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บทบัญญัติวาดวยซะกาตฟฏเราะฮ ฺ
 

ความหมายของซะกาตฟฏเราะฮ ฺ
ซะกาตดานภาษาบงชี้ถึง การเจริญเติบโต งอกเงย เพิ่มพูน ขัดเกลาใหสะอาด และความประเสริฐ (อันนิ

ฮายะฮฺ เลม 2 หนา 307, ลิสานอัลอะร็อบ เลม 14 หนา 358, อัลกอมูส อัลมุหีฏ หนา 1667, อัตตะอฺรีฟาต หนา 
152) 

สวนคําวา ฟฏรฺ ดานภาษาหมายถึง การเปดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือทําใหแตกและแยกออก (มะกอยีสุล ลุ
เฆาะฮฺ เลม 4 หนา 510, ลิสานอัลอะร็อบ เลม 10 หนา 285) 

ซะกาตฟฏรฺ หรือ ซะกาตฟฏเราะฮฺ หมายถึง การบริจาคทานที่ถูกกําหนดใหมุสลิมทุกคนตองจาย ไมวาจะ
เปนเด็กหรือผูใหญ เพศชายหรือหญิง ไทหรือทาส อันเนื่องจากการสิ้นสุดของการถือศีลอดเดือนรอมฎอน เพื่อเปน
การขัดเกลาผูถือศีลอดใหสะอาดบริสุทธิ์จากความหลงลืมและการพูดที่โสมม มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “เศาะดะ
เกาะฮฺ ฟฏเราะฮฺ”  
 
หุกมการจายซะกาตฟฏเราะฮฺ 

ซะกาตฟฏเราะฮฺไดถูกบัญญัติข้ึนในปที่สองแหงฮจิเราะฮฺศักราช พรอมๆกับการบัญญัติของการถอืศีลอด
เดือนรอมฎอน 

อัลลอฮฺตรัสวา 
ْقد أف« ََ َّلح من تزكىْ َ َ َ َ   )14: األعىل  (»َ

ความวา “แนแท ผูที่ขัดเกลาตนเอง (ดวยการจายซะกาต) ยอมบรรลุความสําเร็จ” (อัลอะอฺลา 
14) 

 
อิกริมะฮฺ กลาววา “หมายความวา ชายผูหนึ่งที่จายซะกาต (ฟฏเราะฮฺ) กอนที่เขาจะละหมาด (อีด)”  และ

มีอุละมาอสะลัฟอีกหลายทานที่มีความเห็นวา ความหมายของ “ซะกาต” ในอายะฮฺนี้คือ “ซะกาตฟฏเราะฮฺ” วัลลอ
ฮุอะอฺลัม 

สวนหุกมของการจายซะกาตฟฏเราะฮฺนั้น อุละมาอสวนใหญ ถือวาเปนวาญิบ (อัลมัจญมูอฺ 6/61) 
อัลบัยฮะกีย และอิบนุล มุนซิร  กลาววา “อุละมาอมีมติเห็นพองวา ซะกาตฟฏเราะฮฺเปนสิ่งที่วาญิบ” 

(อัลมัจญมูอฺ 6/62, อัลอิจญมาอฺ หนา 55) 
อิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา 

َأن رسول « ُ َ َّ َّصىل اهللاُ عليه وسلم  اهللاَِ ََ َ َِ َ َفرض زكاة الفطر من رمَّ َ َْ ِ ِِ ْ َْ َ َ َ ْضان عىل كل نفس من َ ِ ٍ ْ ََ ِّ ُ َ َ َ
ٍسلمني حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغري أو كبري صاعا من متر أو صاعا من شعريُامل ٍ ٍِ ِ ِ ِ ٍ ٍ َِ َْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ْ ًُ ً َ ََ َ َ َ َ ٍَ ْ َ ْ َ ٍّ َْ ِ ٍ ِ« 

ความวา “แทจริง ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกําหนดใหมุสลิมทุกคนวา
ญิบตองจาย ซะกาตฟฏเราะฮฺจาก (การถือศีลอดใน) เดือนรอมฎอน ไมวาจะเปนไท หรือทาส 
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ชายหรือหญิง เด็กเล็กหรือผูใหญ จํานวนคนละหนึ่งศออฺจากผลอินทผลัมแหง หรือหนึ่งศออฺ
จากขาวบาเล” (มุสลิม เลขที่ 1639) 

 
ทําไมตองบัญญัติใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺ? 

สวนหนึ่งของเหตุผลที่อิสลามมีบัญญัติใหชาวมุสลิมตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺ คือ 
1.  เพื่อขัดเกลาผูถือศีลอดใหสะอาดบริสุทธิ์จากสิ่งโสโครกโสมมทั้งหลาย ขจัดความตระหนี่ถี่เหนียว 

และความรูสึกที่ตํ่าทรามอื่นๆออกจากจากจิตใจ 
2.  เพื่อเติมเต็มและเสริมสรางสวนที่สึกหรอจากการปฏิบัติอิบาดะฮฺการถือศีลอด -ซึ่งอาจเกิดจากความ

หลงลืม พูดจาไมสุภาพ และอื่นๆ- ใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
3.  เพื่อทําใหผลบุญของการถือศีลอดครบสมบูรณ และทํานุบํารุงอะมัลศอลิหฺ 
4.  เพื่อใหความชวยเหลือแกบรรดาผูที่ขัดสนและอนาถา และปกปองพวกเขาจากความต่ําตอยในวันอีด 

