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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

ความประเสริฐของการบริจาค และการใช

จายทรัพยสินในหนทางของอัลลอฮฺ 

ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ(เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ไดกลาววา 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ(ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม) ไดกลาววา  

 إِ  يهِ �ِ  ادُ بَ العِ  حُ بَ ْد يَ  و ٍ يَ  نْ ا مِ مَ «
ّ
  وُل قُ يَ �َ  النِ ْ�ِ �َ  منِ غَ  مَ ال

َ
 ِط ا� أبْ : امَ هُ دُ حَ أ

 سِ مْ مُ  ِط أبْ ا� : رُ اآلخَ  وُل قُ �َ ا، اَ اً غَ ا خَ قً اِ نْ مُ 
ً
 ]مااق بغيه[» ااً غَ تَ  م

“ไมมีวันใดเมื่อยามเชามาถึงบาว เวนแตจะมีมะลัก 2 ตนลงมา 

แลวตนหนึ่งก็กลาววา “โออัลลอฮฺ โปรดใหมี(สิ่งอ่ืน)ตามมาอีก

แกผูจาย (ในหนทางของอัลลอฮฺ )”  และอีกตนก็กลาววา 

“โออัลลอฮฺ โปรดใหหมดไปแกผูเก็บเอาไว(ไมยอมบริจาค)””  

บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ และมุสลิม 

 

ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ(เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ไดกลาววา 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ(ศ็อลลัลลอฮ ุอะลัยฮิ วะสัลลัม) ไดกลาววา  
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ً بْ �َ  اهللاُ  ادَ ا زَ مَ ، اَ الٍ مَ  نْ مِ   ٌ ةَ دَ َص  ْت َد قَ ا �َ مَ «   عَ اَض وَ ا تَ مَ ا، اَ ًّ ال بَ إِ  وٍ اْ عَ اِ  دا
َ
 ِ�ِ  دٌ حَ أ

 ]أخرجه مسغم[»  اهللاُ  هُ عَ �َ ال رَ إِ 
“การบริจาคจะไมทําใหทรัพยสินพรองลง และอัลลอฮฺไมทรง

เพิ่มแกบาวคนใดที่ใหอภัย(คนอ่ืน)นอกจากเกียรติยศ และไมมี

คนใดท่ีถอมตนตํ่าตอยเพื่ออัลลอฮฺ เวนแตอัลลอฮฺจะทรงยก

เกียรติเขา”  บันทึกโดยมุสลิม 

 

ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ(เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ไดกลาววา 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ(ศ็อลลัลลอฮ ุอะลัยฮิ วะสัลลัม) ไดกลาววา  

 اَ  ٍب يّ َط  ٍب سْ تَ  نْ مِ  ةٍ رَ مْ �َ  لِ دْ عَ اِ  َ  دّ َد تَ  نْ مَ «
َ
 إِ  اهللاُ  ُل بَ قْ  �َ ال

ّ
 اهللاَ  نّ إِ ، ضَ َب يّ  الَط ال

ِ �ِ رْ يُ  مّ �ُ  هِ نِ يْ مِ يَ ها �ِ غُ بَ قْ �َ   رْ ا يُ مَ ها، تَ بِ احِ َد يها ص
َ
 َل ثْ مِ  �ونَ ت تَ ه حَ غوَ م ضَ �ُ دُ حَ � أ

 ]مااق بغيه[» ِل بَ الَ 
“ผูใดท่ีเขาบริจาคเทากับอินทผลัมเม็ดเดียวที่หามาโดยสุจริต –

และอัลลอฮฺไมทรงรับสิ่งใดเวนแตสิ่งท่ีดี- ดังนั้นแทจริงอัลลอฮฺ

จะทรงรับมันดวยพระหัตถขวาของพระองค จากน้ันพระองคจะ

ทรงฟูมฟกมันใหแกเจาของมัน เหมือนท่ีพวกทานคนหน่ึงฟูมฟก
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ลูกมาจนกระท้ังมันโตเทาภูเขา”  บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ และ

มุสลิม 

 

ทานอิบนุมัสอูด(เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ไดกลาววา ทาน

เราะสูลุลลอฮฺ(ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม) ไดกลาววา  

 إِ  دَ سَ ال حَ «
ّ
: أي( ّق الَ ه اِ اِ كَ غَ  هَ َع  هُ َط غّ سَ ضَ  االً مَ  اهللاُ  آتاهُ  ٌل جُ رَ : ْ�ِ اَ نَ ف اثْ  ال

 ]مااق بغيه[» هامُ غّ عَ �ُ ها اَ  اِ ِض قْ �َ  وَ هُ �َ   َ مَ كْ الِ  اهللاُ  آتاهُ  ٌل جُ رَ ، اَ )إنااةه
“ไมมีการอิจฉาใด(อนุญาตใหทําได)เวนแตสองประการ คือ 

คนๆหนึ่งอัลลอฮฺใหเขามีทรัพยสิน(มากมาย) แลวเขาก็ควบคุม

มันใหหมดไปในทางอันชอบ(คือใชในหนทางของอัลลอฮฺ) และ

คนๆหนึ่งที่อัลลอฮฺใหเขามี ฮิกมะฮฺ (คือรูจักใชปญญา) แลวเขาก็

ใชมัน(กับตัวเอง) และสอนมัน(ใหผูอ่ืน)”  บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 

และมุสลิม 

 

อธิบาย 

การบริจาค และการใชจายทรัพยสินในทางที่ดีคือการ

แสดงความเชื่อฟงปฏิบัติตามที่อัลลอฮฺ และเราะซูลสงเสริมให
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กระทํา เพราะเปนสิ่งที่สรางประโยชนอยางมหาศาลแกบาวของ

พระองค และอัลลอฮฺทรงทําใหมันเปนสาเหตุท่ีนํามาซึ่งความ

จําเริญในทรัพยสินที่ถูกจายออกไป โดยที่มันจะไมลดนอยลงไป 

และอัลลอฮฺจะทรงรับการบริจาคจาก(ทรัพยสิน)ที่หามาโดย

สุจริต(เทานั้น) และจะทรงเพิ่มพูนมันใหแกเจาของมันในวันกิยา

มะฮฺเปนการตอบแทนเขา 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

  ความประเสริฐของการบริจาค และการใชจายเงินทอง

ในหนทางของอัลลอฮฺ 

  การบริจาคจะไมถูกตอบรับเวนแต(จากเงิน)ที่หามาได

โดยสุจริตเทานั้น 

  การบริจาคเปนสาเหตุใหเกิดความจําเริญและการงอก

เงยในทรัพยสิน 

 


