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“ซะกาต” ตามความหมายในเชิงภาษาศาสตร หมายถึง การทําใหสะอาดบริสุทธิ์ ความจําเริญ หรือการ
พั ฒ นา ในขณะที่ ค วามหมายทางชารี อ ะฮฺ (หนทางปฏิ บั ติ หรื อ วิ ถี ชี วิ ต ที่ ค นมุ ส ลิ ม ต อ งดํ า เนิ น ตาม) หมายถึ ง
อัตราสวนที่แนนอนที่ไดจากทรัพยสินที่แนนอนซึ่งบังคับใหจายแกบุคคล ที่แนนอนหาก (อับดุลเลาะ บารู, 2549, น.
91) หรือความหมายที่ทําใหเขาใจชัดเจนขึ้น คือ สวัสดิการซะกาต ถือเปนสวนหนึ่งของระบบสวัสดิการสังคมใน
อิ ส ลามที่ มุ ง เน น ให ส วั ส ดิ ก ารใน การดู แ ลปกป อ งบุ ค คลในสั ง คม ซึ่ ง เป น ภารกิ จ ของป จ เจกบุ ค คลที่ มี
ความสามารถ โดยที่หลักสวัสดิการนั้น ไดครอบคลุมตั้ งแตระดับอุด มการณของสัง คม จริยธรรมของบุคคลใน
สังคม พฤติกรรมการใชชีวิตในสังคม โดยมีความศรัทธาตอพระเจาเปนแกนกลาง และการชวยเหลือดวยทรัพยสิน
เป น กลไก เพื่ อ ให ผู มี สิ ท ธิ รั บ ซะกาต สามารถใช ชี วิ ต ในสั ง คมได อ ย า งปกติ สุ ข (ศุ ภ ชั ย สมั น ตรั ฐ , 2548, น.
16) ดังนั้น เจตนาของการจายซะกาต คือ การชําระจิตใจใหบริสุทธิ์จากความตระหนี่ ขี้เหนียว ซึ่งเปนโรคที่เปน
ภัยตอความเจริญทางจิตใจของสังคมมนุษย ซะกาตจึงเปนสิ่งชําระลางสังคมใหบริสุทธิ์จากการขัดแยงระหวางคนมี
กับคนจน ซึ่งนอกจากจะเปนการภักดีตอพระผูเปนเจาแลว ยังมีความสัมพันธตอสังคมสวนรวมอีกดวย พระเจาทรง
สรางมนุษยมาดวยความแตกตางกัน ไมวาจะเปนความสามารถแตกตางกัน ที่ทําใหรายไดของแตละคนแตกตางกัน
ตามไปดวย อิสลามไมตองการใหความแตกตางดานความสามารถ ดานรายไดนี้ นําไปสูความแตกตางดานชนชั้น
จนเกิดความขัดแยงขึ้นจากความแตกตางนั้น คนรวยไมใสใจคนยากจน มองดูดวยสายตาเหยียดหยาม ในขณะที่คน
ยากจนมองคนรวยดวยสายตาแหงความอิจฉา และมีชีวิตอยูอยางแรนแคน อิสลามไมตองการใหมีสถานการณแบบนี้
เกิดขึ้นในสังคม ดังคํากลาวของทานศาสดามุฮัมหมัดที่วา “คนใดกินจนทองอิ่ม แลวปลอยใหเพื่อนบานหิวโหย คน
นั้นมิใชมุสลิม” ซึ่งคํากลาวนี้สะทอนใหเห็นถึงความปรารถนาที่จะใหคนในสังคมใชชีวิตอยาง เกื้อกูลกัน