และการขอบริจาคทานจากผูอ่ืน อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา กลาววา 
ُفرض رسول « ُ َ ََ َّ صىل اهللاُ عليه وسلم اهللاَِ ََ َ َِ َ ِزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث َّ ِ ِ ِ َِ ُ َّْ ََ ْ َّ ِْ ْ َّ ِْ ً ِ َ َ

ِوطعمة للمساكني ِ َِ َ َْ ً ُْ َ« 
ความวา “รอซูลุลลอฮฺไดกําหนด (ใหมุสลิม) จายซะกาตฟฏเราะฮฺ เพื่อเปนการขัดเกลาใหผูถือ
ศีลอดสะอาดบริสุทธิ์จากมลทินของการหลงลืม และการพูดจาที่หยาบคาย และเพื่อเปนทาน
อาหารแกบรรดาผูยากไร” (อบูดาวูด 1317) 

5. เพื่อแสดงความขอบคุณตอนิอฺมัตที่ของอัลลอฮฺที่ทําใหบาวของพระองคสามารถปฏิบัติภารกิจการถือ
ศีลอดในเดือนรอมฎอนจนสําเร็จลุลวงดวยดี รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ลนเหลือ ทั้ง
อาหารการกิน และความแข็งแรงของรางกายจนสามารถละหมาดในชวงกลางคืนและปฏิบัติอิบาดะฮฺ
อ่ืนๆ ไดครบถวน 

6.  เผยแผความรูสึกรักและผูกพันสูสังคมมุสลิมดวยวิธีการใหความชวยเหลือและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
 
เงื่อนไขของการจายซะกาตฟฏเราะฮฺ 

อุละมาอมีมติเปนเอกฉันทวา ซะกาตฟฏเราะฮฺเปนซะกาตทางรางกาย และผูที่วาญิบตองจายซะกาตฟฏ
เราะฮฺตองประกอบดวยเงื่อนไขตางๆ สามประการดังนี้ 

 
1. เปนมุสลิม  มุสลิมทุกคนจําเปนตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺ ไมวาจะเปนชายหรือหญิง เด็กเล็กหรือ

ผูใหญ เปนไทหรือทาส และไมวาจะอาศัยอยูที่ชนบทหรือในเมือง  
อิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา กลาววา 
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َفرض« َ ُ رسول َ ُ ِ زكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري عىل العبد واحلر والذكر � اهللاَِ ٍ َِ َ ََّ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َِّ ُ ْْ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ً ً ٍَ َ َ
ُواأل َنثى والصغري والكبري من املسلمنيَ ِ ِ ِِ ْ ُْ ْ َ َّ َِ ِِ َ ْ َ ْ« 

ความวา “ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกําหนดใหชาวมุสลิมทุกคนจาย
ซะกาตฟฏเราะฮฺจํานวนหนึ่งศออฺจากผลอินทผลัมแหง หรือหนึ่งศออฺจากขาวบาเล ไมวาจะ
เปนทาสหรือไท ชายหรือหญิง และเด็กเล็กหรือผูใหญ” (อัลบุคอรีย 1407) 

 
อิบนุ รุชดิ กลาววา “อุละมาอมีมติเปนเอกฉันทวามุสลิมทุกคนถูกสั่งใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺ ไมวาจะเปน

ชายหรือหญิง เด็กเล็กหรือผูใหญ ทาสหรือไท นอกจากทัศนะที่แปลกแยกเทานั้น (ที่มีทัศนะวาไมวาญิบ)” (บิดายะ
ตุลมุจญตะฮิด เลม 2 หนา 130) 

 
2. ร่ํารวย หมายความวา มุสลิมที่วาญิบตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺตองมีทรัพยสินหรืออาหารที่เหลือจาก

ความจําเปนประจําวันสําหรับตัวเองและผูอยูใตการดูแลเลี้ยงดูในคืนวันอีดและวันรุงขึ้นจํานวนหนึ่งศออฺ (อัลกาฟ 
ของ อิบนุ กุดามะฮฺ เลม 2 หนา 168) 

 
3. ถึงกําหนดเวลา หมายความวา ซะกาตฟฏเราะฮฺจะไมถือวาวาญิบตองจายจนกวาจะถึงกําหนดเวลา

ของมัน โดยจะเริ่มต้ังแตตะวันลับขอบฟาของวันสุดทายของเดือนรอมฎอน หรือคืนวันอีด จนถึงเวลากอนที่อิหมาม
จะเริ่มตักบีรเพื่อละหมาดอีด 

ดังนั้น ผูใดแตงงาน หรือครอบครองทาส หรือเขารับอิสลาม หรือใหกําเนิดบุตร กอนตะวันลับขอบฟาของวัน
สุดทายของเดือนรอมฎอน และมีชีวิตอยูจนถึงตะวันลับขอบฟาของคืนวันอีด ก็ถือวาญิบตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺ
สําหรับตัวเขาและสําหรับผูที่อยูภายใตการดูแลเลี้ยงดูของเขา แตถาเกิดขึ้น(หมายถึงการรับอิสลาม แตงงาน กําเนิด
บุตร)หลังจากตะวันลับขอบฟาของคืนวันอีดไปแลวก็ถือวาไมวาญิบ ขณะเดียวกัน ผูที่เสียชีวิตกอนตะวันลับขอบฟาของ
คืนวันอีดถือวาไมวาญิบตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺสําหรับตัวเขา แตถาเสียชีวิตหลังจากตะวันลับขอบฟาไปแลว ก็
จําเปนตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺสําหรับตัวเขา (อัลมุฆนีย เลม 4 หนา 298, อัลกาฟ เลม 2 หนา 170) 
 
