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 فضائل الزكاة -4

 :فضل أداء الزكاة 

 .[103]التوبة:(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)قال هللا تعالى:  -1

(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ) وقال هللا تعالى: -2

 .[4-1]المؤمنون:

 (  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)وقال هللا تعالى:  -3

 .[277البقرة:]

َرابيا أ بِـي ُھَري ـَرةَ َرضَي هللاُ َعن ـھُ أ َوَعن   -4  نِـيفَقال: دُلَّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ النَّ  تَـىأنَّ أع 

ِرُك »َجنَّةَ. قال: الدََخل ُت  تُـھُ َعَمٍل، إِذَا َعِمل   لَـىعَ  ، ا  َشي ئ بِـھِ تَع بُدُ هللاَ ال تُش 

تُوبَةَ، َوتُؤَ الَوتُِقيُم الصَّالةَ،  َكاةَ َمك  ي الزَّ «. َمف ُروَضةَ، َوتَُصوُم َرَمَضانَ الد ِ

ىا وَ لَـمَّ َھذَا. فَ  لَـىِدِه، ال أِزيدُ عَ بِـيَ قال: َوالَِّذي نَف ِسي  ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـي  ، قال النَّ لَـّ

هُ أن  يَن ُظَر إِ » ِل  لَـىَمن  َسرَّ متفق  .«َھذَا لَـىن ُظر  إِ ل ـيَ َجنَِّة، فَ الَرُجٍل ِمن  أھ 

 .(1)عليھ

 ضل اإلسرار بالصدقة:ف 

ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ )قال هللا تعالى:  -1

 .[271]البقرة:(   ڃڃ

ِ َعِن النَّ  َي هللاُ َعن ـھُ ةَ َرِض ي ـرَ ُھرَ  بِـيأَوَعن   -2 ُهـمُ َسب عَةٌ يُظِ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  هللاُ  لـ 

َم ال ِظلَّ إِال ظِ  ل ِـھِ ظِ  فِـي لَـىتَعَا ِعبَادَةِ  فِـي: إَِماٌم َعد ٌل، َوَشابٌّ نََشأ ـھُ ل  يَو 
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عَا تَـمَ ، اج  ٬ا فِـيابَّا تَـحَ َمَساِجِد، َوَرُجالِن ال فِـيُمعَلٌَّق  بُـھُ ، َوَرُجٌل قَل  ٬ا

قَا عَ  لَـي ـھِ عَ  ھُ ، َوَرُجٌل دَعَ لَـي ـھِ َوتَفَرَّ َرأةٌ ذَاُت َمن ِصٍب وَ  تـ  اٍل، فَقال: َجـمَ ام 

فَاَھا حَ أَخا ن ِـيإِ  ىُف هللاَ، َوَرُجٌل تََصدََّق بَِصدَقٍَة، فَأخ  َما  لُـھُ ِشَما لَـمَ ال تَع   تَـّ

 .(1)متفق عليھ .«فَفَاَضت  َعي نَاهُ  ِلـيا  ، َوَرُجٌل ذََكَر هللاَ َخانُـھُ ييَـمِ تُن ِفُق 

 :فضل الجهر بالصدقة لمصلحة 

 .[274]البقرة:(   ەئ ەئ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ)قال هللا تعالى:  -1

هَ َصد ِر ال فِـيملسو هيلع هللا ىلص  ٬: ُكنَّا ِعن دَ َرُسوِل اقالَ  ن ـھُ عَ  َرِضَي هللاُ  َجِريرٍ َوَعن   -2 اِر، نَـّ

ٌم ُحفَاةٌ ُعَراةٌ  تََصدََّق َرُجٌل ِمن  ِدينَاِرِه، ...»: ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل  -وفيھ–قال: فََجاَءهُ قَو 

ِه، ِمن  َصاعِ  ، ِمن  َصاعِ بِـھِ ِھ، ِمن  ثَو  َھـمِ ِمن  ِدر   ىِرِه )حَ تَـم  بُر ِ قال( َولَو   تَـّ

