
 بسمه تعالی

 پیام های آسمانی پایه نهم دوازدهم سؤاالت درس

 

 کن خودت را امتحان

 انسان همواره میکر قرآن در خداوند. دیببر نام را آن دیفوا از مورد سه و دیکن فیتعر را انفاق -1

 نهاده را انفاق نام مال یاعطا نیا و کرده قیتشو ازمندانین به اموالشان از یقسمت بخشش به را ها

 دست در آن انحصار از یریجلوگ و فقرا انیم ثروت عیتوز» را  انفاق حِکمت خداوند،. است

 دست به ثروت کند، دایپ گسترش جامعه در مال انفاق که یصورت در. است ان کردهیب «ثروتمندان

 از یادیز بخش شود، یم کمتر ریفق و ثروتمند انیم یطبقات فاصله و رسد یم زین ازمندانین

 تر مهربان گریکدی به نسبت مردم شود، یم کن شهیر جامعه از فقر از یناش یها جرم و گناهان

 یم حاکم جامعه در تیامن و آرامش تینها در و کنند یم یشتریب تیمسئول احساس و شوند یم

 .شود

 .دیده حیتوض مختصر صورت به را کی هر و دیببر نام را مستحب انفاق کی و واجب انفاق کی -2

 الحسنه، ضقر از اند عبارت مستحب یها انفاق و خمس و زکات: از اند عبارت واجب یها انفاق

 از ینوع به و هاست یآلودگ و ها یدلبستگ از شدن پاک یمعنا به اصل در زکات :زکات ... .و وقف

 از که یمسلمان هر :خُمس .ردیگ یم تعلق انسان یها ییدارا از یبرخ به که شود یم گفته انفاق

 کی دیبا خانواده، و خود یزندگ ساالنه یها نهیهز صرف از پس کند یم کسب یدرآمد کار، قیطر

هرگاه کسی مبلغی پول و یا هر  :قرض .بپردازد خمس عنوان به است مانده یباق که را آنچه پنجم

،  از ما بخواهد و ما ن هستاز استفاده قرار به باز گرداندن آچیز دیگر را به عنوان امانتی که بعد 

 راه در انسان که معناست نیا به وقف :وقف آن را در اختیار او قرار دهیم قرض نامیده می شود.

 استفاده و کند خارج خود اریاخت از را شیها ییدارا و اموال از یبخش تیمالک خداوند تیرضا جلب

 .دهد قرار ( ...و تام،یا فقرا، مردم، عموم)  گرانید اریاخت در را آن درآمد از استفاده ای آن از



 ها مدا ،کشمش و خرما جو، گندم، .دیببر نام را آنها رد؟یگ یم تعلق ییزهایچ چه به زکات -3

 نقره و طال: ها هسک،  گوسفند و گاو شتر،:

 یها راه از یکی خمسشود؟ یم نهیهز ییها هرا چه در و شود یم پرداخت یکس چه به خمس -4

 راه در را آن تا شود یم پرداخت دیتقل مرجع ای یاسالم حاکم به که است جامعه یازهاین نیتأم

 مانند کنند، صرف اند کرده مشخص السالم مهیاطهارعل ائمه و اکرم رسول م،یکر قرآن که ییها

 فیتأل ،ینید علوم دانشمندان تیترب ،یاسالم یکشورها از دفاع ،ینید معارف با مردم کردن آشنا

 ... . و ینید یها کتاب عیتوز و

 متن و نکات سؤاالت

 یها یازمندین اندازه به خداوندپیامبر اکرم در خصوص واجب شدن انفاق مال چه می فرماید؟  *

 مردم یعموم یها یازمندین بپردازند اگر است، داده قرار یحق ثروتمندان اموال در ریفق مردم

ثروتمندان  که است لیدل نیا به شد دایپ مردم انیم در ، یا برهنه ای گرسنه اگر. شود یم برطرف

 .اند نپرداخته را خود اموال واجب حقوق

 واَلخَوفٌ رَِبّهِم عِندَ اَجرُهُم فَلَهُم ةیَسِرًّاوَعَالِن ر وَالنَّها بِاللَّیلِ ماَموالَهُ نِفقونَیُ نَیاَلَّذ» * معنی آیه 

 صورت به روز و شب در کنند یم انفاق را خود اموال که یکسانچیست؟  « حزَنونَیَ وَالهُم هِمیعَلَ

 .شوند مى نیغمگ نه و دارند ترسى نه ،است پروردگارشان نزد پاداششان آشکارا و یپنهان

 دیع شب غروب هنگام که یکس. است زکات رمجموعهیز ، فطره زکات فطره چیست؟زکات  *

 آنان یزندگ نهیهز او که یکسان و خود یبرا دیبا نباشد، هم ریفق و باشد اریهش و عاقل و بالغ فطر،