ในขณะที่ซะกาต ความหมายในเชิงนิติศาสตรอิสลาม หมายถึง ทรัพยสินจํานวนหนึ่งที่ศาสนาอิสลามไดบัญญัติให
เจาของทรัพยสินนั้น มีหนาที่ตองจายใหแกบุคคลซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับซะกาตตามหลักเกณฑและ เงื่อนไข ที่บัญญัติศาสนา
อิสลามไดกําหนดไว ซึ่งสวนที่ถูกกําหนดไวเปนหนาที่บนทรัพทสินที่ถูกเจาะจงของบุคคลบุคคล หนึ่ง ในชวงระยะเวลาที่ถูก
กําหนดหรือหมายถึงทรัพยสินจํานวนหนึ่งที่อัลลอฮทรงกําหนด ใหจายแกบรรดาที่ผูมีสิทธิ โดยที่อิสลามถือวา จํานวนของ
ทรัพยที่ถูกนําไปจายเปนทาน ซะกาต นั้นยังความเจริญงอกเงยใหแกสวนที่เหลือจากที่ไดจายไป และเปนการชําระกิเลสของ
ผูบริจาคนั้นดวย (al-Qardhawi, Yusuf.1993, Fiqh al-Zakah . Berut : al-Risalah . p : 37) อิบนิ ตัยมีนะห กลาววา
“จิตใจของผูบริจาคบริสุทธิ์สะอาดและทรัพยของเขางอกเงย” (Ibn Taimiah ,Muhammad . 1967. Majmua Fatawa .
USA : The Geramon Press. P : 8) การงอกเงยและการขัดเกลามิไดจํากัดอยูที่ทรัพยสินอยางเดียว แตกินความไปถึง
จิตใจของผูบริจาคอีกดวย (โองการที่ 103 ซูเราะห อัตเตาบะฮ กลาววา “จงรับเอาทานจากสมบัติของพวกเขา เพื่อเจา
(มุฮัมมัด) จะไดชําระพวกเขาใหสะอาดและขัดเกลาพวกเขา (ดวยทานนั้น)” มีการกลาวถึง คําซะกาต ไวในอัลกรุอานถึง 30
ครั้ง กลาวควบคุมกับคํานมาซไวในโองการเดียวกันถึง 27 ครั้ง กลาวควบคูกับคํานมาซไวในโองการเดียวกันถึง 27 ครั้ง จาก
30 ครั้งนี้มี 8 ครั้ง เปนโองการที่ประทานลงมาที่มักกะฮ นอกนั้นประทานลงมาที่มะดีนะฮทั้งสิ้น) จึงเห็นไดวา ซะกาตเปน
ความเจริ ญ ความงอกเงย และการขั ด เกลาทั้ ง ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ รู ป ธรรม คื อ ทรั พ ย ส มบั ติ และนามธรรมคื อ จิ ต ใจ
หมายความวา การบริจาคทรัพยที่เปนทานซะกาตนํามาซึ่งความเจริญ ความงอกเงยใหแกทรัพยสมบัติและเปนการขัดเกลา
กิเลสของผูบริจาค มิใหเห็นแกตัว มีความตระหนี่ ปราศจากความเมตตาตอบรรดาผูที่ขัดสนยากจน

ในขณะทีผ่ ปู้ ฏิเสธซะกาตด้วยความตระหนี่แล้ว เขาผูน้ นั ้ ถูกจัดให้เป็ นผูท้ ท่ี าํ บาปใหญ่
ชนิดหนึ่ง ซึง่ หากเขาเสียชีวติ ในขณะนัน้ ชะตากรรมของเขาจะถูกกําหนดโดยพระประสงค์
ของอัล ลอฮฺ(ซ.บ.)ระหว่างเข้าสวรรค์หรือลงนรก และจะต้องถูกประจานให้ผอู้ ่นื ได้รบั ทราบถึง
พฤติกรรมของเขา ดังพระดํารัสของพระองค์ไว้

ความว่า : แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงอภัยโทษ แก่ผทู้ ต่ี งั ้ ภาคีกบั พระองค์โดยเด็ดขาด และ
พระองค์จะทรงอภัยโทษในบาปอื่นต่อผูท้ พ่ี ระองค์ทรงประสงค์ (อันนิสาอฺ : 48)

บุคคลทีป่ ฏิเสธการออกซะกาตนัน้ อัลลอฮฺ (ซ.บ.)ได้ทรงกําหนดบทลงโทษแก่เขาไว้แล้ว
ดังพระดํารัสของพระองค์