 ِ ةٍ َكادَت  كَ «. َرةٍ تَـم  بِِشق  ھُ قال: فََجاَء َرُجٌل ِمَن األن َصاِر بُِصرَّ تَع ِجُز  فـ 

، قال: ثُمَّ تَتَابََع النَّاُس، حَ ن ـهَ عَ  ىا، بَل  قَد  َعَجَزت  َمي ِن ِمن  َطعَاٍم  تَـّ َرأي ُت َكو 

ىحَ  َوثِيَاٍب، ھَ َرُسوِل ا تَـّ ھُ لَُّل، َكأتَـهَ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرأي ُت َوج  ُمذ َھبَةٌ، فَقَاَل َرُسوُل  نَـّ

ُر َمن  َعِمَل  لَـھُ اإلس الِم ُسنَّة  َحَسنَة ، فَ  فِـيَمن  َسنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا ُرَھا، َوأج  ا بِـهَ أج 

ٌء، َوَمن  َسنَّ  ِھـم  أن  يَن قَُص ِمن  أُجورِ  ي ـرِ بَع دَهُ، ِمن  غَ  اإلس الِم ُسنَّة   فِـي َشي 

ُر َمن  َعِمَل  لَـي ـھِ َسي ِئَة ، َكاَن عَ  ُرَھا َوِوز  أن   ي ـرِ ا ِمن  بَع ِدِه، ِمن  غَ بِـهَ ِوز 

َزارِ  ءٌ  ِھـم  يَن قَُص ِمن  أو   .(2)سلممأخرجھ  .«َشي 

 :فضل الصدقة من الكسب الطيب 

َمن  تََصدََّق ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  ن ـھُ َي هللاُ عَ ةَ َرِض ي ـرَ ُھرَ  بِـيَعن  أ

ٍب َطي ٍِب، َوال يَق بَُل هللاُ إِال الطَّي َِب َوإِنَّ هللاَ يَتَقَبَّ تَـم  بِعَد ِل  ا لُـهَ َرةٍ ِمن  َكس 
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هُ، حَ  ب ِـييُـرَ ، َكَما بِـھِ َها ِلَصاحِ ب ِـييُـرَ ، ثُمَّ نِـھِ يبِـيَـمِ  ىأَحدُُكم  فَلُوَّ تَُكوَن ِمث َل  تَـّ

 .(1)متفق عليھ .«َجبَلِ ال

 :فضل الصدقة 

 .[245]البقرة:(   ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)قال هللا تعالى:  -1

 .[18]الحديد: (  جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئی ي ي ) وقال هللا تعالى: -2

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ) وقال هللا تعالى: -3

 .[261]البقرة:(   گ گ گ ڳ ڳ

َما نَقََصت  »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعن  َرُسوِل ا ن ـھُ عَ  َرِضَي هللاُ  ةَ ي ـرَ ُھرَ  بِـيأَ َوَعن   -4

ا ، َوَما تََواَضَع أََحدٌ  إِالَّ  ٬َصدَقَةٌ ِمن  َماٍل، َوَما َزادَ هللاُ َعب دا  بِعَف ٍو إِالَّ ِعز 

 .(2)سلممأخرجھ  .«َرفَعَھُ هللاُ 

َمن  تََصدََّق ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  ن ـھُ َي هللاُ عَ ِض ةَ رَ ي ـرَ ُھرَ  بِـيَعن  أوَ  -5

ٍب َطي ٍِب، َوال يَق بَُل هللاُ إِال الطَّي َِب َوإِنَّ هللاَ يَتَقَبَّ تَـم  بِعَد ِل  ا لُـهَ َرةٍ ِمن  َكس 

هُ، حَ ، ثُمَّ نِـھِ يبِـيَـمِ  ى تَُكوَن ِمث َل يُـَرب ِـيَها ِلَصاِحبِـِھ، َكَما يُـَرب ِـي أَحدُُكم  فَلُوَّ تَـّ

