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ซะกาตฟฏรฺ (ฟฏเราะฮฺ) 

1. เหตุผลหรือวิทยปญญาในการบญัญัติซะกาตฟฏร ฺ

ซะกาตฟฏรฺ ถูกตราเปนบัญญัติข้ึนเพื่อเปนสิ่งขัดเกลาและชําระลางผูที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ให
ปราศจากบาปอันเกิดจากคําพูดที่ไรสาระและหยาบคายที่อาจเกิดขึ้นในขณะ ปฏิบัติศาสนกิจอันนี้ 

ทั้งยังเปนการเอื้อเฟอเผื่อแผ แกผูยากจนขัดสนในการบริจาคอาหาร เพื่อพวกเขาจะไดอ่ิมหน่ําสําราญ ไม
ตองขอวิงวอนจากผูใดในวันตรุษ(วันอีด)นั่นเอง ดังที่ไดถูกระบุไวอยางชัดเจนในหะดีษฺที่รายงานโดยทานอิบนุอับ
บาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ความวา 

“ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัมไดกําหนด ซะกาตฟฏรฺเพื่อชําระผูถือศีลอด
ใหสะอาดจากคําพูดที่ไรสาระและหยาบคาย และเพื่อเปนอาหารแกคนยากไร” 
(รายงานโดยอบู ดาวูด และอิบนุ มาญะฮฺ) 

 
2. ขอตัดสินหรือ หุกมของซะกาตฟฏรฺ 

ซะกาตฟฏรฺ เปนฟรฎ และจําเปนเหนือมุสลิมทุกคน ทั้งชายและหญิง เด็กและผูใหญ ทาสและคนทั่วไป 
ซึ่งมีหลักฐานจากหะดีษฺที่รายงานโดยทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ มีความวา  

“ทานรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกําหนดซะกาตฟฏรฺของเราะมะฎอนไว
หนึ่งศออฺจากผลอินทผาลัม หรือหนึ่งศออฺจากขาวสาลี เหนือทุกคนที่เปนเสรีชนหรือ
เปนทาส เปนเพศชายหรือเพศหญิง เปนผูเยาวหรือผูใหญ ที่เปนมุสลิม และไดกําชับ
ใหจายมันกอนที่ผูคนจะออกไปละหมาดอีด” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

 
ทั้งนี้ยังสงเสริม(สุนัต)ใหจายซะกาตฟฏรฺในสวนของทารกที่อยูในครรภเชนกัน การจายซะกาตฟฏรฺเปน

ส่ิงจําเปนที่มุสลิมจะตองจาย ในสวนของตนและสวนของผูอยูใตการอุปการะเลี้ยงดู เชน ภรรยา หรือญาติพี่นองที่
ตนเลี้ยงดูอยู  

และไมจําเปนตองจายซะกาตฟฏรฺ ในกรณีที่อาหารไมเพียงพอสําหรับเขาและสมาชิกครอบครัวของเขาใน
การบริโภคสําหรับวันอีดและค่ําคืนของวันอีด 
 
3. ปริมาณของซะกาตฟฏรฺ 

ปริมาณที่ตองจายไดแก 1 ศออฺ (หนึ่งกันตัง – ดูรายละเอียดในหัวขอใหญถัดไป) ของอาหารหลักในถิ่น
นั้นๆ เชนขาวสาร ขาวสาลี ขาวบาเลย อิทผาลัม องุนแหงเปนตน  

โดย 1 ศออฺ มีปริมาณเทากับ 2.176 กิโลกรัมโดยเฉลี่ย และไมอนุมัติใหจายเปนคาเงินแทนซะกาตฟฏรฺ
ตามทัศนะของนักวิชาการสวนมาก (กรุณาดูความเห็นในประเด็นนี้จากฟตวาทายบทความ – บก.) เนื่องจากการ
กระทําดังกลาวนั้น ผิดวัตถุประสงคที่ทาน รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกําหนดไว ทั้งยังเปนการขัดแยง
กับแบบอยางของเหลาเศาะฮาบะฮฺของทานอีกดวย 
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4. เวลาของซะกาตฟฏรฺ 

