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ประโยชน์ ของซะกาตต่ อสังคมและเศรษฐกิจ

ค าถาม (112): ชัย คฺ ค รั บ , ท่า นได้ ก ล่า วถึ ง ความหมายของซะกาตทางภาษาและทางวิช าการ
ความสัม พัน ธ์ ระหว่างความหมายทัง้ สอง และต่อจากนัน้ ท่านได้ พูดถึงประโยชน์ของซะกาตต่อปั จเจก
บุค คล ในเมื่ อ เราได้ ท ราบถึง ประโยชน์ ข องซะกาตที่ มี ต่อปั จ เจกบุค คลแล้ ว จึง อยากทราบว่า ซะกาตมี
ประโยชน์ตอ่ สังคมและเศรษฐกิจอิสลามอย่างไรบ้ าง?
ตอบ: ประโยชน์ของซะกาตต่อสังคมและเศรษฐกิจเป็ นสิ่งที่เห็นได้ อย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน เพราะ
ซะกาตเป็ นความเอื ้อาทรต่อคนยากจนและเป็ นการสร้ างประโยชน์ตอ่ สังคม ซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั ในนามของกลุม่ ผู้มี
สิทธิ์รับซะกาต
อัลลอฮฺตรัสว่า
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“แท้ จริ งซะกาตนันจ
้ าเป็ นต้ องแจกจ่ายให้ แก่บรรดาผู้ยากจน ผู้ขดั สน เจ้ าหน้ าที่บริ หารซะกาต ผู้ที่ต้องการ
โน้ มน้ าวจิตใจของเขา การไถ่ทาส ผู้มีหนี ้สินล้ นตัว ผู้ตอ่ สู้ในหนทางของอัลลอฮฺ และผู้เดินทาง” [อัต-เตาบะฮฺ
60]
กลุ่มผู้มีสิทธิ์ รับซะกาตทัง้ 8 จาพวกดังกล่าว บางคนรับซะกาตเพื่อสนองความจาเป็ นของตัวเอง
และบางคนรับซะกาตเพื่อสนองความจาเป็ นของชาวมุสลิมที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือของเขา ในกรณีของ
คนยากจน ผู้ขดั สน ผู้มีหนี ้สินล้ นตัว คนเดินทางที่ขาดเสบียง และการไถ่ทาส พวกเขาเหล่านี ้รับซะกาตเพื่อ
ขจัดความจาเป็ นของพวกเขาเอง และบางคนรับซะกาตเนื่องจากความจาเป็ นของบุคคลอื่น ที่ต้องอาศัย
ความเชื่อเหลือของพวกเขา เช่น บรรดาผู้มีหนี ้สินล้ นตัวเนื่องจากการการใช้ ทรัพย์สิน ของตนเพื่อการไกล่
เกลี่ ยข้ อพิพ าทระหว่างสองฝ่ ายที่ ทะเลาะกัน ให้ กลับมาคืนดี เช่นเดียวกับ เจ้ าหน้ าที่ บริ หารซะกาต และ
บรรดาผู้ตอ่ สู้ในหนทางของอัลลอฮฺ
เมื่ อเราทราบแล้ วว่า การจ่ายซะกาตให้ แก่กลุ่ม บุคคลทัง้ 8 จ าพวกดังกล่าว มีผลทาให้ สามารถขจัด
ความจาเป็ นและความเดือดร้ อนแก่ผ้ ูรับซะกาตเป็ นการเฉพาะ และเป็ นการขจัดความจาเป็ นทั่วไปของ
บรรดามุสลิม เราจึงทราบได้ วา่ ซะกาตเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมขนาดไหน
ส่วนประโยชน์ในทางเศรษฐกิจนัน้ ซะกาตเป็ นการกระจายความมัง่ คัง่ ทางทรัพย์สินระหว่างคนรวย
กับคนจน ด้ วยการรับเอาทรัพย์สินของคนรวยในปริ มาณที่กาหนดเพื่อแบ่งปั นแก่คนจน ซึ่งเป็ นการกระจาย
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ความมัง่ คัง่ ทางทรัพย์สิน เพื่อไม่ให้ เกิดการสะสมทับถมของทรัพย์สินคนรวย ในขณะที่คนจนต้ องเผชิญกับ
ความทุกข์ยากและขัดสน
และซะกาตยังทาให้ สงั คมเกิดความดีงามด้ านการสร้ างจิตใจให้ มีความรู้สึกที่ดีตอ่ กัน เพราะเมื่อคนจน
ได้ เห็นคนรวยให้ ความช่วยเหลือด้ วยทรัพย์สินแก่พวกเขา และบริจาคซะกาตแก่พวกเขาโดยไม่จาเป็ นต้ องมี
ค่าตอบแทนใดๆ เนื่องจากซะกาตเป็ นข้ อบังคับของอัลลอฮฺที่พ วกเขาจาเป็ นต้ องปฏิบัติ ดังนัน้ จึงเป็ นที่
แน่นอนว่า บรรดาคนจนเหล่านันต้
้ องรู้สึกชอบใจคนรวยและมีความรู้สึกที่ดีตอ่ พวกเขา และหวังการบริ จาค
และเสียสละของคนรวย ซึ่งต่างกันมากถ้ าหากคนรวยมีความตระหนี่ถี่เหนียวโดยไม่ยอมจ่ายซะกาตและ
หวงแหนทรัพย์สิน เพราะพฤติกรรมดังกล่าวบางทีอาจจะทาให้ คนจนเกิดความรู้สึกเป็ นปฏิปักษ์ และเคียด
แค้ นต่อคนรวย
อัลลอฮฺได้ ตรัสถึงประเด็นนี ้ ในตอนท้ ายของอายะฮฺที่กล่าวถึงกลุม่ ผู้มีสิทธิ์รับซะกาตว่า
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“(ซะกาต) เป็ นข้ อบังคับจากอัลลอฮฺ และพระองค์ทรงรอบรู้ ทรงปรี ชาญาณ” [อัล-บะเกาะเราะฮฺ 60]
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