ความว่า : และบรรดาผูส้ ะสมทองคําและเงิน โดยไม่ยอมจ่ายไปในวิถที างของอัลลอฮฺ จง
แจ้งข่าวดีแก่พวกเขาเถิดถึงการลงโทษอันเจ็บปวด ในวันทีม่ นั จะถูกนํามาเผาในไฟนรก
ยะฮันนัม แล้วนํามันไปนาบหน้าผาก สีขา้ ง และหลังของพวกเขา นี่คอื สิง่ ทีพ่ วกเจ้าสะสมไว้
เพือ่ ตัวของพวกเจ้าเอง ดังนัน้ พวกเจ้าจงลิม้ รส สิง่ ทีพ่ วกเจ้าได้สะสมไว้เถิด. (อัตเตาบะฮฺ : 3435)


และท่านอบูฮรู อยเราะฮฺ (ร.ฎ.) รายงานว่า ท่านศาสดามุฮมั มัด
(ซ.ล.)ได้กล่าวไว้ :

ความว่า : ไม่มผี คู้ รอบครองทรัพย์สนิ ใด ทีไ่ ม่จา่ ยซะกาต
(ในวันปรโลก) นอกเสียจากทรัพย์นนั ้ จะถูกนําไปเผาในนรกญะฮัมนัม
จนเป็ นแท่ง แล้วถูกนําไปทาบกับสีขา้ งทัง้ สองและหน้าผากของเขา
จนถึงวันทีอ่ ลั ลอฮฺจะทรงพิพากษาบ่าวของพระองค์ ในวันซึง่ เวลาของ
มันนานเท่ากับห้าหมืน่ ปี (ของโลกนี้). รายงานโดย บุคอรีและมุสลิม




ดังนัน้ ซะกาต ถือเป็ นส่วนหนึ่งของระบบสวัสดิการสังคมในอิสลามทีม่ งุ่ เน้นให้สวัสดิการใน การดูแล
ปกป้ องบุ คคลในสัง คม ซึ่งเป็ นภารกิจ ของป จั เจกบุ ค คลที่ม ีค วามสามารถ โดยที่หลัก สวัส ดิการนัน้ ได้
ครอบคลุมตัง้ แต่ระดับอุดมการณ์ของสังคม จริยธรรมของบุคคลในสังคม พฤติกรรมการใช้ชวี ติ ในสังคม โดย
มีความศรัทธาต่อพระเจ้าเป็ นแกนกลาง และการช่วยเหลือด้วยทรัพย์สนิ เป็ นกลไก เพื่อให้ผมู้ สี ทิ ธิรบั ซะกาต
สามารถใช้ชวี ติ ในสังคมได้อย่างปกติสุข (ศุภชัย สมันตรัฐ. 2548. “การพัฒนาการบริหารสวัสดิการซะกา
ตของชาวไทยมุสลิมจังหวัดสตูล” วิทยานิพนธ์หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. น. 16) ในขณะที่ เจตนา
ของการจ่ายซะกาต คือ การชําระจิตใจให้บริสุทธิจากความตระหนี
่ ซึ่งเป็ นโรคทีเ่ ป็ นภัยต่อความเจริญทาง
์
จิตใจของสังคมมนุ ษย์ ซะกาตจึงเป็ นสิง่ ชําระล้างสังคมให้บริสุทธิจากการขั
ดแย้งระหว่างคนรวยกับคน จน
์
ซึ่งนอกจากจะเป็ นการภักดีต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว ยังมีความสัมพันธ์ต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วย พระเจ้าทรง
สร้างมนุ ษย์มาด้วยความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นความสามารถแตกต่างกัน ที่ทําให้รายได้ของแต่ละคน
แตกต่างกันตามไปด้วย อิสลามไม่ตอ้ งการให้ความแตกต่างด้านความสามารถ ด้านรายได้น้ี นํ าไปสูค่ วาม
แตกต่างด้านชนชัน้ จนเกิดความขัดแย้งขึ้นจากความแตกต่างนัน้ คนรวยไม่ใส่ใจคนยากจน มองดูด้วย
สายตาเหยีย ดหยาม ในขณะที่ค นยากจนมองคนรวยด้ว ยสายตาแห่ง ความอิจ ฉา และมีชีวิต อยู่อ ย่า ง
แร้นแค้น อิสลามไม่ต้องการให้มสี ถานการณ์ แบบนี้เกิดขึ้นในสังคม ดังคํากล่าวของท่านศาสดามุฮมั หมัด
ความว่า “คนใดกินจนท้องอิม่ แล้วปล่อยให้เพื่อนบ้านหิวโหย คนนัน้ มิใช่มุสลิม” (รายงานโดยบุคอรีและ
มุสลิม) ซึง่ คํากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาทีจ่ ะให้คนในสังคมใช้ชวี ติ อย่าง เกือ้ กูลกัน



