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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

แหลงแจกจายซะกาต 
 
ชาวซะกาต 

ชาวซะกาตคือผูที่สามารถจายซะกาตใหแกพวกเขาซึ่งมีแปดประเภท ถูกกลาวในอัลกุรอาน 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 
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ความวา “แทจริงทานทั้งหลายนั้น สําหรับผูที่ยากจน และผู ขัดสน และ
เจาหนาที่ซะกาต  และบรรดาผูที่หัวใจของเขาสนิทสนม(กับศาสนาอิสลาม)  
และในการไถทาส และผูที่หนี้สินลนตัว และในหนทางของอัลลอฮ ฺและผูทีห่มด
เสบียงเดินทางในระหวางเดินทาง” (อัตเตาบะฮฺ : 60) 

 
จํานวนชาวซะกาต(ผูมีสิทธิไดรับซะกาต) 

อัลลอฮฺดวยความปรีชาญานของพระองค ไดกําหนดผูที่สมควรไดรับซะกาตและจํานวนที่ควร
ไดรับ เชนเดียวกับการแบงมรดกและชาวมรดก(ผูที่มีสิทธิในมรดก) บางครั้งทรงกําหนดสิ่งที่ตอง
จายโดยไมกําหนดผูที่จะรับเชน กัฟฟาเราะฮฺตางๆ เชนกัฟฟาเราะฮฺซีฮารฺ  การสาบาน เปนตน 
บางครั้งทรงกําหนดผูที่จะรับแตไมกําหนดจํานวนที่จะรับ เชน ชาวซะกาตหรือผูที่มีสิทธิไดรับซะ
กาต ซึ่งมีแปดประเภทคือ 

 1- ฟุกอรออ(ผูที่ยากจน) คือผูไมมีทรัพยใดๆ เลย หรือมีเล็กนอยไมพอใชจาย(ไมถึงครึ่ง
ของรายจาย) 

2- มะสากีน (ผูขัดสน) คือผูที่มีรายไดเกือบพอรายจาย หรือ คร่ึงหนึ่งของรายจาย 
3- อามิลูน อะลัยฮา (เจาหนาที่ที่รวบรวมมัน) พวกเขาคือผูจัดเก็บ ผูดูแล ผูแบงสรร คน

เหลานี้หากมีเงินเดือนอยูแลวก็ไมสามารถรับซะกาตไดอีก 
4- บรรดาผูที่หัวใจของเขายงัใหมตออิสลามคือ มุสลิมหรือกาฟร หัวหนาเผา ผูที่หวังวาเขา

จะเขารับอิสลาม หรือ(ผูที่เราหวัง)เพื่อใหพนจากความชั่วของเขา หรือหวังวาการใหจะเพิ่มอีมาน
ของเขา หรือหวังการรับอิสลามของคนที่เหมือนกับเขา คนตางๆ เหลานี้จะใหซะกาตจํานวนที่ทําให
บรรลุเปาหมายได 

5- ในการไถทาสคือบรรดาทาสหรือทาส(มุกาตับ)ที่ตองการ(ซื้อ)ไถตัวเองจากเจานาย
เพื่อใหพนจากการเปนทาส และเขามีความตองการซะกาต และที่เขาขายนี้ดวยก็คือการไถตัวเชลย
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ศึกที่เปนมุสลิม 
6- ผูที่หนี้สินลนตัวคือผูที่ติดหนี้ซึ่งมีสองประเภท 

6.1- ผูที่ติดหนี้เพื่อสมานไกลเกลี่ยระหวางผูที่ขัดแยงกัน จะใหซะกาตตามจํานวน
ที่เขาติดหนี้แมเขาจะร่ํารวยก็ตาม 

6.2- ผูที่ติดหนี้เพื่อตัวเองโดยที่เขาติดหนี้และไมมีทรัพยที่จะชดใชหนี้ 
7- ในหนทางของอัลลอฮฺ คือผูที่สูรบในหนทางอัลลอฮฺเพื่อเชิดชูศาสนาของพระองค และผู

ที่รวมอยูในกรณีเชนเดียวกับพวกเขา เชนคนที่เปนนักดาอียผูที่เชิญชวนสูศาสนาของอัลลอฮฺ คน
เหลานี้จะไมใหซะกาตหากมีเงินเดือนอยูแลว หรือมีเงินเดือนแตไมพอใช 

