تحضير درس الزكاة أحكامها ومقاصدها :التعريف األحكام المستحقون
نصوص انطالق درس الزكاة أحكامها ومقاصدها:
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قاموس المفاهيم:
مستخلفين :نوابا ووكالء
الصدقات :المقصود بها الزكاة الواجبة
العاملين عليها :المكلفين بجمع الزكاة
المؤلفة قلوبهم :حديثوا العهد باإلسالم ،أو الذين يرجى إسالمهم .الغارمين :المدينون الذين أثقلهم الدين

مضامين النصوص:
1دعوة الناس إلى اإليمان باهلل ورسوله واإلنفاق من المال الذي جعلهم خلفاء عليه.2-بيان األصناف الثمانية المستحقين للزكاة.

تحليل درس الزكاة أحكامها ومقاصدها
المحور األول :مفهوم الزكاة واألموال التي تجب فيها
1مفهوم الزكاة وبيان حكمها:الزكاة لغة :الطهارة والزيادة والنماء ،تقول :زكى الزرع بمعنى نمى ،وشرعا :مقدار محدد من المال يخرجه المسلم إذا بلغ
ماله النصاب ومر عليه الحول ،ويدفعه لمن يستحقه.
والزكاة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع األمة.
2األموال التي تجب فيها الزكاة:النقدان:الذهب والفضةاألنعام:اإلبل/البقر /والغنم الحبوب والثمار -عروض التجارة

المحور الثاني :شروط إخراج الزكاة
شروط إخراج الزكاة:
شروط وجوب :صحة الملك/تمام النصاب/تمام الحول/سالمة األموال من الديون
شروط صحة :النية/اإلسالم/إخراجها فور وجوبها/دفعها لمستحقيها.

المحور الثالث :األصناف المستحقون للزكاة
فقد حددت اآليات القرآنية المستحقين للزكاة في أصناف ثمانية وهم:
الفقراءالمساكينالعاملون على جمع االزكاةالمؤلفة قلوبهمتحرير الرقابالغارمونفي سبيل هللاابن السبيلفال يجوز أبدا إعطاء غير هؤالء ألن بذلك ستخرج الزكاة عن مقصدها الشرعي المتمثل في التكافل والتضامن وتحقيق
العدل...