นอกจากนี้สงิ่ ทีย่ นื ยันความสําคัญของซะกาตในฐานะทีเ่ ป็ นโครงสร้างสําคัญ 1
ใน 5 ของอิสลาม คือ ซะกาต มีการกล่าวถึงในอัลกุรอ่านควบคู่กบั การละหมาด จํานวน
หลายประโยค นัน่ แสดงให้เห็นว่า เป็ นบทบัญญัตทิ ม่ี คี วามสําคัญยิง่ เพราะละหมาดเป็ น
หลักปฏิบตั ิเพื่อพระเจ้า เป็ นเสาหลักของศาสนา ในขณะที่ซะกาตเป็ นหลักปฏิบตั ิเพื่อ
มนุ ษย์ (ท่านญิบรีล (เทวทูตของพระเจ้า) ได้มาถามท่านนบี ศ็อลฯ (ศาสดา) ว่าอิสลามคือ
อะไร ท่านนบี ศ็อลฯ ตอบว่า “อิสลามคือการปฏิญาณตนว่าไม่มพี ระเจ้าอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮ และมุฮมั มัดเป็ นรสูลแห่งอัลลอฮ การดํารงนมาซ การบริจากซะกาต การถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอน และการทําฮัจย์” รายงานโดย บุคอรี-มุสลิม)



คณะทํา งานการกระจายรายได้ สภาที่ป รึก ษาเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่งชาติ (2550, น.13)ได้มกี ารแบ่งรูปแบบสวัสดิการเป็ น 4 ฐาน ซึง่ ซะกาต ถือ
เป็ นสวัสดิการฐานชีวติ วัฒนธรรม ซึง่ ถือเป็ นสวัสดิการพืน้ ฐานของชีวติ ในขณะ
ที่ ระพีพรรณ คําหอม (2545, น. 273) ได้ กล่าวถึง “ซะกาต” ในความหมายที่
ใกล้เคียงกัน คือ เป็ น “สวัสดิก ารพื้น ถิ่น ” ที่เกิดจากฐานคิดทางศาสนา เป็ น
สวัสดิการเชิงวัฒนธรรมที่ไม่ได้ปรากฏรูปแบบชัดเจนให้คนภายนอกได้เข้าใจ
มากนัก ดังนัน้ จึงไม่ ใช่เรื่องแปลกที่คําว่า “ซะ กาต” จะไม่ใช่คําที่คุ้นเคยนัก
สําหรับศาสนิกอื่นที่มใิ ช่มุสลิม แต่เป็ นสิง่ ที่ผูศ้ รัทธาในอิสลาม ต้องปฏิบตั ติ าม
ข้อบังคับของศาสนา เนื่องจากเป็ นหนึ่งในห้าข้อปฏิบตั ทิ ่มี ุสลิมต้องปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขที่กําหนด ไว้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ “ซะกาต” จึงถือเป็ นการยืนยัน
การศรัทธาด้วยการปฏิบตั สิ าํ หรับมุสลิมทัวโลก
่
มิใช่เพียงชุมชนมุสลิมภาคใต้ของ
ประเทศไทยเท่านัน้
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