การจายซะกาตฟฏรฺมีสองเวลาคือกอนคืนวันอีดหนึ่งหรือสองวันหรือ เวลาอันประเสริฐ ไดแก ต้ังแตเร่ิมรุง
อรุณของวันอีดจนกระทั่งกอนการละหมาดอีด เนื่องจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกําชับใหจาย
ซะกาตกอนที่ผูคนจะออกไปสูการละหมาดอีด และหากผูใดลาชาในการจายซะกาตฟฏรฺ โดยปลอยใหเวลา
ลวงเลยไปจนละหมาดเสร็จเขาผูนั้นจะมีความผิดและบาปในการลา ชาของเขา โดยสิ่งที่เขาบริจาคนั้นก็ไมจัดวา
เปนซะกาตฟฏรฺแตอยางใด หากถือวาเปนเพียงการบริจาคธรรมดาเทานั้นเอง 
 
5. แหลงจายซะกาตฟฏรฺ 

ซะกาตฟฏรฺถูกกําหนดใหจายหรือบริจาคแกผูขัดสนยากไรเนื่องจากบุคคลเหลานี้เหมาะสมกับส่ิงนี้กวาคน
อ่ืนๆ 
 
 
จากหนังสือ หลักการอิสลาม www.islamhouse.com/p/399 

 
 

หะดีษที่เกี่ยวของกับการจายซะกาตฟฏรฺ 
 

ْعن  َبن عمر رىض اهللاُاَ ِ َ َ َ ُ َعنهام قال  ِ َ َ ُ ْفرض رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم: َ َ ْ ُ َ ََّ ََ َ َ ِْ َّ ُ َ ِزكاة الفطر  َ ْ ِ َ َ َ
ِصاعا من متر أو صاعا من شع ِ َِ ْ ً َ ْ ً ََ ٍ ْ َري عىلَ َ ٍ ِّاحلر  ْ ٰوالعبد والذكر واألنثىُ ْ ُ َ َ ْ َ َِ َ َّ ِ , والصغريِ ْ ِ َّ َوالكبري من  َ َِ ِ ْ ِ َ

َاملسلمني  ْ ِْ ِ ُوأمر هبا أن ت. ُ ْ َ ََ َ َِ َ قبلّٰدَؤَ ْ ِخروج الناس إىل الصالة َ َ َّ َْ ِ ِ َّ ُِ ُ .  
ความวา  จากอับดุลลอฮฺ บิน อุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา : “ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ไดกําหนดบัญญัติใหออกซะกาตฟฏเราะฮฺหนึ่ง ศออฺ (กันตัง) ดวยลูกอินทผลัม 
หรือหนึ่ง ศออฺ (กันตัง) ดวยแปงสาลีแกมุสลิมที่เปนเสรีชนและทาส ชายและผูหญิง คนแกและ
เด็ก และทานรอซูลไดส่ังใหจายซะกาตกอนที่ผูคนจะออกไปเพื่อละหมาดวันอีด”   (มุตตะฟะ
กุน อะลัยฮฺ : อัล--บุคอรี ๓/๒๙๑-๒๙๒ และมุสลิม ๙๘๓)  

 
คําอธิบาย 

 
อิมามอันนะวะวียกลาววา อุละมาอมีทัศนะที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับความหมายของคําวา ฟะเราะฎอ 

ซึ่งอุละมาอสวนใหญจากสะลัฟและเคาะลัฟใหความหมายวา “ลาซิมและวาญิบ” เพราะซะกาตฟฏ  ”فرض  “
เราะฮฺสําหรับพวกเขามีหุกมวาญิบ เนื่องจากเขาอยูในภาพรวมคําสั่งของอัลลอฮฺ และเนื่องจากการใชคํา “فرض”  
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ยังมีอุละมาอบางทานเห็นวาซะกาตฟฏเราะฮฺนั้นสุนัตไมใชวาญิบ 
ทาน อิบนุ กุตัยบะฮฺกลาววา ที่หมายถึงซะกาตฟฏเราะฮฺนั้นคือ ซะกาตสําหรับตนเอง ซึ่งมาจากคําวา “ฟฏ