เวลาสําหรับจายซะกาตฟฏเราะฮฺ 

อุละมาอไดแบงเวลาสําหรับการจายซะกาตฟฏเราะฮฺไวสามเวลา คือ 
 
1. เวลาที่วาญิบ  โดยจะเริ่มหลังจากตะวันลับขอบฟาของวันสุดทายของเดือนรอมฎอน หรือคืนวันอีด 

ตามทัศนะใหมและถูกตองกวาในมัซฮับอัชชาฟอีย ไปจนถึงเวลาเริ่มละหมาดอีด (อัตตะฮฺซีบ ฟ ฟกฮฺ อัชชาฟอีย 
เลม 3หนา /125, เราเฎาะฮฺ อัตฏอลิบีน 2 เลม หนา 153) โดยอางหลักฐานจากหะดีษของอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุมา ที่วา 

َفرض« َ َصدقة َ َ َ ِالفطر َ ْ ِ ْمن ْ َرمضان ِ َ َ َ« 
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ความวา “ทานรอซูลุลลอฮฺไดกําหนดใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺจากเดือนรอมฎอน”  
 
อิหมาม อันนะวะวียกลาววา “คําวา “จากเดือนรอมฎอน” เปนการใหสัญญาณถึงเวลาที่วาญิบตองจายซะ

กาตฟฏเราะฮฺ ซึ่งอุละมาอมีทัศนะที่ขัดแยงกัน แตทัศนะที่ถูกตองของอิหมามอัชชาฟอีย คือซะกาตฟฏเราะฮฺวาญิบ
ตองจายก็ตอเมื่อตะวันลับขอบฟาไปแลวและเริ่มเขาสวนหนึ่งของคืนวันอีดฟฏร" (ชัรหฺมุสลิม เลม 7 หนา 63 และดู 
อัตตะฮฺซีบ ฟ ฟกฮฺ อัชชาฟอีย เลม 3หนา /125, อัลมัจญมูอฺ เลม 6 หนา 84) 

 
2. เวลาที่สงเสริม สวนเวลาที่สงเสริมและดีที่สุดสําหรับการจายซะกาตคือ เวลาเชาตรูของวันอีด กอนที่

จะออกเดินทางสูสนามละหมาดอีด หรือกอนละหมาดอีดเพียงเล็กนอย (อัลมัจญมูอฺ 6 เลม หนา 88) 
เพราะทานนบีไดส่ังใหออกซะกษตฟฏเราะฮฺกอนเดินทางไปละหมาดอีดที่มุศ็อลลา ดังมีรายงานจากอิบนุ

อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ทานเลาวา 
َوأم...« َ ِر هبا أن تؤد قبل خروج الناس إىل الصالةَ َّ ْ ََّ ِ ِ َّ ِ ُ َ َُ َ َ َْ ُ َ ِ« 

ความวา “และทานรอซูลไดส่ังใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺกอนที่ประชาชนจะเดินทางออกไป
ละหมาดอีด (ยังสนามละหมาด)” (อัลบุคอรีย 1407) 
 

3. เวลาที่อนุญาต หมายความวาอนุญาตใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺกอนถึงกําหนดเวลาที่วาญิบ นั่นคือ
อนุญาตใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺตลอดชวงเดือนรอมฎอน ตามทัศนะของมัซฮับอัชชาฟอีย (เราเฎาะตุลฏอลิบีน 
เลม 2 หนา154) 

สวนอุละมาอสวนใหญมีทัศนะวา อนุญาตใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺกอนถึงกําหนดเวลาที่วาญิบประมาณ
หนึ่งหรือสองวันกอนวันอีดเทานั้น และไมอนุญาตใหจายซะกาตกอนหนานั้น (อัลมุฆนีย เลม 4 หนา 300) เพราะมี
รายงานจากอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ทานกลาววา 

ْكانوا« ُ َيعطون َ ُْ ْ َقبل ُ ْ ِالفطر َ ْ ِ ٍبيوم ْ ْ َ ْأو ِ َيومني َ ْ ِ ْ َ« 
ความวา “บรรดาเศาะหาบะฮฺจะจายซะกาตฟฏเราะฮฺกอนวันอีดหนึ่งหรือสองวัน” (อัลบุคอรีย 
1415) 

 
ทัศนะหลังนี้นาจะมีน้ําหนักมากกวาเพราะเปนทัศนะที่สอดคลองกับแบบอยางการปฏิบัติจริงของบรรดา

เศาะหาบะฮฺ วัลลอฮุอะอฺลัม 
 
อนุญาตใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺหลังละหมาดอีดหรือไม 

ไมอนุญาตใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺหลังจากเลยเวลาที่ถูกกําหนดไว หรือหลังจากละหมาดอีดเสร็จ
เรียบรอยแลว ดังนั้น ผูใดจายซะกาตฟฏเราะฮฺหลังละหมาดอีด จะถือวาซะกาตที่ไดจายไปนั้นเปนซะกาตทั่วๆไป 
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ไมใชซะกาตฟฏเราะฮฺ เพราะทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวในหะดีษที่รายงานโดยอิบ
นุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วา 