 .(3)متفق عليھ  .«الَجبَلِ 

 :أفضل الصدقة 

ِ النَّ  لَـىقال: َجاَء َرُجٌل إِ  ن ـھُ ةَ َرضَي هللاُ عَ ي ـرَ ُھرَ  يأب َعن   فقال: يَا ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ر٬َرُسوَل ا َظُم أج  دَقَِة أع  أن  تََصدََّق َوأن َت َصِحيٌح »؟ قال: ا  ، أي  الصَّ

ِهُل حَ ـ، َوال تُ نَـىغِ الَوتَأُمُل  فَق رَ الَشى تَـخ  َشِحيٌح،  ىم  ُحل قُوَم، الإِذَا بَلَغَِت  تَـّ
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 .(1)متفق عليھ .«قُل َت: ِلفاُلٍن َكذَا، َوِلفاُلٍن َكذَا، َوقَد  َكاَن ِلفاُلنٍ 

 :فضل صدقة الُمِقّل 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )قال هللا تعالى:  -1

 .[9]الحشر:   (جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي ي ی

َما تََصدََّق أَحدٌ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  ن ـھُ عَ  َرِضَي هللاُ ةَ ي ـرَ ُھرَ  أبي َوَعن   -2

ي َِب، إِال أَخذََھا الرَّ  ـمَ بَِصدَقٍَة ِمن  َطي ٍِب، َوال يَق بَُل هللاُ إِال الطَّ ، نِـھِ يبِـيَـمِ ُن ح 

ِ الرَّ كَ  فِـيبُو تَـر  َرة ، فَ تَـم  َوإِن  َكانَت   ـمَ ف  ىِن حَ ح  َظَم ِمَن الَجبَِل،  تَـّ تَُكوَن أع 

هُ أو  فَِصي ب ِـييُـرَ َكَما   .(2)متفق عليھ .«لَـھُ أَحدُُكم  فَلُوَّ

 :فضل التعفف 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ه ے ے ۓ ۓ )قال هللا تعالى:  -1

 .[273]البقرة:(   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 

ِ َرِض الِعيٍد سَ  بِـيأ َوَعن   -2 ِمَن األَن صار، َسألُوا  ا  نَّ نَاسأَ  َي هللاُ َعن ـھُ ُخد ِري 

َطاُھـم  فَأع َطاملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوَل ا َطاُھـم  ، ثُمَّ َسألُوهُ فَأع  ى، حَ ُھـم  ، ثُمَّ َسألُوهُ فَأع   تَـّ

، َوَمن  فَلَن  أدَِّخَرهُ َعن   ي ـرٍ َما يَُكوُن ِعن ِدي ِمن  خَ »نَِفدَ َما ِعن دَهُ، فَقال:  ُكم 

تَع ِفف  يُعِ  ھُ يَس  تَغ ِن يُغ   فَـّ هُ هللاُ َوَما  نِـھِ هللاُ، َوَمن  يَس  هللاُ، َوَمن  يَتََصبَّر  يَُصب ِر 

ِطَي أَحدٌ َعَطاء  خَ  ب رِ  ي ـرا  أع  َسَع ِمَن الصَّ  .(3)متفق عليھ .«َوأو 

ِرو ب ِن العَاِص  ٬َعب ِداَوَعن   -3 ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا ن ـُهـَماعَ  ُُ َرِضَي هللاُ  ب ِن َعم 
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 .(1) سلممأخرجھ  .«، َوقَنَّعَھُ هللاُ بَِما آتَاهُ ا  ، َوُرِزَق َكفَافلَـمَ َمن  أس   لَـحَ قَد  أف  »قال: 

 :فضل اإلنفاق في وجوه الخير 

ىئ ی ی ي ي  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)قال هللا تعالى:  -1

 .[30-29]فاطر: (  جئ جئ جئ جئ جئ

(   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ)هللا تعالى:  وقال -2

 .[7]الحديد:

ٍم ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  ن ـھُ عَ  َرِضَي هللاُ  ةَ ي ـرَ ُھرَ  بِـيأَوَعن   -3 َما ِمن  يَو 

بُِح الِعبَادُ  ُهـمَّ ا: الُھـمَ قُوُل أَحدُ فَـيَ ِھ، إاِل َملََكاِن يَن ِزالِن، فِـييُص  ِط ُمن  لَـّ  ا  ِفق! أع 

ُهـمَّ ، َويَقُوُل اآلَخُر: الا  َخلَف ِط  لَـّ  .(2)متفق عليھ  «.ا  تَلَف ا  ِسكُمـم  أع 

 :فضل صدقة المرأة من مال زوجها 

: قال َرُسوُل ا ان ـهَ عَ  َرِضَي هللاُ  َعن  َعائَِشةَ  أةُ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَالَت  إِذَا أن فَقَِت الَمر 

ُرهُ لَـهَ اَن ُمف ِسدَةٍ، كَ  ي ـرَ ا غَ تِـهَ بَـي  ِمن  َطعَاِم  ِجَها أج  ، َوِلَزو  ُرَھا بَِما أن فَقَت  ا أج 

َر بَع ٍض َشي ئ ُهـم  اِزِن ِمث ُل ذَِلَك، ال يَن قُُص بَع ضُ ل ـخَ بَِما َكَسَب، َولِ  متفق  .«ا  أج 

 .(3)عليھ

 :فضل صدقة الخازن والخادم 

ِ َعِن النَّ  ن ـھُ عَ  َرِضَي هللاُ  ُموَسى بِـيَعن  أ -1  ِلـمَ إِنَّ الَخاِزَن الُمس  » :قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

، ا  ع ِطيِھ َكاِمال  ُمَوفَّرفَـيُ ، بِـھِ األَِميَن الَِّذي يُن ِفذُ )َوُربََّما قال يُع ِطي( َما أِمَر 

قَي نِ - بِـھِ  لَـھُ الَِّذي أِمَر  لَـىد فَعُھُ إِ فَـيَ نَف ُسھُ،  بِـھِ َطي ِبَة   متفق  .«أَحدُ الُمتََصد ِ
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ضائل ف                                                                                            كتاب الفضائل

 ةزكاال
616 

 .(1)عليھ

ـمِ ال بِـيآ لَـىَمو   ي ـرٍ ُعمَ  َعن  وَ  -2 ح  ، فََسأل ُت ا  لُوكَمـم  : ُكن ُت قالَ  ن ـھُ عَ  َرِضَي هللاُ  لَـّ

ٍء؟ قال:  ِلـيَّ أأتََصدَُّق ِمن  َماِل َمَواملسو هيلع هللا ىلص:  ٬َرُسوَل ا ُر »بَِشي  ، َواألَج  نَعَم 

فَانِ بَـي    .(2)سلممأخرجھ  .«نَُكَما نِص 

 :فضل القرض الحسن 

 .[17]التغابن:(   ېۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)قال هللا تعالى:  -1

(   ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ) وقال هللا تعالى:  -2

 .[245]البقرة:

َمن  نَفََّس َعن  ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا ن ـھُ عَ  َرِضَي هللاُ  ةَ ي ـرَ ُھرَ  بِـيَعن  أَ وَ  -3

بَة  ِمن  ُكَرِب الد   ِمٍن ُكر  ِم الِقيَاَمِة،  ن ـھُ ، نَفََّس هللاُ عَ ان ـيَ ُمؤ  بَة  ِمن  ُكَرِب يَو  ُكر 

 تَـرَ ا َواآلِخَرةِ َوَمن  سَ ن ـيَ الد   فِـي لَـي ـھِ ُمع ِسٍر، يَسََّر هللاُ عَ  لَـىَوَمن  يَسََّر عَ 

