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ความหมายของซะกาตทางภาษาและวชิาการ 

 
 

111. ค าถาม: ชยัคฺครับ, อะไรคือความหมายของซะกาตในทางภาษาและวิชาการ และความหมายทัง้
สองมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร? 

 
 ตอบ: ซะกาตในทางภาษาคือ การเพิ่มพูนและเติบโต การเพิ่มพูนและเติบโตไม่ว่าในด้านจ านวน

หรือขนาด ในภาษาอาหรับเรียกวา่ “ซะกา -   اك  ز ” เชน่     ع  ر   الز  اك  ز  แปลวา่ สิ่งเพราะปลกูได้เจริญเตบิโต 

 สว่นในทางวิชาการคือ การอิบาดะฮฺตอ่อลัลอฮฺด้วยการให้ทรัพย์สินส่วนหนึง่แก่บคุคลเฉพาะตามท่ี
ศาสนาได้ก าหนดไว้ 

 ความสมัพนัธ์ระหว่างความหมายทางภาษาและทางวิชาการคือ การจ่ายซะกาต ถึงแม้โดยผิวเผิน
จะท าให้ทรัพย์สินลดลง แตแ่ท้จริงแล้ว ผลจากการจา่ยซะกาตท าให้ทรัพย์สินเพิ่มพนูขึน้ เพิ่มในแง่ของการมี
ความจ าเริญและยงัเพิ่มจ านวนอีกด้วย เพราะอลัลอฮฺจะทรงเปิดประตริูซกีให้แก่บ่าวโดยท่ีเขาไม่ได้คาดคิด
มาก่อน หากเขาได้ปฏิบตัติามค าสัง่ใช้ของพระองค์เก่ียวกบัทรัพย์สิน 

 พระองค์ตรัสวา่ 
َ  َوَما   ﴿ ِّن ۡيُتمَءات ِّٗبا م  ُبَوا   ر  ََِّيۡ َٰلِّ  فِّ   ل  ۡمَو

َ
ندَ  يَۡرُبوا   فََل  ٱنلَّاسِّ  أ ِّه  عِّ ن َءاتَۡيُتم َوَما   ٱللَّ ِّ ة   م  ِّ  وَۡجهَ  تُرِّيُدونَ  َزَكوَٰ َِّك  ٱللَّ ئ َلَٰٓ و 

ُ
 ﴾٣٩ ٱلُۡمۡضعُِّفونَ  ُهمُ  فَأ

 [  ٩٣: الروم]

“และสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายออกไปจากทรัพย์สิน (ดอกเบีย้) เพ่ือให้มันเพิ่มพูนในทรัพย์สินของมนุษย์ 
มันจะไม่เพิ่มพูน ณ อัลลอฮฺ และส่ิงท่ีพวกเจ้าจ่ายไปจากซะกาตใดๆ โดยพวกเจ้าปรารถนาพระ
พักตร์ของอัลลอฮฺ(มุ่งหมายท่ีจะได้รับความโปรดปรานจากพระองค์) ชนเหล่านัน้แหละ คือผู้ได้รับ
ผลตอบแทนอย่างทวีคูณ” 

[อรั-รูม, 30 : 39] 
 
 
พระองค์ตรัสอีกว่า 

ِّنَّ  قُۡل  ﴿ ِّ  إ ِّۡزَق  يَۡبُسُط  َرب  َِّمن ٱلر  نۡ  يََشا ءُ  ل ِۦّ مِّ َبادِّه رُ  عِّ ۥ   َوَيۡقدِّ نَفۡقُتم َوَما   ََلُ
َ

ن أ ِّ ء   م  ۥه  َفُهوَ  ََشۡ ُِّفُه ل ِّيَ  َخَۡيُ  َوُهوَ  ُُيۡ ِّق َٰز  [  ٩٣: أسب] ﴾ ٣٩ ٱلرَّ
“และอันใดที่พวกเจ้าบริจาคจากสิ่งใดก็ดี พระองค์จะทรงตอบแทนมัน และพระองค์นัน้ ทรงเป็น
ผู้ดีเลิศแห่งบรรดาผู้ประทานปัจจัยยังชีพ” 

[สะบะอ์, 34 : 39] 
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ทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วว่า 

ال  » ق ٌة ِمن  م  د  ت  ص  ا ن ق ص   «م 
“การบริจาคมิได้ท าให้ทรัพย์สินลดน้อยลงเลย” 