ْمن أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من ...« َ َّ ْ َ َّ ْ َ ُ َّ ْ َّ ِْ ِ ٌِ َ َ ٌ ْ َ ََ َ ٌَ َ َ َ َِ َِ َ ََ ََ ََ ََ
ِالصدقات َ َ َّ« 

ความวา “...ผูใดจายซะกาตฟฏเราะฮฺกอนละหมาดอีดมันก็จะเปนซะกาตที่ถูกรับ และผูใดจาย
ซะกาตฟฏเราะฮฺหลังจากละหมาดอีด มันก็จะเปนแคสวนหนึ่งของการบริจาคทานทั่วไป
เทานั้น” (อบูดาวูด 1609, อิบนุมาญะฮฺ 1827) 

 
เชคอิบนุอุษัยมีนไดกลาวเกี่ยวกับผูที่จงใจจายซะกาตผิตเราะฮฺหลังละหมาดอีดวา “และที่ถูกตองคือ การ

จายซะกาตฟฏเราะฮฺในเวลาดังกลาวเปนที่ตองหาม (บาป) และเปนการจายที่ไมถูกรับ หลักฐานคือหะดีษของอิบ
นุอุมัรที่วา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ส่ังใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺกอนที่ประชาชนจะออกไปละหมาด
อีด (ยังสนามละหมาด) ขณะเดียวกัน หะดีษอิบนุ อับบาสก็ระบุอยางชัดเจนวา “ผูใดจายซะกาตฟฏเราะฮฺกอน
ละหมาด ดังนั้นมันคือซะกาตที่ถูกรับ และผูใดจายซะกาตหลังจากละหมาดมันก็จะเปนเพียงสวนหนึ่งของการ
บริจาคทานทั่วๆ ไป” และนี่คือหลักฐานที่บงชี้วาการจายซะกาตฟฏเราะฮฺหลังละหมาดนั้นไมถูกรับ (อัชชัรหฺ อัลมุม
ติอฺ เลม 6 หนา 171-172) 
 
ชนิดของซะกาตฟฏเราะฮฺที่วาญิบตองจาย 

อุละมาอสวนใหญไดวางเงื่อนไขของสิ่งที่จะใชเปนซะกาตฟฏเราะฮฺวาตองเปนอาหารหลักที่สามารถ
ประทังชีวิตได (ใหความอิ่ม) เชน ขาวสาร แปง ขาวบาเล เปนตน (อัลมัจญมูอฺ เลม 6 หนา 91-98) 

อบูสะอีด  อัลคุดรียกลาววา 
ِكنا نخرج يف عهد رسول « ُ َ ِ ْ َُ ِ ِ ْ ُ َّ َّصىل اهللاُ عليه وسلم  اهللاُِ ََ َ َِ َ َيوم الفطر صاعا من طعام, و َّ َ ْ َ ْ ٍَ َ ِْ ًِ ِ ْ َكان َ َ

ُطعامنا الشعري والزبيب واألقط والتمر ْ ََّ َ َ ُ َ َُ َِ َِ ْ ِ َّ ُ َّ َ« 
ความวา “พวกเราไดจาย (ซะกาตฟฏเราะฮฺ) ในวันอีดฟฏรฺสมัยทานรอซูลุลลอฮฺ ดวยจํานวน
หนึ่งศออฺจากอาหาร และอาหารของเราในสมัยนั้นคือ ขาวบาเล องุนแหง นมเปรี้ยวแหง(เปน
กอนแข็ง) และอินทผลัมแหง” (อัลบุคอรีย 1414) 

 
อิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

ُصدقة« َ َ ٍ الفطر صاعا من شعري, أو صاعا من مترَ ِْ َ ْْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ًِ ًَ ٍ َ ْأو صاعا من , ْ َ ِْ ً ٍلتُسَ ْ« 
ความวา “ซะกาตฟฏเราะฮฺตองจายจํานวนหนึ่งศออฺจากขาวบาเล หรือหนึ่งศออฺจากผล
อินทผลัมแหง หรือหนึ่งศออฺจากขาวบาเล (ชนิดหนึ่งมีสีขาวและไมมีเปลือก)” (อิบนุคุซัยมะฮฺ 
เลม 4 หนา 80, อัลหากิม เลม 1หนา 408) 
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อุละมาอมีทัศนะที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับความหมายของคําวา “อาหาร” ที่มีระบุในหะดีษของอบู สะอีด อัล

คุดรีย บางทานยืนยันวา คําวา “อาหาร” ในหะดีษนี้หมายถึง เมล็ดขาวบาเล และอ่ืนๆ แตทัศนะที่คิดวานาจะมี
น้ําหนักที่สุดคือ ทัศนะที่วา “อาหาร”  ที่หมายถึงในหะดีษอบู สะอีดนี้ ครอบคลุมทุกๆ ประเภทอาหารหลักที่
สามารถประทังชีวิตไดของแตละพื้นที่ วัลลอฮุอะอฺลัม 

ถึงแมวา “อาหาร” ในหะดีษขางตนจะครอบคลุมทุกๆ อาหารหลักของแตละพื้นที่ก็ตาม แตชนิดของอาหาร
ที่ประเสริฐที่สุดที่จะนํามาจายเปนซะกาตฟฏเราะฮฺคือชนิดของอาหารที่มีระบุในหะดีษตางๆ ตราบใดที่ยังสามารถ
หาอาหารประเภทเหลานั้นมาจายเปนซะกาตฟฏเราะฮฺ และผูที่มีสิทธิรับซะกาตประสงคที่จะรับมัน 

