
 
جهاد ابتدایی :خداوند در لرآن کریم می فرمایند :-3  

را از این چرا در راه خدا و ]برای نجات[ مردان و زنان و کودکان مستضعؾ نمی جنگید؟  این ناتوانان همان کسانی اند که میگویند : پروردگارا ، ما

و مددکاری لرار ده. کسانی که ایمان آوردند، در راه خدا مبارزه میکنند و  شهری که مردمش ستم پیشه اند بیرون ببر، و از نزد خود برای ما سرپرست

 کسانی که کافر شدند در راه طاؼوت می جنگند. پس با هوادارن شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان ضعیؾ است.

د ، پیام دین را به مردم می رسانند و آنان را اسالم هرگز عماید خود را به زور به هیچ گروهی تحمیل نکرده است و تنها با سرنگون کردن حاکمان فاس

 در پذیرش این پیام آزاد می گذارد. نبرد سپاه اسالم با حکومت های ایران و روم درصدر اسالم، نمونه هایی از جهاد ابتدائی اسالم است.

ه با آنها آماده کنید.واعدوا لهم ما استطعتم من لوة                           و هرچه در توان دارید برای ممابل  

 و من رباط الخیل                                         از لبیل نیرو و اسب های ورزیده 

 تذهبون به عدوهللا و عدوکم                              تا با این کار دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید.

جنگ  پیروزی در                                

 آمادگی نظامی 

ترساندن دشمن و جلوگیری از آؼاز جنگ                                 

 رسول اکرم )ص( می فرمایند :

تیر به سوارکاری و تیراندازی کنید )اگر تیراندازی کنید نزد من دوست داشتنی تر از سوارکاری است.( خداوند بلند مرتبه سه نفررا به واسطه یک 

د.بهشت می بر  

مسلمانی که تیر را میسازد؛-1  

مسلمانی که برای رضای خدا تیرها را تهیه می کند و به دست رزمندگان می رساند-2  

رزمنده ای که تیر را در راه خداوند به سوی دشمن پرتاب می کند.                   -3  

 

 

نفر به علت گرسنگی میمیرند 30گرسنگی یکی ازعوامل مهم مرگ و میر در جهان به شمار می رود، به طوری که در هر دلیمه  *  

کودک ، گرسنه به مدرسه می روند. 6600000000*  

کودک زیر پنج بر اثر اساس فمر می میرند. 206000000* هرساله   

ندارند.میلیون نفر در جهان ؼذای کافی برای خوردن  070*  

 * بیش از یک میلیارد نفر مردم، کم از یک دالر در روز درآمد دارند.

 از سوی دیگر:

میلیارد نفر از جمعیت جهان است. 5/3نفر از ثروتمند ترین افراد جهان برابردارایی  05*دارایی   

یتوان سیر کرد.*با ؼذایی که در اروپا و امریکای شمالی دور ریخته میشود ، سه برابر گرسنگان جهان را م  

میلیارد تن( تبدیل به زباله می شود. 3/1*یک سوم مواد ؼذایی که ساالنه در جهان تولید می شود)حدود   

میلیون نفر در جهان در اثر بیماری های ناشی از پرخوری می میرند. 4/2*ساالنه  

 درس دوازدهم



 

رفتاری ها و دست یافتن به رستگاری در دنیا و آخرت دین اسالم آخرین وکامل ترین برنامه ای است که خداوندبرای نجات بشر از تمامی گ

فرستاده است. یکی از راه کارهای اسالم برای مشکل فمر انفاق است. در دین اسالم به مردم توصیه شده است، بخشی از اموال خود را د 

 راه خداوند انفاق کنند.

 پیامبر می فرماید:

ثروتمندان حمی لرار داده است. اگر بپردازند نیازمندی های عمومی مردم برطرؾ می شود خداوند به اندازه نیازمندی های فمیر در اموال » 

«. اگر گرسنه یا برهنه ای در میان مردم پیدا شد به این دلیل است که ثروتمندان)حموق واجب( اموال خود را نپرداخته اند.  

ی که اموال خود را انفاق می کنندالذین ینفمون اموالهم                                       کسان  

 باللیل و النهار                                             در شب و روز

 سرا و عالنیة                                              به صورت پنهانی و آشکارا

زد پروردگارشان استفلهم اجرهم عند ربهم                                      پاداششان ن  

 والخوؾ علیهم وال هم یحزنون                           نه ترسی دارند و نه ؼمگین می شوند.

