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تعريف صدقة التطوع

ج اهلدية ونحوهـا مما يعطـى عىل وجه  ْـرُ وهبـذا التعريـف ختَ
ى الصدقة املختصة ببعض  ـمَّ سَ ل يف مُ خُ التـودد واملحبة، فال تَدْ

األحكام يف الرشع.
حكم صدقة التطوع

بَّة يف مجيع األوقات، وال سـيام وقت  ـتَحَ سْ ع مُ صدقـة التَّطَـوُّ
احلاجة، وقد جاء احلَثُّ عليها يف كتاب اهللا تعاىل، وسنة رسوله 

ملسو هيلع هللا ىلص  فمن ذلك:

صدقة التطوع: 
 Xمــا ُتْعَطى علــى وجه التقــرب إلى ا

تعالى من غير الفريضة.

ــٗنا  - ــا َحَس َ قَۡرًض َّ ــرُِض ٱ ِي ُيۡق ــن َذا ٱلَّ قـول اهللا : (مَّ
ۡضَعاٗفا َكثَِيٗةۚ ... ٢٤٥) [البقرة:٢٤٥].

َ
ۥٓ أ َفُيَضٰعَِفُهۥ َلُ

قَ  - دَّ ـنْ تَصَ ـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ سُ الَ رَ : قَ ـالَ ةَ  قَ ـرَ يْ رَ ـنْ أَيبِ هُ عَ
- فإِنَّ  بَلُ اهللا إِالَّ الطَّيِّبَ قْ الَ يَ ـبٍ طَيِّبٍ -وَ سْ نْ كَ ةٍ مِ ْرَ لِ متَ دْ بِعَ
مْ  كُ دُ يبِّ أَحَ ـرَ امَ يُ ، كَ هِ بـِ احِ ـا لِصَ يهَ بِّ رَ ، ثُـمَّ يُ هِ ينـِ ـا بيَمِ بَّلُهَ تَقَ اهللا يَ
« َبَلِ ثْـلَ اجلْ ونَ مِ تَّى تَكُ : هو ولد الفـرس- حَ لُـوّ -والفَ هُ لُوَّ فَ

 (متفق عليه).
مُ  - ظِلُّهُ ةِ الذيـن يُ ـبْعَ ُّ بصدقته مـن السَ عـدّ النبـي ملسو هيلع هللا ىلص من يُـرسَ

لٌ  جُ رَ هُ فقـال ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ مَ الَ ظِـلَّ إِالَّ ظِلُّ وْ ، يَ ـاىلَ يفِ ظِلِّـهِ عَ اهللا تَ
« ينُهُ مِ قُ يَ نْفِ ا تُ هُ مَ لُ امَ لَمَ شِ عْ تَّى الَ تَ ا؛ حَ اهَ فَ أَخْ ةٍ فَ قَ دَ قَ بِصَ دَّ تَصَ

(متفق عليه).

ئُ  - ـةُ تُطْفِ قَ دَ الصَّ ةَ  أن النبـي  ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ ـرَ جْ بِ بـن عُ عْ عـن كَ
» (رواه الرتمذي). ئُ املَْاءُ النَّارَ طْفِ امَ يُ َطِيئَةَ كَ اخلْ
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٢٢٧ فقه العبادات المصور

صدقة التطوع

آداب صدقة التطوع
ا\داب الواجبة. ١

ا هبا وجه اهللا، أ.  اإلِخـالص هللا تعاىل، فيعطـي زكاته قاصدً
ال رياء وال سمعة.

ِيَن ب.  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ اجتنـاب املـن واألذ؛ لقـول اهللا : ( َيٰٓ

 ( َذٰى 
َ
َوٱۡل ــّنِ  بِٱلَۡم ــم  َصَدَقٰتُِك ــواْ  ُتۡبِطلُ  َ ــواْ  َءاَمُن

[البقرة:٢٦٤].

ا\داب المستحبة. ٢
 يسـتحب للمسـلم الصدقة عـىل املحتاجني مـن أقاربه أ. 

ـه النفقـة عليهـم، كأعاممـه، وأخوالـه،  مُ لْزَ الذيـن ال تَ
والزوجـة عىل زوجهـا الفقري، وغريهـم، وذلك أفضل 
مـن الصدقة عىل غريهم، قال تعـاىل: ( يَتِيٗما َذا َمۡقَرَبٍة 
ـكِنيِ  ِسْ ىلَ املْ ةَ عَ قَ دَ ١٥ ) [البلد:١٥]. ويف احلديث: «إِنَّ الصَّ
 « ـةٌ لَ صِ وَ  ، ـةٌ قَ دَ صَ  : نَتَـانِ اثْ ـمِ  حِ الرَّ ذِي  ـىلَ  عَ وَ  ، ـةٌ قَ دَ صَ

(رواه النسائي).
االنتقاء من ماله املال احلالل، اجليد، املحبب إىل نفسـه، ب. 

ا ُتِبُّوَنۚ )  ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ قـال تعاىل: ( لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ
[آل عمران:٩٢].