อิหมาม อันนะวะวียกลาววา “ส่ิงที่ทุกคนจําเปนตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺ คือจํานวนหนึ่งศออฺจากชนิดใด
ชนิดหนึ่งของบรรดาอาหารหลัก ไมวาจะเปนแปงขาวบาเล ผลอินทผลัมแหง ผลองุนแหง เมล็ดขาวบาเล และอื่นๆ
ที่อนุญาตใหใชเปนซะกาตฟฏเราะฮฺ" (อัลมัจญมูอฺ เลม 6 หนา 110) 

 
อัตราที่ตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺ 

มีรายงานจากหะดีษเศาะฮีหฺระบุวาอัตราอาหารที่ตองจายสําหรับซะกาตฟฏเราะฮฺคือจํานวนหนึ่ง ศออฺ 
มะดะนีย เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

ِالوزن وزن أهل مكة واملكيال مكيال أهل املدينة« ِ ِ َِ َْ ِْ ِْ َْ َُ ُ َْ َ َ َ َْ ْ ََّ ُ َُ ْ ْ« 
ความวา “ตราชั่งตองใชตราชั่งชาวมักกะฮฺ และการตวงตองใชเครื่องตวงของชาวมะดีนะฮฺ” 
(อบูดาวูด 2899) 
 
หนึ่งศออฺของชาวมะดีนะฮฺในอดีต ปจจุบันตวงขาวสารไดประมาณสี่ลิตรตามการตวงบานเรา หรือชั่งได

ประมาณสองกิโลกรัมคร่ึง 
 

ตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺสําหรับผูใดบาง? 
มุสลิมทุกคนจําเปนตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺสําหรับตัวเอง และทุกๆ คนที่อยูภายใตการดูแลของเขา ไม

วาจะเปนเด็กเล็กหรือผูใหญ ผูชายหรือผูหญิง ทาสหรือไท 
อิบนุอุมัรเลาวา 

َّ صىل اهللاُ عليه وسلم اهللاِ ُلْوُسَر َرَمَأ« ََ َ َِ َ ِريِغَّالص ِنَع ِرْطِفْال ِةَقَدَصِب َّ ِريِبَكْالَو ْ ُاحلَو ْ  ِدْبَعْالَو ِّرْ
َّمم ُمت ْنِ  »َنْوُنْوَ

ความวา “ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ส่ังใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺแกเด็ก
เล็กและผูใหญ ผูเปนไทและทาส จากบรรดาผูที่อยูภายใตการดูแลของพวกทาน” (อัดดาเราะ
กุฏนีย 220, อัลบัยฮะกีย เลม 4 หนา 161) 
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นาฟอฺ เลาวา “อิบนุอุมัรจะจายซะกาตฟฏเราะฮฺสําหรับครอบครัวของทานทุกคน ไมวาจะเปนเด็กเล็ก หรือ
ผูใหญ ทานจะจายซะกาตสําหรับผูที่อยูภายใตการดูแลของทาน และสําหรับทาสและทาสี” (อิบนุ อะบชียับะฮ ฺเลม 
4 หนา 37) 

 
จะจายซะกาตฟฏเราะฮฺใหแกผูใด? 

อิบนุ รุชด กลาววา “บรรดาอุละมาอมีมติเปนเอกฉันทวามีบัญญัติใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺแกบรรดาผูยากไร
และผูขัดสน (ฟุเกาะรออฺและมะสากีน) เพราะทานรอซูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไววา 

ْاغنوهم« ُ ْ ُ ِعن ْ ِالسؤال َ َ َهذا ِيف ُّ ِاليوم َ ْ َ ْ« 
ความวา  “พวกทานจงทําใหพวกเขา (บรรดาผูยากไร) ไมตองพึ่งพาการขอทานในวัน (อีด) นี้” 
(อัดดาเราะกุฏนีย 67, อัลบัยฮะกีย เลม 4 หนา 175 ดวยสายรายงานที่ออน) (บิดายะฮฺ อัล
มุจญตะฮิด เลม 2 หนา 137) 

 
เพียงแตอุละมาอมีทัศนะที่ขัดแยงเกี่ยวกับบรรดาผูมีสิทธิ์รับซะกาตอีกหกจําพวกอื่นจากนั้น วามีสิทธิรับ

ซะกาตฟฏเราะฮฺดวยหรือไม ? 
มัซฮับหะนะฟย และทัศนะที่ถูกตองของมัซฮับหันบะลีย มีทัศนะวาอนุญาตใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺแก

บรรดาผูที่มีสิทธิที่จะรับสวนแบงทั้งแปดประเภท เพราะซะกาตฟฏเราะฮฺเปนสวนหนึ่งของการบริจาคทานที่รวมอยู
ในความหมายของอายะฮฺ 

لرقاب «  ا ويف  قلوهبم  ملؤلفة  وا عليها  لعاملني  وا ملساكني  وا ء  للفقرا لصدقات  ا نام  ِإ َ ُ َ َ ُ َِّ ْ ُ ُ َ َ َِ َ َ َ ْ َ َ َ َُّ َّ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َُْ َِْ ِ ُ َ َّ ِ
ِوالغارمني ويف سبيل اهللاِّ وابن السبيل ِِ َِّ َِ ْ َ َ َِ َ ِ ِ َ   )60: التوبة  (»ْ