8- ผูเดินทาง คือผูที่กําลังเดินทางแลวหมดเสบียงระหวางเดินทางไมมีทรัพยที่จะใช
เดินทางกลับบานเมืองได คนประเภทนี้จะใหซะกาตจํานวนที่จะเขาจําเปนตองใชในการเดินทาง 
แมเขาจะเปนคนที่รํ่ารวย(ณ ภูมิลําเนาของเขา)ก็ตาม 

 
- ไมอนุญาตใหแจกซะกาตแกคนที่ไมใชแปดประเภทที่กลาวมา และจะเริ่มใหแกผูทีจ่าํเปน

ที่สุดกอน 
- อนุญาตใหมอบซะกาตแกคนประภทเดียวจากชาวซะกาต และอนุญาตใหมอบซะกาต

แกบุคคลคนเดียวใหกรอบความจําเปนของเขา แตหากซะกาตมีจํานวนมาก สุนัต(สมควร)ทีจ่ะแบง
สรรใหแกคนประเภทตางๆ ที่กลาวมา 

- ผูที่มีเงินเดือนสองพันเหรียญ แตเขาจําเปนตองใชสามพันเหรียญตอเดือนเพื่อใหพอ
คาใชจายผูที่เขาตองดูแล ก็ใหเขารับซะกาตตามจํานวนที่เขามีความจําเปน(ใหหนึ่งพันเหรียญ) 

- หากใหซะกาตแกผูคิดวาเปนชาวซะกาตหลังจากที่ไดวินิจฉัยและระมัดระวังแลวแต
ปรากฏวาเขาไมใชชาวซะกาตถือวาซะกาตนั้นมีผลใชไดแลว 

 
หุกมการทําใหทรัพยซะกาตงอกเงย 

ส่ิงที่วาญิบในเรื่องซะกาตก็คือ ใหทําการแจกจายแกชาวซะกาตโดยเร็ว ไมอนุญาตให
ชักชาเพื่อทําใหมันงอกเงยหรือทําการคาเพื่อประโยชนของบุคคลหรือองคกรหรืออ่ืนๆ แตหาก
ทรัพยนั้นไมใชซะกาตถือวาไมมีปญหาที่จะทําการคาแลวนําไปใหในหนทางที่ดี 

 
ผูที่อนุญาตใหมอบซะกาตใหแกเขาได 

1- อนุญาตใหแจกซะกาตแกผูที่ตองการทําหัจญแตไมทรัพยที่เพียงพอ  อนุญาตใหแจกซะ
กาตเพื่อการไถเชลยมุสลิม อนุญาตใหแจกซะกาตแกมุสลิมที่ตองการแตงงานและเขายากจน 
ตองการปกปองตัวเองจากความชั่ว(ที่จะเกิดจากการไมแตงงาน) และอนุญาตใหแจกซะกาตเพื่อ
ชดใชหนี้ใหแกคนที่เสียชีวิต 
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2- อนุญาตใหเจาหนี้ที่มีหนี้อยูกับลูกหนี้ที่ยากจนในการที่เขาจะมอบซะกาตใหผูยากจน
คนนั้นหากไมไดมีการตกลงกันวามอบซะกาตเพื่อใหจายหนี้แกเขา(เจาหนี้ผูใหซะกาต) แตไม
อนุญาตใหปลดหนี้โดยถือวามันเปนซะกาตแทน 

- การใหทาน(รวมถึงซะกาตดวย)แกคนยากถือวาเปนทาน และการใหทานแกญาติถือเปน
ทานและเปนการสานสัมพันธเครือญาติพรอมๆ กันไปดวย 

3- หากผูที่มีความสามารถทํางานหารายไดแกตัวเองได แตเขายอมเสียสละเพื่อศึกษาหา
ความรู ถือวามอบซะกาตใหเขาได เพราะการศึกษาหาความรูเปนการญิฮาดอยางหนึ่งใหหนทาง
ของอัลลอฮฺ และประโยชนของเขาจะเกิดแกผูอ่ืนดวย 

4- สุนัตใหบุคคลจายซะกาตแกคนยากจนที่เปนเครือญาติ ที่เขาไมตองรับผิดชอบเลี้ยงดู 
เชน บรรดาพี่นองชาย พี่นองหญิง บรรดาลุงและปา นาและอา เปนตน 