เราะฮฺ” (อัล-ฟตหุ อัร-ร็อบบานีย  มะอาชัรหิฮี ๙/๑๓๘) 
หะดีษขางตนชี้ใหเห็นวา ซะกาตฟฏเราะฮฺไมเปนเงื่อนไขของถึงนิศอบ (เกณฑ)  ทั้งนี้วาญิบสําหรับผูยากจน

และผูรํ่ารวย 
อัล-อิมาม อัช-ชาฟอียกลาววา หากมีคาใชจายที่เหลือจากคาใชจายสําหรับตนเองและครอบครัวในเชาตรู

ของวันอีดและกลางคืนของวันอีด เมื่อนั้นจึงเปนวาญิบสําหรับเขาตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺ (ชัรหุ อัส-สุนนะฮฺ ของ 
อัล-บะเฆาะวีย ๖/๗๑) 

ที่ถูกตองตามสุนนะของรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือ ซะกาตฟฏเราะฮฺจะตองจายฟฏเราะฮฺใน
วันอีดกอนออกไปสูมุศ็อลลา แตถาหากวาการใหฟฏเราะฮฺทันทีหลังจากเขาเราะมะฎอนกอนวันอีดถือวาใชได 
เพราะทานอุมัรเคยฝากซะกาตฟฏเราะฮฺใหแกผูจัดเก็บฟฏเราะฮฺกอนวันอีดสองวันหรือสามวัน (อัล-มุวัฏเฏาะอ 
๑/๒๘๕ ออกโดยอัช-ชาฟอีย 1/248 สายรายงานเศาะฮีหฺ ดูใน ชัรหุ อัส-สุนนะฮฺ ๖/๗๖) 
 
บทเรียนจากหะดีษ 

1.   กําหนดใหจายซะกาตฟเราะฮในเดือนรอมฎอน เพื่อใหผูที่ถือศีลอดมีความบริสุทธิ์ และเปนการ
ชวยเหลือคนยากจน 

2.   การจายซะกาตฟฏเราะฮฺถูกบัญญัติข้ึน (ฟรฎ) ในปที่สองหลังจากฮิจญเราะฮไปยังนครมะดีนะฮฺ 
3.  มุสลิมที่วาญิบตองจายซะกาตไดแก ผูชาย ผูหญิง มุสลิมที่เสรีชน ทาส คนแก หนุมสาว จนถึงเด็ก

ทารกที่เพิ่งเกิดในชวงปลายรอมฎอนก็จะตองจายซะกาตเชนเดียวกัน 
4.   ประเภทซะกาต ไดแก ลูกอินทผลัมหรือแปงสาลี สวนขาวสารนั้นเปนการกิยาสกับแปงสาลีที่เปน

อาหารหลัก 
5.   อัตราซะกาตที่จะตองจาย คือ 1 ศออฺ ( กันตังของชาวมะดีนะฮฺเทากับ 3 ลิตร กับ  1  กระปองนมของ

บานเรา) 
6.   ซะกาตจะตองจายใหเสร็จส้ินกอนละหมาดอีด 
7.   ผูที่มีสิทธิรับซะกาตฟฏเราะฮฺ คือคนแปดจําพวกเหมือนกับจําพวกที่สามารถรับซะกาตทั่วไปได แตที่ดี

ที่สุดคือจายใหกับคนฟุกอรออและมิสกีน (คนยากจนและขัดสน) 
8.   เวลาที่สามารถจายซะกาตคือ เร่ิมต้ังแตตนเดือนรอมฎอนจนถึงเชาวันอีดกอนละหมาดอีด 
9.   ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่สอนใหประชาชาติมีการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะคนที่มี

ฐานะร่ํารวยจะตองชวยเหลือคนที่ยากจน เพื่อใหเกิดความรักใคร เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
 

ที่มา : หะดีษที่ 34  จากหนังสืออธิบาย 40 หะดีษเดือนรอมฎอน  
www.iqraforum.com/forum2/index.php?topic=395.msg4477#msg4477 
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ฟตวา การจายซะกาตฟฏเราะฮฺดวยเงิน 
 

ถาม : สามารถจายซะกาตฟฏรฺเปนเงินแทนอาหารไดหรือไม เนื่องจากความจําเปนของผูคนปจจุบันนั้น
ตองการเงินมากกวาอาหาร ? 
 
