8. SINIF

2.ÜNİTE
ZEKÂT VE SADAKA
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.

1

3

Toplumda bir grubun zengin olması, diğer grubun da zengin
olması toplumda huzursuzluğun çıkmasına sebep olmaktadır. Toplumda zengin kimselerin ihtiyaç sahibi kimselere vermesi gereken zekât sayesinde toplumda böyle bir problem
kalmayacaktır. Yoksulluğun ortadan kalkmasına katkı sağlayan zekât aynı zamanda toplumdaki maddi uçurumun kalkmasına ve aradaki kötü duyguların kaybolmasını sağlamaktadır.

“Ey İman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir
şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık
olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın…”
(Bakara suresi, 254. ayet.)
Bu ayete göre;
I. Yardımların vakit geçmeden yapılması gerekmektedir.
II. Sahip olunan mallardan infakta bulunmak gerekmektedir.

Bu parça aşağıdaki cümlelerin hangisi ile anlamca aynı
doğrultudadır?

III. Yapılan iyiliklerin Allah yolunda olması önem taşımaktadır.

A) İnsanları ellerindeki malları ihtiyaç sahipleri ile paylaşması
sadaka niteliğindedir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

B) Bir iyiliğin sadaka olarak kabul edilebilmesi için sadece
Allah (c.c.) rızası için yapılması gerekir.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

C) Zekât, zenginlerle fakirler arasındaki kıskançlık, kin ve
düşmanlık duygularını giderir.
D) Zengin olan kimselerin ihtiyaç sahiplerine verdiği zekâtta
kalp kırılmamasına dikkat edilmelidir.
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“Sevdiğiniz şeylerden (Allah için) infak etmedikçe asla iyiliğe
(birebir) erişemezsiniz. Ve her ne infak ederseniz şüphesiz
Allah onu bilir.”
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• “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh
olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, Kâbe’yi
haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.”

(Al-i İmran suresi, 92. ayet.)
“Sadakaları açıktan verirseniz bu güzel bir şeydir. Eğer onu
fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır…”

(Hadis-i Şerif)

(Bakara suresi, 271. ayet.)

• “Allah, zekâtı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek
için farz kıldı...”

“Gerçek şu ki sadaka veren erkekler ile sadaka veren kadınlar ve Allah’a güzel bir borç verenler, onlar için kat kat arttırılır
ve kerim (üstün ve onurlu) olan ecir de onlarındır.”

(Hadis-i Şerif)

(Hadid suresi, 18. ayet.)

Verilen hadisler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Verilen ayetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Zekât ibadeti Allah’ın emrettiği bir ibadettir.

A) Sadaka mükâfatı olan bir ibadettir.

B) Zekât ibadetinde asıl amaç tevhidin yayılmasıdır.

B) Harcama yapılacak olan malın kaliteli olması gerekir.

C) Zekât kişinin malındaki kötülükten arınmasını sağlar.

C) Sadaka verirken dikkat etmemiz gereken hususlar vardır.

D) Zekât ibadeti İslam’ın gereklerinden olan bir ibadettir.

D) Bakmakla yükümlü olduğumuz kimselere zekât verilemez.
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Zekât ibadeti, zengin kimselerin malları ile olan bir imtihanı
özelliği taşımaktadır. Aynı zamanda ihtiyaç sahipleri için de
bir destek olma özelliğine sahiptir. Toplumdaki insanların birbirlerine destek olması ile toplumda büyük bir kalkınma gerçekleşmektedir.

Zekât, ekonomik dengesizlikleri önler. Toplumda sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. Ekonomik hayatın canlanmasına katkı sağlar. Bu ibadet, zenginlerle fakirler arasındaki kıskançlık, kin ve nefret gibi kötü duyguların giderilmesine de katkı sağlar. Her zengin Müslüman, malının zekâtını
verecek olursa, ülkede fakirlik azalır ve toplum kalkınmaya
başlar.

Bu metinden hareketle zekât ile ilgili;
I. Toplumda yardımlaşmanın bir yolu olarak kabul edilir.

Bu parçada aşağıdaki ifadelerin hangisine değinilmemiştir?

II. İnsanların toplu bir şekilde kalkınmasına katkı sağlar.

A) Zekât, İslam’ın emredilen ibadetleri arasında bulunur.

III. Maddi durumu iyi olan kimseler için bir sınav niteliğindedir.

B) Zekât ibadeti toplumda adaletin oluşmasında etkilidir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

C) Toplumun yükselmesinde, zekât etkin rol oynamaktadır.

A) Yalnız I

B) I ve II

D) İnsanlar arasındaki kötü duyguların azalmasında zekâtın
da faydası bulunmaktadır.

C) I ve III

D) I, II ve III
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