 مبارک ماه طول در که ییغذا هر ای و برنج ای جو ای گندم لوگرمیک سه نفر هر یازا به دهد، یم را

 تیکفا بدهد هم را آنها پول اگر البته. بدهد مستحق به را است کرده استفاده آن از شتریب رمضان

 .کند یم

 



 :خمس در توجه قابل نکات

 آورد دست به یمال گر،ید یها کسب ای یکشاورز صنعت، تجارت، قیطر از که یهرکس 

 م تعلق خمس او اموال به اگر یمال سال یانتها در و باشد داشته یمال سال خود یبرا دیبا

 .بدهد را اموالش خمس رد،یگی

 آن با اگر مثال عنوان به د؛یخر یزیچ توان ینم است، نشده پرداخت آن خمس که یپول با 

 .است باطل خانه درآن نمازخواندن شود، یداریخر یا هخان پول

 مصرف یبرا سال، درآمد از که یگرید یخوراک هر و روغن برنج، مانند ییها آذوقه به 

 .ردیگ یم تعلق خمس است، مانده یباق یمال سال انیپا در و است شده دهیخر درخانه

 باشد، داشته انداز پس حالت و باشد آنها جیرا یمصرف مقدار از شیب اگر ها، خانم ورآالتیز 

 .شود پرداخته آن یِادیز بخش خمس دیبا

 

 که هستند یآبرومند یها انسان ،یاسالم جامعه در* چرا قرض دادن از صدقه باالتر است؟ زیرا 

 گرید یسو از شود، یم آنها یآبرو حفظ موجب دادن قرض و رندیبگ صدقه یکس از خواهند ینم

 یم صدقه که یکس رایز دارد؛ خود دنبال به را کار و کسب و تیفعال قرض، قالب در مال انفاق

 .برگرداند را قرض مبلغ تا کند کار دیبا رندهیگ قرض فرد اما ستین آن بازگرداندن فکر به ردیگ

 قرض خود مسلمان برادر به که یمسلمان* پیامبر اکرم در مورد ارزش قرض چه فرموده است؟ 

 یبرا اگر و داشت خواهد حسنات احد، کوه وزن هم، داده قرض که یدرهم هر برابر در دهد،

 خواهد عذاب و حساب بدون جهنده برق همچون صراط پل از دهد، خرج به مدارا آن افتیدر

 کند قرض یتقاضا او از و برد تیشکا او شیپ خودش وضع از مسلمانش برادر که یکس و گذشت

 محروم بهشت از را او دهد، یم پاداش را کوکارانین که یروز در خداوند ندهد، قرض او به یو اما

 .ساخت خواهد



 شده ینه یرضروریغ موارد ای و یازین یب حالت در گرفتن قرض از نیمعصوم میتعال در البته *

 .دهد یم قرار خطر معرض در را انسان یآبرو گرانید از درخواست که چرا است؛

 از یبخش تیمالک خداوند تیرضا جلب راه در انسان که معناست نیا به وقفوقف چیست؟ * 

 در را آن درآمد از استفاده ای آن از استفاده و کند خارج خود اریاخت از را شیها ییدارا و اموال

 .دهد قرار... ( و تام،یا فقرا، مردم، عموم)  گرانید اریاخت

 یهنگامثواب می رساند؟  مرده * به فرموده پیامبر اکرم چه چیز هایی بعد از مرگ انسان به روح

 ، هیجار صدقه: عمل  سه جز به شود یم قطع او اعمال یتمام رود، یم ایدن نیا از مؤمن انسان که

 کن یم دعا شیبرا که یصالح فرزند و است گذاشته ادگاری به خود از که یعلم

 ،یعموم یها کتابخانه مسجد، ساختنوقف برای چه چیز هایی صرف می شود؟  دارایی های

 یم درمان گانیرا کامالً فقرا ها مارستانیب نیا در) یعموم یها مارستانیب دانشگاه، و مدارس

 وقف فقرا، دفن و کفن یبرا یاموال وقف فقرا، و سرپرستان یب و مانیتی یبرا ییها خانه ،(شدند

 هرا ریمس در ییکاروانسراها ساختن مردم، یبرا یکشاورز آب ای یدنیآشام آب نیمتا و انبار آب

 ساختن کفار، با جنگ یبرا زاتیتجه دیخر ها، نکاروا استراحت یبرا یتجار ای یارتیز یها

 ... .و انینظام یبرا ها هقلع و ها پادگان

 یاسالم جامعه در اگر نیبنابرا است؛ مستحق مردم ای مردم تمام به رساندن منفعت وقف، جینتا *

 یم انجام مردم خود توسط رسد یم مردم عموم به آن نفع که یامور از یاریبس شود جیرا وقف

 .ردیگ ینم قرار دولت دوش بر کارها یتمام گرید و شود


