ยากจน และบรรดาผู
ที่ขัดสน และบรรดา เจาหนาที่ไดเก็บรวบรวมมัน และบรรดาผูที่หัวใจของ
พวกเขาสนิทสนม และในการไถทาส และบรรดาผูที่หนี้สินลนตัว และ
ในทางของอัลลอฮฺ และผูที่อยูในระหวางเดินทาง ทั้งนี้เปนบัญญัติอัน
จําเปนซ่ึงมาจากอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรอบรู ผูทรงปรีชา
ญาณ” (อัต-เตาบะฮฺ : 60 ) 

 
          หากการแจกจายซะกาตถูกจัดสรรไปตามท่ีพระองคอัลลอฮฺทรง
กําหนดไว แนนอนวาจะไมมีคนยากจนหลงเหลืออยูในสังคมอิสลาม 

 

 وسلم اهللا وصىل ، العاملني رب هللا واحلمد
   أمجعني وصحبه آ وبل حممد نبينا بل

 
 