ตอบ : อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขอเศาะละวาตและสลามจงประสบแดทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ .. 

การจายเงินเปนซะกาตฟฏรฺนั้น มีความเห็นขัดแยงกันในหมูอุละมาอแบงเปนสองทัศนะ ดังนี้ : 
หนึ่ง ไมอนุญาตใหจายซะกาตฟฏรฺเปนเงิน เปนความเห็นของอิมามมัซฮับทั้งสาม คือ อิมาม มาลิก, อิ

มาม อัช-ชาฟอีย และอิมาม อะหมัด และเปนความเห็นของมัซฮับซอฮิรียอีกดวยเชนกัน ทัศนะนี้ยึดหลักฐานที่เปน
หะดีษจากอับดุลลอฮฺ บิน อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ที่มีปรากฏในบันทึกของอัล-บุคอรียและมุสลิมวา  

ْفرض رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم َ ْ ُ َ ََّ ََ َ َ ِْ َّ ُ َ ْزكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا من  َ ً َ ْ ً َِ ِ َِ ٍ ِْ َ ْ َ َ ٍّبر َ ًأو صاعا ُ َ َ
ٍمن شعري  ْ ِ َِ ٍأو صاعا من أقط : ويف رواية (ْ ِ َِ َْ َ َعىل) ًْ ِالصغري َ ْ ِ َوالكبري من املسلمني َّ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ َِ ِ َ.  

ความวา “ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกําหนดบัญญัติใหออกซะกาตฟฏเราะฮฺ
หนึ่งศออฺ(กันตัง)ดวยลูกอินทผลัม หรือหนึ่งศออฺ(กันตัง)ดวยแปงสาลีละเอียด หรือหนึ่งศออฺ
(กันตัง)ดวยแปงสาลีหยาบ (ในรายงานหนึ่งระบุวา หรือหนึ่งศออฺ(กันตัง)ดวยนมแข็ง) เหนือ
มุสลิมทั้งคนแกและเด็ก”  

 
พวกเขาวิเคราะหหะดีษนี้วา ถาหากซะกาตฟฏรฺสามารถจายดวยเงินได แนนอนทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม ยอมตองกลาวถึงในหะดีษดวย เพราะไมถูกตองถาหากจะละเลยไมอธิบายบทบัญญัติโดยปลอย
ใหลาชาออกไปจากเวลาที่จําเปนตองอธิบาย  

และเพราะมีปรากฏในรายงานอื่นวา 
ِأغنوهم يف هذا اليوم« ْ َ ْ َ َ ُْ ِْ ُ ْ َ« 

ความวา "จงใหความร่ํารวยแกพวกเขา(คนยากจน)ในวันนี้"  
 
อุละมาอในทัศนะนี้กลาววา ความร่ํารวยของคนยากจนในวันอีดก็คือ การที่พวกเขามีส่ิงที่จะใช

รับประทาน เพื่อจะไดไมจําเปนตองเที่ยวขออาหารจากคนอื่นในวันอีด 
 
ความเห็นที่สอง อนุญาตใหจายคาเงิน (อาจจะเปนตัวเงินจริง หรือสิ่งอ่ืนที่มีคาเปนเงิน) เปนซะ