 
หุกมการใหซะกาตแกลูกหรือพอแมหรือสามีภรรยา 

1- อนุญาตใหจายซะกาตแกพอแม และผูที่อยูเหนือพอแม(เชน ปูยาตายาย) บรรดาลูกๆ
และผูที่อยูถัดลงไปจากลูก(เชน หลาน เหลน) หากคนเหลานั้นยากจน และเขาเองไมสามารถใหคา
เลี้ยงดูพวกเขาได ตราบที่มัน(การจายซะกาตนั้น)ไมเปนการยกเลิกหนาที่ของเขา(ที่ตองเลี้ยงดู) 
เชนเดียวกันหากคนเหลานั้นติดหนี้หรือมีคาสินไหมทดแทนตองชดใช ก็อนุญาตใหทําการชดใชแก
พวกเขา เพราะพวกเขาสมควรแกการใหมากกวา 

2- อนุญาตใหสามีจายซะกาตของเขาแกภรรยาหากนางติดหนี้หรือมีกัฟฟาเราะฮฺ
(คาชดเชย)ตองจาย สวนภรรยาสามารถใหซะกาตแกสามีไดหากเขาเปนชาวซะกาต 

 
ผูที่ไมอนุญาตใหมอบซะกาตให 

1- ไมอนุญาตใหมอบซะกาตแกลูกหลานบนีฮาชิม(ตระกูลของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม)และบาวของพวกเขา ทั้งนี้เพื่อเปนเกียรติแกพวกเขา เพราะซะกาตเปนสิ่งที่ใชชําระ
ส่ิงโสมมของผูคน (ซึ่งไมเหมาะที่จะใชกับตระกูลอันทรงเกียรติของทานนบี) 

2- ไมอนุญาตใหมอบซะกาตแกคนกาฟรยกเวนเปนผูที่เราตองการโนมนาวจิตใจ และไม
อนุญาตใหมอบซะกาตแกทาสยกเวนทาสที่ตองการไถตัว 

3- ไมอนุญาตใหมอบซะกาตแกคนร่ํารวยยกเวนหากเขาเปนเจาหนาที่ซะกาต หรือเปนผูที่
เราตองการโนมนาวใจ หรือเปนผูที่สูรบในหนทางของอัลลอฮฺ หรือเปนผูที่หมดเสบียงในขณะกําลัง
เดินทาง 

 
- คนร่ํารวย คือผูที่มีรายไดพอเพียงในการใชชีวิตของเขาและคนที่เขาตองเลี้ยงดูตลอดป

อาจจะดวยทรัพยที่เขามีอยู หรือจากการคาขาย หรือจากการผลิตหรืออ่ืนๆ 
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สิ่งที่ผูรับซะกาตควรกลาว 

สุนัตใหผูที่ไดรับซะกาตกลาวดุอาอแกผูที่ใหวา 

ْ صل عليـهـمامهلل ِ ْ َ َ ِّ َ  
ความวา “ขออัลลอฮฺจงใหความจําเริญแกเขา” (มุตตะฟะกุนอะลัยฮฺ บันทึก
โดยอัลบุคอรีย หมายเลข 4166 และมุสลิม หมายเลข1078) 

 
หรือกลาววา  

ٍ صل بل آل فالنمهللا ُِ َ َ ِّ َ 
ความวา “ขออัลลอฮฺจงใหความจําเริญแกครอบครัวผูนั้นผูนี้(ระบุนาม)" 
(มุตตะฟะกุนอะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 1497 และมุสลิม 
หมายเลข 1078) 

  
            หรือกลาววา 

ِ بارك فيه و إبلـهامهلل ِِ ِ ِ َ ِ ْ
ِ َ  

ความวา “ขออัลลอฮฺจงใหความจําเริญแกเขาและอูฐของเขา” (หะดีษ เศาะฮีหฺ 
บันทึกโดยอันนะสาอีย หมายเลข 2458) 

 
หุกมการบอกวาเปนซะกาต 

ผูที่จายซะกาตหากรูวาบุคคลหนึ่งเปนชาวซะกาตและเขารับซะกาตก็จงใหแกเขาและไม
ตองบอกวามันเปนซะกาต แตหากผูจายไมรูเกี่ยวกับตัวเขา(ผูรับ) หรือเขาเปนคนที่ไมรับซะกาต  
ถาอยางนี้ตองบอกใหเขารูวามันเปนซะกาต 

 