[บนัทกึโดยมสุลิม, เลขท่ี 2588] 

 
 เร่ืองนี ้เป็นความจริงเชิงประจกัษ์ ผู้ ท่ีอลัลอฮฺทรงเปิดใจให้เขาบริจาคทรัพย์สินซึง่เป็นหน้าท่ีท่ีเขาพึง

ปฏิบตัิอยู่แล้ว พวกเขาจะพบกับความจ าเริญในทรัพย์สินท่ีเขาได้บริจาค และความจ าเริญในทรัพย์ท่ีคง
เหลืออยู่ บางครัง้ อลัลอฮฺอาจทรงเพิ่มพูนทรัพย์สินโดยการเปิดประตริูซกี ซึ่งเขาสามารถมองเห็นได้อย่าง
ประจกัษ์แจ้ง ทัง้นี ้เน่ืองจากเขาได้บริจาคทรัพย์สินเพื่อหนทางของอลัลอฮฺ 

 และด้วยเหตนีุ ้ความหมายของซะกาตในทางวิชาการและภาษาจึงมีความเก่ียวข้องกันในแง่ของ
การเจริญเตบิโตและการเพิ่มพนู 

 นอกจากนี ้ซะกาตยงัได้เพิ่มพนูอีมานอีกด้วย เน่ืองจาก การจ่ายซะกาตเป็นความดี และทุก ๆ การ
งานท่ีเป็นความดีมันจะเพิ่มอีมานให้แก่ผู้ กระท าความดีนัน้ ๆ ตามความเช่ือของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะ
มาอะฮฺถือว่าความดีมาจากการอีมาน อีมานเพิ่มเน่ืองจากมีความดีเพิ่ม และอีมานลดเน่ืองจากความดีได้
ลดลง 

 และเช่นเดียวกัน การจ่ายซะกาตยังเป็นผลให้มีมารยาทดีขึน้ เน่ืองจากการจ่ายซะกาตคือการ
เสียสละและการให้ ซึ่งลักษณะทัง้สองประการบ่งบอกถึงการมีความเอือ้เฟือ้และใจบุญสุนทานซึ่งไม่ต้อง
สงสยัเลยว่า การมีจิตใจสนุทานและเอือ้เฟือ้คือมารยาทท่ีดีและประเสริฐ อีกทัง้ มนัยงัส่งผลให้หวัใจปลอด
โปร่ง มีรัศมี และรู้สึกผ่อนคลาย ใครท่ีอยากสมัผสัสามารถลองบริจาคได้ แล้วเขาจะพบกบัผลดี ๆ ท่ีจะเข้า
มา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการบริจาคนัน้ เป็นการบริจาคท่ีเขาจ าเป็นต้องปฏิบตัิอยู่แล้ว เช่น การจ่ายซะ
กาต ซึ่งเป็นหนึ่งในหลกัการและโครงสร้างของศาสนาอิสลามท่ีส าคญั และในอลักุรอาน ทุกครัง้มันจะถูก
เอ่ยหลงัจากการละหมาดซึ่งเป็นเสาหลกัของอิสลาม และการจ่ายซะกาตยงับ่งบอกถึงการรักผลตอบแทน
ท่ีอัลลอฮฺจะทรงประทานให้ กล่าวคือ ทรัพย์สินนัน้เป็นสิ่งท่ีมนุษย์ทุกคนรัก และไม่มีทางท่ีคนหนึ่งจะ
เสียสละสิ่งท่ีตนรักนอกจากเพ่ือผลตอบแทนท่ีเขาเช่ือว่าจะได้รับอย่างแน่นอน และยังเป็นการบอกอีกว่า 
ผลตอบแทนท่ีเขาจะได้รับนัน้เป็นสิ่งท่ีเขารักมากกวา่ทรัพย์สินท่ีเขาได้บริจาค 

 ผลประโยชน์ของการจ่ายซะกาตมีมากมายนัก การจ่ายซะกาตท าให้การศรัทธาเพิ่มขึน้ 
นอกจากนัน้ การงานความดีอ่ืน ๆ ก็เป็นผลท าให้การศรัทธาเพิ่มขึน้ด้วย ซึ่งเป็นประเด็นท่ีรู้กันหากได้
ใคร่ครวญสิ่งท่ีเราได้กลา่วไป 
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