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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

การบริจาคท่ีดีท่ีสุด 

 

ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ไดกลาววา  

 دَ ااْ ، وَ ً� غِ  رِ هْ َظ  نْ �َ  نَ ا كَ مَ  ةِ قَ دَ الّص  ْ�ُ خَ «
ْ
 ]أخرج  الخاري[» وُل عُ �َ  نْ مَ اِ  أ

"การบริจาคที่ดีที่สุด คือ ที่(ทาน)ยังจําเปนตองใชมันอยู และจง

เริ่มใหกับผูที่อยูในการดูแลกอน" บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 

 

และทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุไดกลาววา  

  اهللاِ  وَل سُ رَ  يا: القَ �َ  اهللا ولِ سُ ل رَ إِ  ٌ  جُ اء رَ جَ «
َ
  ةِ قَ دَ الَص  ّي أ

َ
  مُ َظ �ْ أ

َ
 : الجرا؟ قَ أ

َ
ن أ

 ق وَ دّ َص تَ 
َ
ْ صْ حِ ح شَ صْ حِ َص  َت نْ أ

َ
 تَ وَ  رَ قْ  الفَ َش ح ت

ْ
 �، وَ   الةِ مَ أ

َ
ذا ت إِ مه  حَ  تَ ال

 ت الُ ةْ غَ اَ 
ْ
أخرج  [» فالنلِ  نَ كَ  دْ ذا ولفالن اذا، وقَ الن اَ فُ لِ : و  قغتقُ غ
 ]الخاري

“ชายคนหนึ่งมาหาทานเราะสูลุลลอฮฺ แลวกลาววา “โอ ทาน

เราะสูลุลลอฮฺ การบริจาคใดไดผลบุญมากที่สุด?” ทานกลาว

ตอบวา “การที่ทานบริจาคขณะท่ีทานยังมีสุขภาพดี ยังเสียดาย

เงิน กลัวจน และปรารถนาความร่ํารวย แตทานก็(ยอมบริจาค

ไป)ไมเพิกเฉยรอจนเมื่อ(ความตาย)ถึงลูกกระเดือก คอยกลาว
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วา คนนี้ใหเทานี้ คนนั้นใหเทาน้ัน และแนนอนมันยอมเปนของ

คนนั้นจริง”” บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 

 

และทานซัลมาน บินอามิร เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุไดกลาววา 

ทานเราะสูลุลลอฮฺกลาววา  

» ةغَ ِص ة وَ قَ دَ ان َص بَ نَ ثْ  مِ حِ ي الرَ ع ذِ  ِ�َ ة، وَ قَ دَ َص  ك�َ سْ  المِ ة َع قَ دَ الَص «
 ]أخرج  أحد[

“การบริจาคแกคนจน เปนการบริจาค(เพียงอยางเดียว) และการ

บริจาคแกผูมีเครือญาติ ได ๒ (อยาง) คือเปนการบริจาค และ

เปนการเชื่อมสัมพันธเครือญาติ” บันทึกโดยอะหมัด  

 

อธิบาย 

การบริจาคเปนความดีงามทั้งหมด และที่ดีที่สุดคือ

(บริจาค)ทั้งท่ีทานยังจําเปนตองใชมันอยู และในขณะที่ทานมี

สุขภาพดี ไมใชตอนที่ทานจะตายแลว และการบริจาคใหผูเปน

เครือญาติที่ยากจนดีกวาใหคนอ่ืนๆ เพราะการบริจาคใหผูเปน

ญาตินั้นไดทั้งการบริจาค และไดทั้งการเชื่อมสัมพันธเครือญาติ

ดวย  
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ประโยชนท่ีไดรับ 

  การบริจาคใหญาติท่ี เ ดือดรอนมีความประเสริฐ

มากกวาใหกับคนอ่ืน 

  การบริจาคที่ดีที่สุดคือ การบริจาคในสภาพที่คนเรายัง

แข็งแรง ยังปรารถนาใหมีอายุยืนยาว และยังกลัวจน 

 

 