اإلِرسار بإخراجهـا؛ لكـون ذلـك أقـرب لإلخـالص، ج. 
وأبعـد عـن الرياء والسـمعة، وأقرب إِىل إِكـرام الفقري، 
ن   ۖ ــا ِهَ ــِت فَنِعِمَّ ٰ َدَق ــُدواْ ٱلصَّ قـال تعـاىل: ( إِن ُتۡب
ــا َوتُۡؤتُوَها ٱۡلُفَقَرآَء َفُهَو َخۡيٞ لَُّكۡمۚ ) [البقرة:٢٧١]،  ُتُۡفوَه
وإذا كان يف إِظهـار الصدقـة مصلحـة، كاالقتـداء به يف 
ب إظهارها، مع  ـتَحَ نفاق، وتشـجيع احلارضين، فيُسْ اإلِ

انتباه املسلم لنيته وتعاهدها.
وْ د.  لَ وا النَّارَ وَ قُ ، قـال : «اتَّ الصدقة بـام تيرس ولو كان قليالً

» (رواه البخاري). ةٍ ْرَ قِّ متَ بِشِ

فوائد صدقة التطوع
أوال: الفوائد التي تعود على الفرد

ــۡم َصَدقَٗة . ١ ۡمَوٰلِِه
َ
ــۡن أ تطهـري للنفـس، قـال تعـاىل: ( ُخۡذ ِم

ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم بَِها ) [التوبة:١٠٣].
االقتـداء بسـيدنا حممـد ملسو هيلع هللا ىلص، فـإن مـن أخالقـه ملسو هيلع هللا ىلص اجلـود . ٢

والكـرم، وكان يعطـي عطـاء من ال خيشـى الفقـر، ويقول 
الً (١)». شِ إِقْالَ رْ عَ ـنْ ذِي الْ ْشَ مِ الَ ختَ ، وَ لُ قْ بِالَ لبـالل: «أَنْفِ

(رواه البزار).
خيلـف له اهللا تعاىل ما أنفقه، وتسـمو نفـس صاحبها، يقول . ٣

ــُط ٱلّرِۡزَق لَِمن يََشآُء  ۡل إِنَّ َرّبِ يَۡبُس
اهللا تعاىل يف ذلك: ( قُ

ۥۖ  ءٖ َفُهَو ُيۡلُِفُه نَفۡقُتم ّمِن َشۡ
َ
ۥۚ َوَمآ أ ــِدُر َلُ ِمۡن ِعَبادِهِۦ َوَيۡق

ٰزِقَِي ٣٩) [سبأ:٣٩]. َوُهَو َخۡيُ ٱلرَّ
(١)  إقالال: فقرا 
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٢٢٨
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فقه العبادات المصور

ة  قال: كنا يف عهد رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص نُسـمى السـامرسة(١) ، فمر بنا رسول اهللا . ٤ زَ رَ تطهري املال من لغط البيع، فعن قيس بن أيب غَ
» (رواه أبو داود). ةِ قَ دَ (٢) بِالصَّ وبُوهُ ، فَشُ َلْفُ احلْ وُ وَ هُ اللَّغْ ُ ْرضُ بَيْعَ حيَ ، إِنَّ الْ ارِ َ التُّجَّ رشَ عْ ا مَ ملسو هيلع هللا ىلص  فسامنا باسم هو أحسن منه، فقال: «يَ

-فإنَّ اهللاَ . ٥ بَـلُ اهللاُ إِالَّ الطَّيِّبَ قْ الَ يَ ـبٍ طَيِّبٍ -وَ سْ نْ كَ ةٍ مِ ْرَ لِ متَ دْ قَ بِعَ دَّ نْ تَصَ حتصيـل احلسـنات، وتكفـري الذنوب؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
» (متفق عليه). َبَلِ ثْلَ اجلْ ونَ مِ تَّى تَكُ هُ حَ لُوَّ مْ فَ كُ دُ يبِّ أَحَ رَ امَ يُ بِهِ كَ احِ ا لِصَ يهَ بِّ رَ مَّ يُ ، ثُ ينِهِ ا بِيَمِ بَّلُهَ تَقَ يَ

نْ . ٦ هُ إِالَّ مِ لُ مَ نْهُ عَ طَعَ عَ انُ انْقَ نْسَ اتَ اإلِ ا مَ انتفاع املسلم بصدقته اجلارية بعد املوت، فعن أيب هريرة  أن رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إِذَ
» (رواه مسلم). هُ و لَ عُ دْ الِحٍ يَ دٍ صَ لَ ، أَوْ وَ عُ بِهِ نْتَفَ لْمٍ يُ ، أَوْ عِ ةٍ يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ نْ صَ : إِالَّ مِ ةٍ ثَ ثَالَ

ذََّن . ٧
َ
ۡذ تَأ الصدقة سـبب يف زيادة املال ونامئه: إذ هي مظهر من مظاهر شـكر املنعم، والشـاكر موعود بالزيادة، قال تعاىل: ( 

زِيَدنَُّكۡمۖ َولَئِن َكَفۡرُتۡم إِنَّ َعَذاِب لََشِديٞد ٧) [إبراهيم:٧].
َ
َربُُّكۡم لَئِن َشَكۡرُتۡم َل

ثانًيا: الفوائد التي تعود على المجتمع
م رسالة الزكاة بالنسبة للمجتمعات.. ١ تَمِّ الصدقة تُ
إجياد التكافل والتعاون واالستقرار واملحبة يف املجتمع املسلم.. ٢

(١)  السامرسة: يقصد هبم البائعني 
رهم بذلك ليكون كفارة ملا جيري بينهم من الكذب وغريه  ب بمعنى اخللط، أَمَ وْ (٢)  فشوبوه: أمر من الشَّ
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