ِن العَب ِد َما فِـيا َواآلِخَرةِ، َوهللاُ ن ـيَ الد   فِـيهُ هللاُ تَـرَ ا ، سَ ِلـمُمس   َكاَن العَب دُ  َعو 

ِن أَِخيھِ  فِـي  .(3)سلممأخرجھ  .«َعو 

 :فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه 

 .[280]البقرة: (  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)قال هللا تعالى:  -1

َمن  أَن َظَر »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ااَل: قَ  ن ـھُ عَ  َرِضَي هللاُ اليََسِر  بِـيَعن  أَ وَ  -2

ھُ ، أَظَ ن ـھُ و  َوَضَع عَ ُمع ِسرا  أَ   .(4)سلممأخرجھ  .«ل ِـھِ ظِ  فِـيهللاُ  لَـّ
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ضائل ف                                                                                            كتاب الفضائل

 ةزكاال
617 

 :فضل سقي الماء 

نَا َرُجٌل بَـي  »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َي هللاُ َعن ـھُ بِـي ُھَري ـَرةَ َرِض َعن  أ

تَدَّ عَ يَـم   فَإِذَا ُھَو  ا، ثُمَّ َخَرجَ ن ـهَ فََشِرَب مِ  ا  عََطُش، فَنََزَل بِئ رال لَـي ـھِ ِشي، فَاش 

عََطِش، فَقال: لَقَد  بَلََغ َھذَا ِمث ُل الَِّذي بَلََغ الُث، يَأ ُكُل الثََّرى ِمَن ل ـهَ بَِكل ٍب يَ 

ھُ خُ  ، فََملَ بِـي َسَكھُ بِ  فَـّ فَغَفََر  لَـھُ َكل َب، فََشَكَر هللاُ الِھ، ثُمَّ َرقَِي فََسقَى ِفـيثُمَّ أم 

رالبَـهَ  فِـيَوإِنَّ لَنَا  ،٬قالوا: يَا َرُسوَل ا«. لَـھُ  فِـي ُكل ِ َكبٍِد »؟ قال: ا  ائِِم أج 

رٌ  بٍَة أج   .(1)متفق عليھ .«َرط 

 :فضل الزرع والغرس 

يَغ ِرُس  ِلـمٍ َما ِمن  ُمس  ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  ن ـھُ عَ  َرِضَي هللاُ َعن  َجابٍِر  -1

س َصدَقَةٌ َوَما أََكَل  لَـھُ  ن ـھُ ة ، َوَما ُسِرَق مِ َصدَقَ  لَـھُ  ن ـھُ إِال َكاَن َما أُِكَل مِ  ا  َغر 

َزُؤهُ يَـر  َصدَقَةٌ، َوال  لَـھُ َو فَـهُ  ي ـرُ َصدَقَةٌ، َوَما أََكلَِت الطَّ  لَـھُ َو فَـهُ  ن ـھُ السَّبُُع مِ 

 .(2)أخرجھ مسلم «.َصدَقَةٌ  لَـھُ أََحدٌ إِال َكاَن 

ٍر األَن َصاِريَِّة  لَـىدََخَل عَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ النَّ  أَنَّ  ن ـھُ عَ  َرِضَي هللاُ َعن  َجابٍِر وَ  -2 أُم ِ ُمبَش ِ

ٍل  فِـي َل؟ أَُمس  ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  ا النَّ لَـهَ ا فَقَاَل لَـهَ نَخ  أَم   ِلـمٌ َمن  َغَرَس َھذَا النَّخ 

: بَل  ُمس  « َكافِرٌ  س ِلـمٌ ال يَغ ِرُس ُمس  »، فَقَاَل: ِلـمٌ فَقَالَت  َرعُ ا  َغر  ، َوال يَز 

ع ٌء إِال َكانَت   ن ـھُ أ ُكَل مِ فَـيَ ، ا  َزر  أخرجھ  «.َصدَقَةٌ  لَـھُ إِن َساٌن َوال دَابَّةٌ َوال َشي 

 .(3)سلمم
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