ความวา “แทจริงทานทั้งหลายนั้น สําหรับบรรดาผูที่ยากจน ผูที่ขัดสน เจาหนาที่ในการ
รวบรวมมัน ผูที่หัวใจไดรับการโนมนาว (สูอิสลาม) การไถทาส ผูมีหนี้สินลนตัว ในทาง
ของอัลลอฮฺ และผูที่อยูในระหวางเดินทาง” (อัตเตาบะฮฺ 60)  

(ดู หะชิยะฮฺ อิบนุอาบิดีน เลม 2 หนา 79, อัลอินศอฟ เลม 7 หนา 137, อัลมุฆนีย เลม 4 หนา 314) 
 
มัซฮับอัชชาฟอีย มีทัศนะวา จําเปนตองแบงซะกาตฟฏเราะฮฺใหแกบรรดาผูที่มีสิทธิรับซะกาตทั้งแปดประเภท 

หรือเทาที่พบเจอ ในกรณีที่มอบหมายซะกาตใหอิหมามเปนผูแบงให แตถาประสงคจะจายซะกาตดวยตนเอง เขาตอง
แบงซะกาตออกเปนหกสวนสําหรับผูมีสิทธิ์รับซะกาตหกประเภท โดยตัดสวนของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานซะกาต (อามิ
ลีน) และผูที่หัวใจไดรับการโนมนาว (มุอัลลัฟ กุลูบ) ออก และหากไมพบผูมิสิทธิทั้งหกประเภทก็ใหแจกจายแกบรรดาผูมี
สิทธิเทาที่พบเจอ (อัลอุมม เลม 2 หนา 69,  อัลหาวีย อัลกะบีร เลม 4 หนา 430, อัลมุจญมูอฺ เลม 6 หนา 104)  
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สวนมัซอับมาลิกียและรายงานหนึ่งจากอะหมัดระบุวา ซะกาตฟฏเราะฮฺตองมอบใหแกผูที่ยากจนและผูที่
ขัดสน (ฟุเกาะรออและมะสากีน) เทานั้น ไมอนุญาตใหจายแกอ่ืนจากทั้งสอง (อัตตัฟรีอฺ เลม 2 หนา 296, หาชิยะฮฺ 
อัดดุสูกีย เลม 1 หนา 508, อัลฟุรูอฺ เลม 2 หนา 540) 

โดยตีความจากหะดีษอิบนุอับบาสที่กลาววา 
ُفرض رسول اهللاِ« ُ َ ََ َّ صىل اهللاُ عليه وسلم َ ََ َ َِ َ ِ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث َّ ِ ِ ِ َِ ُ َّْ ََ ْ َّ ِْ ْ َّ ِْ ً ِ َ َ

ِوطعمة للمساكني ِ َِ َ َْ ً ُْ َ« 
ความวา “รอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกําหนด (ใหมุสลิม) จายซะกาตฟฏ
เราะฮฺ เพื่อเปนการขัดเกลาใหผูถือศีลอดสะอาดบริสุทธิ์จากมลทินของการหลงลืม และการ
พูดจาที่หยาบคาย และเพื่อเปนทานอาหารแกบรรดาผูยากไร” (อบูดาวูด 1317) 

 
ดังนั้น คําวากลาวที่วา “เพื่อเปนทานอาหารแกบรรดาผูยากไร” ทําใหเขาใจวาการจายซะกาตฟฏเราะฮฺนัน้ 

ถูกเจาะจงเฉพาะสําหรับผูยากไร อันหมายถึงฟุเกาะรออและมะสากีนเทานั้น สวนบรรดาผูมีสิทธิ์รับซะกาตทั่วไป
อีกหกประเภทจะไมมีสิทธิ์รับซะกาตฟฏเราะฮฺตามทัศนะของอุละมาอกลุมนี้ 

ทัศนะนี้ไดรับการเห็นชอบและสนับสนุนจากอุละมาอชั้นแนวหนาหลายทาน เชน อิบนุตัยมิยะฮฺ (มัจญ
มูอฺอัลฟะตาวา เลม 25 หนา 71-78) อิบนุก็อยยิม (ซาดุลมะอาด เลม 2 หนา 44) และในบรรดาอุละมาอปจจุบันที่
เห็นดวยกับทัศนะนี้คือ เชคอับดุลอะซีซ บิน บาซ (มัจญมูอฺฟะตาวาอิบนุบาซ เลม 14 หนา 202, 215), เชคอษุยัมนี 
(อัชชัรหฺ อัลมุมติอฺ เลม 6 หนา 184) และเชคอัลบานีย เปนตน 

จากทัศนะที่ขัดแยงขางตน ผูเขียนเห็นวา ควรใหความสําคัญกับบรรดาผูยากไร (ฟุเกาะรออและมะสากีน) 
เปนอันดับแรก แตถาไมมีคนเหลานั้น ก็อนุญาตใหจายซะกาตแกบรรดาผูมีสิทธิ์รับซะกาตทั้งหกประเภทที่เหลือ 
วัลลอฮุอะอฺลัม 
 
อนุญาตใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺดวยเงินหรือไม? 

