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 ( ما هي صدقة التطوع ؟1

 لصدقة في اللغة. ا 
  .الصدقة في االصطالح 
  .معنة العطية لغًة واصطالًحا 
  .التطوع في اللغة 
  .التطوع في االصطالح 
  .هديه صلى اهلل عليه وسلم في صدقة التطوع 
  .الحث على اإلنفاق في سبيل اهلل 
  .ِّفضل أهل الصدقة واإلحسان والتحذير من الَمن 

 ( فتنة المال2

  ما هو المال ؟ 
 نة المال. فت 
  .التحذير من العبث في المال وإيقاعه في الحرام ومنع الواجب فيه 
  .حقيقة االبتالء بالمال 
  .أصناف الناس مع المال 
  .الوعيد فيمن أخذ أموال الناس يريد إتالفها 
  .الترغيب في اإلنفاق في وجوه الخير 
  .الترهيب من اإلمساك ُبخًلا وُشحًّا 
  .األخالء ثالثة 

 فضائل الصدقة( من 3

  .من فضائل الصدقة 
  .الصدقة من مسائل االعتقاد 
  .صدقة التطوع تكمل زكاة الفريضة وتجبر نقصها 
  .الصدقة تدخل الجنة ولو بشق تمرة 
  .الصدقة من أسباب النصر والرزق 
  .الصدقة تجلب البركة والزيادة والخلف من اهلل تعالى 
  .الصدقة يحصل بها قضاء الحاجات وتفريج الُكربات 
  .صدقة السر تطفئ غضب الرب 
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  .الصدقة وظيفة المسلم اليومية 

 ( أفضل صدقات التطوع4

  .ترغيبه صلى اهلل عليه وسلم في الصدقة 
  .الترغيب في شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له 
  .أفضل صدقات التطوع 
  .التصدق بسقي الماء 
 قة على ذي الرحم الذي يضمر العداوة. الصد 
  .صدقة الصحيح الشحيح 
  ما هو جهد الُمِقل ؟ 
  .من أفضل الصدقة ما ُيعطى لألقارب 
  .النفقة على العيال واألهل واألقربين 
  .اإلخالص شرط قبول الصدقات 

 ( نماذج من جود وكرم نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم5

 فاق في سبيل اهلل. من اآليات في فضل الصدقة واإلن 
  .نماذج من سيرة نبينا صلى اهلل عليه وسلم تحكي جوده وكرمه وبذله للمال في سبيل اهلل 

 ( من اآليات واألحاديث في ذم الُبخل والبخالء6

  .مراتب الُجود 
  .من اآليات واألحاديث في ذم الُبخل والبخالء 
  .من أقوال السلف في ذم البخل 

 1 -( آداب الصدقة 7

  .في الصدقة عشر خصال محمودة 
  .أثر الصدقة في دفع البالء 
  .آداب الصدقة 
  .طريقة االحتساب في الصدقة 
  .ال تحقرن من الصدقة شيًئا ولو شق تمرة 
  .المسارعة والمسابقة في إخراج الصدقة 
  .الحث على الصدقة في السر والعالنية 
  .المبادرة بالصدقة قبل فوات وقتها 

 2 - ( آداب الصدقة8

  .اإلنفاق مما يحب المتصدق وأدلة ذلك 
  .عدم اإليكاء لمنع الصدقة 
  .من األحاديث في التحذير من الحرص على المال وحطام الدنيا الزائلة 
  .التوسط في الصدقة بال إسراف وال تقتير 
  .من األحاديث في مدح القناعة والعفة 
  .المسألة منها جائز وممنوع 
  .من األحاديث في المسألة المذمومة 
  .بيان من تحل له المسألة 
  .من األحاديث في المسألة الجائزة 
  .الزهد على ثالثة أوجه 
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 ( من أنواع الصدقة9

  .فضل الصدقة بالماء وأثره في دفع الكرب والبالء 
  .فضل صدقة إطعام الطعام 
  .فضل الصدقة على الحيوان بالسقي واإلطعام واإلحسان 
 واب من َيسَّر على ُمعسر أو أنظره أو وضع عنه، وأن ذلك صدقة. ث 
  .القرض لغًة وشرًعا 
  .فضل القرض وأنه صدقة 
  .بيان أن الصدقة الجارية والوقف هلل تعالى من أفضل الُقُربات 

 ( من أنواع الصدقات بغير المال، ومبطالت الصدقة11

  .بيان أن كل أعمال البر والخير صدقة 
 ر المال نوعان. الصدقة بغي 
  .من أبواب الصدقة المتنوعة 
  .أفضل الصدقة إصالح ذات البين 
  .أداء حقوق المسلم على المسلم صدقة 
  .الوعيد في شأن الُمرائي في صدقته 
  .مبطالت الصدقة 
  .مما يحبط أجر الصدقة 
  .ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا َأِذن وترهيبها منها ما لم يأذن 

 ( مسائل وأحكام متعلقة بالصدقات11

  .الَمن واألذى ُيبطل ثواب الصدقة 
  .الَمن نوعان 
  .مصارف صدقة التطوع 
  .من تحرم عليهم الصدقة 
  .بنو هاشم ينقسمون إلى قسمين 
  .ما يمنع من الصدقة 
  ما هي الَعِطية ؟ 
  ما هي الِهَبة ؟ 
  ما هي الهدية ؟ 
  ما هي الوصية ؟ 
  إلى هدية ؟ كيف تتحول الصدقة 
  .حكم الصدقة على الذِّمي والحربي 
  .أبواب الوقف 
  .أماكن ومواسم ُتضاعف فيها الصدقات 
  .الدعاء لصاحب الصدقة 

 ( نماذج من حال الصحابة رضي اهلل عنهم والعلماء مع الصدقة12

  .تنافس الصحابة رضي اهلل عنهم في الصدقات ووجوه الخير 
 عنهم إلخوانهم. من صور مواساة الصحابة رضي اهلل  
  .من مواقف النساء الصالحات مع الصدقات 
  .نماذج من صدقات الصحابة رضي اهلل عنهم 
  .نماذج من صدقات التابعين رضي اهلل عنهم 
  .نماذج من حال العلماء مع الصدقة  