กาตฟฏรฺได เปนทัศนะของอิมาม อบู หะนีฟะฮฺและพรรคพวกของทาน และยังเปนทัศนะของอุละมาอตาบิอีนเชน 
สุฟยาน อัษ-เษารีย, อัล-หะสัน อัล-บัศรีย, เคาะลีฟะฮฺ อุมัร บิน อับดุลอะซีซ และยังมีรายงานเลาถึงเศาะหาบะฮฺ
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บางทานเชน มุอาวิยะฮฺ บิน อบี สุฟยาน เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ซึ่งไดกลาววา "ฉันเห็นวาขาวสาลีของชาวเมืองชาม
(เมืองแถบซีเรียและปาเลสไตน)สองมุดด(คร่ึงหนึ่งของศออฺ) เทากับอินทผลัมหนึ่งศออฺ"   

อัล-หะสัน อัล-บัศรีย กลาววา "ถือวาไมเปนไร ถาหากจะใหเงินดิรฮัมในการจายซะกาตฟฏรฺ"  
เคาะลีฟะฮฺ อุมัร บิน อับดุลอะซีซ ไดสงสาสนไปยังผูวาการของทานที่เมืองบัศเราะฮฺวา "ใหเอา(ซะกาต

ฟฏรฺ)จากคนที่ติดหนี้ จาก(เงินชวยเหลือของรัฐ)ที่ตองใหแกพวกเขาคนละครึ่งดิรฮัม" 
อิบนุ มุลซิร ไดกลาวในหนังสือ อัล-เอาสัฏ วา แทจริงแลวบรรดาเศาะหาบะฮฺไดอนุญาตใหจายซะกาต

(ฟฏรฺ)คร่ึงศออฺดวยขาวสาลี เพราะพวกเขาเห็นวามันเทากับคาของอินทผลัมหรือแปงหนึ่งศออฺ 
 
จากที่กลาวมาขางตน จึงเห็นไดชัดวา ความเห็นขัดแยงในประเด็นนี้มีมานานแลว และเห็นวาในประเด็นนี้

ก็มีการเปดกวาง ฉะนั้นในกรณีที่คนยากจนมีความตองการอาหารในวันอีดก็จายดวยสิ่งของตางๆ ที่ระบุในหะดีษ 
และอนุญาตใหออกเปนคาเงินไดในกรณีที่เงินมีประโยชนมากกวาแกคนยากจน(ผูรับซะกาต) ตามที่เราพบเห็นจริง
ในหลายๆ ประเทศในปจจุบัน  

สวนหะดีษที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวความวา "จงใหความร่ํารวยแกพวกเขา(คน
ยากจน)ในวันนี้" นั้น นาจะสนับสนุนทัศนะนี้(ทัศนะที่สอง)ดวยซ้ํา เพราะความตองการของคนยากจนในปจจุบัน
นั้นไมไดจํากัดเฉพาะอาหารอยางเดียวเทานั้น ทวายังตองการสิ่งอื่นเชนเสื้อผา และอื่นๆ ดวย  

สาเหตุที่มีการระบุส่ิงของตางๆ ในหะดีษนั้น นาจะเปนเพราะในสมัยกอนนั้น ความตองการอาหารและ
เครื่องดื่มนั้นเปนเรื่องจําเปนกวา และเงินก็มีไมมากดวย เพราะคนสมัยกอนจะจับจายดวยการแลกสิ่งของ และ
หากเปนเชนนั้นบทบัญญัติที่วาจึงเกี่ยวของกับสาเหตุ(อิลละฮฺ)วายังมีอยูหรือไม(ตามสภาพปจจุบัน) เพราะฉะนั้น
จึงอนุญาตใหจายเงินเปนซะกาตฟฏรฺได เนื่องจากเห็นไดชัดวาคนยากคนจนในสมัยปจจุบันมีความจําเปนและ
ตองการมันจริงๆ .. วัลลอฮฺ อะอฺลัม 
 
คําตอบโดย :  ศ.ดร.สุอูด บิน อับดุลลอฮฺ อัล-ฟุนัยสาน  

อดีตคณบดีคณะชะรีอะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลาม อิมามมุหัมมัด บิน สุอูด กรุงริยาด 

ที่มา :  http://islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=114305 