อุละมาอสวนใหญ (มัซฮับมาลิกีย ชาฟอีย และหันบะลีย) ไมอนุญาตใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺดวยเงินแทน
อาหาร และผูใดจายซะกาตฟฏเราะฮฺดวยเงิน ซะกาตฟฏเราะฮฺของเขาจะไมถูกรับ เพราะไมมีหลักฐานบงชี้ถึงการ
อนุญาต (อัลอุมม เลม 3 หนา 174, อัลมุฆนีย เลม 4 หนา 295)  

สวนมัซฮับหะนะฟย มีทัศนะวาอนุญาตใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺดวยเงิน (อัลเมาสุอะฮฺ อัลฟตฮิยะฮฺ เลม 
23 หนา 344) 

มีคนเลาใหอิหมามอะหมัดฟงวา “ฉันไดจายซะกาตฟฏเราะฮฺดวยเงินดิรฮัม”  
ทานตอบวา “ฉันกลัววาการจายซะกาตฟฏเราะฮฺเชนนั้นจะไมถูกรับ เพราะคานกับสุนนะฮฺของทานรอซู

ลุลลอฮฺ” มีคนถามทานวา “มีคนกลุมหนึ่งอางวา อุมัร บิน อับดุลอะซีซเคยรับซะกาตฟฏเราะฮฺดวยราคาของ
อาหาร?” ทานตอบวา “พวกเขาละทิ้งคําพูดของทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แลวอางวา คนนั้น 
คนนี้กลาวอยางนั้นอยางนี้ กระนั้นหรือ” (อัลมุฆนีย เลม 4 หนา 295) 
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อิบนุ กุดามะฮฺ กลาววา “ไมอนุญาตใหจายเปนราคา เพราะเปนการละทิ้งจากสิ่งที่ไดถูกระบุไวแลว” (อัล
มุฆนีย เลม 4 หนา 295) 

อัชเชากานียกลาววา “ผูที่มีทัศนะวาจําเปนตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺดวยประเภท(ใดประเภทหนึ่ง)ของ
ประเภทอาหารที่จําเพาะเจาะจง ไดยกหะดีษของอิบนุ อุมัรเปนหลักฐาน และพวกเขาจะไมอนุญาตใหเปลี่ยนไป
จายดวยราคาของอาหารเหลานั้น นอกจากเมื่อไมมีอาหารเหลานั้น หรืออาหารประเภทเดียวกัน” (นัยลุลเอาฏอร 
เลม 4 หนา 171) 

ทานยังกลาวอีกวา “ที่มีหลักฐานถูกตอง (เกี่ยวกับการจายซะกาตฟฏเราะฮฺ) ในสมัยของทานรอซูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือ ซะกาตฟฏเราะฮฺจะถูกเก็บจากทรัพยสิน (ไมใชเงินตรา) ที่ถูกกําหนดไว และสิ่ง
เหลานั้นเปนที่ทราบกันดีอยางไมตองสงสัย…” (สัยลุลญัรรอร) 

เชคอับดุลอะซีซ บิน บาซ กลาววา “และไมอนุญาตใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺดวยราคาตามทัศนะของ
นักวิชาการสวนใหญ และมันคือทัศนะที่มีหลักฐานที่ถูกตองกวา ยิ่งกวานั้น ส่ิงที่วาญิบตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺ
ตองมาจากอาหารหลักเทานั้น ดังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺไดปฏิบัติ” 
(มัจญมูอฺอัลฟะตาวา เลม 14 หนา 202) 

ทานยังกลาวอีกวา “....ซะกาตฟฏเราะฮฺเปนอิบาดะฮฺอยางหนึ่งดวยมติเปนเอกฉันทของชาวมุสลิม และ
หลักการดั้งเดิมของอิบาดะฮฺตางๆ ตองตะวักกุฟ (หมายความวาตองพึ่งพาหลักฐานเทานั้น) ดังนั้น จึงไมอนุญาต
ใหผูใดปฏิบัติอิบาดะฮฺใดๆ เวนแตมีหลักฐานที่ถูกตองจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม” (มัจญมูอฺอัลฟะ
ตาวา เลม 14 หนา 208) 

คณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการฟตวา ประเทศซาอุดีอาระเบียกลาววา “และไม
อนุญาตใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺดวยเงิน เพราะหลักฐานทางศาสนบัญญัติไดบงชี้ถึงความจําเปน (วาญิบ) ที่
จะตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺดวยอาหาร และไมอนุญาตใหละทิ้งหลักฐานทางศาสนบัญญัติดวยคําพูดของผูใดก็
ตาม” (มัจญมูอฺฟะตาวาอัลลัจญนะฮฺอัดดาอิมะฮฺ เลม 9 หนา 379) 

ที่กลาวเชนนั้นเพราะมีเหตุผลสําคัญดังนี้ 
1.  ซะกาตฟฏเราะฮฺเปนอิบาดะฮฺที่ถูกเจาะจงใหจายจากอาหารหลักบางประเภทเปนการเฉพาะ 

เพราะฉะนั้น จึงไมอนุญาตใหจายดวยสิ่งอื่นจากประเภทของอาหารที่ถูกกําหนดไวเหลานั้น เชนเดียวกับที่ไม
อนุญาตใหจายซะกาตนอกเวลาที่ถูกกําหนดไว 
 

2.  การจายซะกาตดวยราคาของอาหารเปนการปฏิบัติที่คานกับคําสั่งและการปฏิบัติของทานรอซูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺ 

เชค อิบนุ อุษัยมีน กลาววา “เนื่องจากการจายซะกาตฟฏเราะฮฺดวยราคาเปนการปฏิบัติที่คานกับการ
ปฏิบัติของบรรดาเศาะหาบะฮฺ ซึ่งพวกทานจะจายเปนอาหารจํานวนหนึ่งศออฺเปนประจํา และทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็ไดกลาวไววา 

َليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهدينيَع« ِّ ْ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ َِْ َّْ ُ ُ ِْ َ َ ََّ َّ ِ ِمن بعدي  ُ ِْ َ ْ« 
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ความวา “พวกทานจงดําเนินตามสุนนะฮฺของฉันและสุนนะฮฺของบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม
หลังจากฉัน” (อบูดาวูด 3991) 

 
เชค อบู บักร อัลญะซาอิรีย กลาววา “ส่ิงที่จําเปนตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺคือประเภทตางๆ ของอาหาร 

และจะไม (อนุญาตให) เปลี่ยนเปนอยางอื่นนอกจากในกรณีที่สุดวิสัยเทานั้น เพราะไมมีรายงานที่ถุกตองจาก
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วาทานจายซาตฟฏเราะฮฺดวยเงินแทนอาหาร อีกทั้งไมเคยมีรายงานจาก
บรรดาเศาะหาบะฮฺแมแตคนเดียววาพวกเขาเคยจายวะกาตฟฏเราะฮฺดวยเงิน” (มินฮาจญอัลมุสลิม หนา 259) 

 
3.  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกําหนดอัตราสวนและประเภทของอาหารสําหรับใชจายซะ

กาตฟฏเราะฮฺอยางชัดเจน ในขณะที่อาหารแตละประเภทมีราคาที่แตกตางกัน ดังนั้น หากแมนวา ราคาอาหาร
หรือเงินสามารถใชจายเปนคาซะกาตฟฏเราะฮฺได แนนอนวาสิ่งที่วาญิบตองจายตองเปนหนึ่งศออฺจากอาหาร
ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือราคาของอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้น  

อิหมาม อันนะวะวียกลาววา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดระบุถึงอาหารบางประเภท 
(สําหรับใชจายซะกาตฟฏเราะฮฺ) ซึ่งมีราคาที่แตกตางกัน และทานไดกําหนดใหจาย (ซะกาตฟฏเราะฮฺ) จํานวน
หนึ่งศออฺเทานั้นจากบรรดาอาหารเหลานั้น การกําหนดเชนนั้นเปนการบงชี้ส่ิงที่ตองคํานึงถึงคือ (อัตราของอาหาร 
นั่นคือหนึ่ง) ศออฺ โดยไมไดคํานึงถึงราคาของอาหาร" (อัลมินฮาจญ ชัรหฺเศาะหีหมุสลิม เลม 7 หนา 60) 

อิบนุ หะญัร กลาววา “เสมือนกับวา (ไดมีการเจาะจง) อาหารทุกประเภทที่มีระบุในหะดีษของอบู สะอีด 
อัลคุดรีย (เปนการเฉพาะ) โดยที่ทุกๆ ประเภทของอาหารเหลานั้นมีอัตราสวน (ที่ตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺ) เทาๆ 
กัน (นั่นคือหนึ่งศออฺ) พรอมกับความแตกตางดานราคาของอาหารเหลานั้น ดังนั้น จึงบงชี้วา ที่ (ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ประสงค) คือจายซะกาตตามอัตราสวนดังกลาวจากประเภทใดประเภทหนึ่งของ
อาหาร (นั่นคือหนึ่งศออฺ ถึงแมวาจะมีความแตกตางดานราคาของแตละประเภทก็ตาม)” (ฟตหุลบารีย เลม 4 หนา 
437) วัลลอฮุอะอฺลัม 

สวนอบู หะนีฟะฮฺ อนุญาตใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺดวยเงินตราหรือราคาของอาหารหลัก และถือวาการ
จายซะกาตดวยเงินตราประเสริฐกวา เพื่อใหผูยากไรมีความสะดวกที่จะซื้อหาสิ่งตางๆ ที่พวกเขาตองการในวันอีด 
เพราะบางที พวกเขาอาจจะไมจําเปนตออาหารหลัก แตอาจจําเปนตอเสื้อผา หรือเนื้อ หรืออ่ืนๆ ดังนั้น การจายซะ
กาตดวยอาหารหลักแกพวกเขาอาจทําใหพวกเขาจําเปนตองเสาะหาคนที่จะรับซื้ออาหารหลักจากเขา และบางที
พวกเขาอาจจําเปนตองขายอาหารเหลานั้นดวยราคาที่ตํ่ากวาราคาจริงตามทองตลาด ทั้งหมดนั้นจะพูดถึงในกรณี
ที่มีความสะดวก และอาหารหลักตามทองตลาดมีจํานวนมากอยูแลว สวนเวลาที่ยากลําบากและตามทองตลาดมี
อาหารหลักอยูนอย ในกรณีเชนนี้การจายซะกาตดวยอาหารหลักยอมประเสริฐกวาการจายดวยราคาของอาหาร 
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูยากไร (อัลมับสูฏ เลม 3 หนา 114, บะดาอิอฺ อัสเศาะนาอิอฺ เลม 2หนา 73, อัลบะนายะฮฺ 
เลม 3 หนา 494) 
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จะอยางไรก็ตาม การปฏิบัติที่สอดคลองกับคําสั่งของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และการ
ปฏิบัติของบรรดาเศาะหาบะฮฺยอมเปนการดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงทัศนะของอุละมาอสวนใหญที่ระบุวา การจายซะ
กาตดวยราคาอาหารจะไมถูกรับ .. วัลลอฮุอะอฺลัม 

 


