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  نكات طاليي درس �

 نفاق یعنی بخشش قسمتی از اموال به نیازمندانا 

  

  

  

  است. ترك فريضه انفاقعلت اختالف طبقات مالی مردم �

  است. انفاق یکی از کار های دین اسالم برای نجات مردم از فقر ،�

موال ا واجبحقوق مندان ـهنه ای در میان مردم پیدا شد به این دلیل است که ثروتاگر گرسنه یا بر �

  .نپرداخته اندخود را 

  به نیازمندان است.  كمك ماليیکی از وظایف برادران دینی در برابر یکدیگر �

  نزد خداوند ارزشمند است و از نشانه های مؤمن بودن انسان است . انفاق مال�

  می باشد. مندانـجلوگیری از انحصار آن در دست ثروت توزیع ثروت میان فقرا و � حكمت انفاق�

انفاق پرداخت فواید

رسیدن ثروت به دست فقیران

قیرکم شدن فاصله طبقاتی میان ثروتـمند و ف

بخشیده شدن بخشی از گناهان

کم شدن جرم های ناشی از فقر

مهربان شدن مردم با همدیگر

حاکم شدن امنیت و آرامش در جامعه

انواع انفاق

مستحب

قرض الحسنه وقف

واجب

خمس زکات

 

 انفاق درس يازدهم
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 �آنها واجب است مواردي كه زكات بر

  �سکه ها  �غالت �دام ها
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  تعريف خمس:�

 هزینه های ساالنه ی زندگی خود وبه پرداخت یک پنجم درآمد باقی مانده پس از رصف 

  خانواده خمس می گویند.

  موارد پرداخت خمس: �

          رســـول اکرم                                                                 خمس به  حاکم اســـالمی یا مرجع تقلید برای رصف در راه هایی که قرآن و

                               مشخص کرده اند پرداخت می شود.    )           علیهم السالم (         مه اطهار ـ         (ص) و ائ
  

آورد باید برای پرداخت خمس می هر کسی از طریق کسب های مختلف مالی به دست 

  سال مالی داشته باشد.
  

  رداخت نشده است نمي توان چيزي خريد.با پولي كه خمس آن پ � :نكته مهم
  

  مواردي كه خمس به آنها تعلق مي گيرد: �
که در پایان سال مالی باقی مانده و از درآمد  ... مانند برنج و روغن و ی) آذوقه های١

  سال خریداری شده است.
  ) زیور آالت خانم ها که بیش از مقدار مرصفی رایج آن ها باشد.٢

 زکات پرداخت نکردن منفينتایج و  پرداخت زکات مثبتنتایج 

 از امان ماندن اموال در

 پر برکت شدن اموال و نابودی

 

گرفته شدن نعمت هایی 

 و حاصلخیزی، بارندگی مانند:

 فراوانی
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 نكات مهم وكليدي درس  �

غروب شب عيد فطر فرد عاقل ، بالغ و هشيار براي خود و كساني كه هزينه و  زكات فطره زير مجموعه زكات است �

زندگي آنان را مي دهد بايد به ازاي هر نفر سه كيلوگرم گندم يا جو يا برنج يا غذاي مصرفي بيشتر خود در ماه رمضان 

 را به مستحق بدهد. 

 داده شده است . در دین اسالم برای صدقه ده ثواب و برای قرض دادن هجده ثواب قرار �

 انفاق مال در قالب قرض موجب حفظ آبرو ، فعالیت و کسب و کار قرض گیرنده می شود. �

نتایج قرض دادن مسل�ن به برادر مسل�ن خود این است که در برابر هر ملسو هيلع هللا ىلص به فرموده پیامرب  �

 .داشتدرهمی، حسناتی به اندازه وزن کوه احد خواهد 

 برای دریافت قرض گذشA از پل رصاط همچون برق جهنده است.نتیجه مدارا به خرج دادن  �

يعني انسان در راه جلب رضايت خداوند مالكيت بخشي از اموال را از اختيار خود خارج كند  وقف: �

  استفاده ديگران قرار دهد.و آن را براي 

 

 مصون دارد. روز قيامت او را از آتش  مزرعه براي فقرا قرار داد تا خداحضرت علي (ع) دو  �

 ، بيمارستان ، خانه ، دانشگاه در اموري مانند: ساختن مسجد ، كتابخانه هاي عمومي ، مدارسوقف  �

 بي سرپرستان و فقرا ، آب انبار ، كاروانسرا و... صورت مي گيرد.

  مردم يا مردم مستحق و سبك شدن كار دولت مي باشد.   تـمام: منفعت رساندن به نتايج وقف �

 

                           

  

  

  

  

  
  

سه عملي كه بعد از مر گ انسان 

 باقي مي ماند

 

 صدقه جاریه