 انفاق مال آن لدر نزد خداوند ارزشمند است که آن را یکی از نشانه های ایمان می داند.

بیان کرده است.  « توضیع ثروت میان فمرا و جلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندان» خداوند حکمت انفاق را   

                           

ثروت به دست نیازمندان نیز می رسد و فاصله طبماتی میان ثروتمند و فمیر کمتر می شود.                               

بخش زیادی از گناهان و جرم های ناشی از فمز از جامعه ریشه کن می شود.                              

 انفاق مال                 مردم نسبت به یکدیگر مهربانتر می شوند و احساس مسئولیت بیشتری می کنند

در نهایت ، آرامش و امنیت در جامعه حاکم می شود.                              

واجب : زکات و خمس                    

 انفاق            مستحب : لرض الحسنه  و ولؾ

 زکات : زکات در اصل به معنای پاک شدن از دلبستگی ها و آلودگی هاست که به برخی از دارایی های مردم تعلك می گیرد.

               

ؼالت : گندم، جو، خرما، کشمش                         

 دارایی ها            دام ها : شتر و گاو و گوسفند

سکه ها : طال و نمره                         

پرداخت زکات موجب مصونیت مال از نابودی و پربرکت شدن آن می شود. اگر زکات اموال داده نشود، خداوند نعمت هایش )بارندگی، 

ارد.حاصلخیزی، فراوانی و....(را از صاحبان آنها باز مید  

زکات فطره ، زیرمجموعه زکات است. کسی که هنگام ؼروب شب عید فطر، بالػ و عالل و هوشیار باشد و فمیر هم نباشد برای خودو 

کسانی که او هزینه زندگی آنان را می دهد. به ازای هر نفر سه کیلوگرم گندم یا جو یا برنج و یا هر ؼذایی که در طول ماه رمضان بیشتر 

ه کرده است را به مستحك بدهد .از آن استفاد  



 

خمس : هر مسلمانی که از طریك کار درامدی کسب می کند پس از صرؾ هزینه های ساالنه زندگی خود وخانواده باید یک پنجم آنچه را که 

 بالی مانده است به عنوان خمس بپردازد.

میشود، تا آن را در راه هایی که لرآن کریم، رسول اکرم و خمس یکی از راه های تامین نیاز های جامعه است که به حاکم اسالمی پرداخت 

 ائمه اطهار مشخص کرده اند صرؾ کند، مانند آشنا کردن مردم با معارؾ دینی، دفاع از کشورهای اسالمی و ..... .

د.*هرکس از طریك تجارت،صنعت، کشاورزی یا کسب های دیگر مالی بدست آورد باید برای خود )سال مالی( داشته باش  

 *با پولی که خمس آن پرداخته نشده است، نمیتوان چیزی خرید. 

*به آذوله هایی مانند برنج، روؼن وهر خوراکی دیگری که درآمد سال برای مصفرؾ خانه خریده شده است و درپایان سال مالی بالی مانده 

 است.خمس تعلك میگیرد.

باشد و حالت پس انداز داشته باشد ، باید خمس آن را پرداخته شود.* زیورآالت خانم ها، اگر بیش از ممدار مصرفی رایج آنها   

لرض : لرض دادن نوعی انفاق مستحب استکه بسیار برآن تاکید شده است.این عمل تا آن اندازه ارزشمند است که در دین اسالم برای 

لرض فعالیت و کسب و کار را به دنبال خود دارد،  ثواب لرار داده شده است. انفاق مال در لالب 10صدله دادن ده ثواب و برای لرض دادن

 زیرا کسی که صدله میگیرد به فکر بازگرداندن آن نیست اما فرد لرض گیرنده باید کار کند تا مبلػ لرض را برگرداند.

 پیامبر درمورد ارزش لرض دادن  فرموده است :

لرض داده، هم وزن کوه احد حسنات خواهد داشت و اگر برای  مسلمانی که به برادر مسلمان خود لرض دهد ، در برابرهر درهمی که»

«دریافت  مدارا به خرج دهد ، از پل صراط همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب گذشت.  

 البته درتعالیم معصومین از لرض گرفتن در حالت بی نیازی و یا ؼیر ضروری نهی شده است.

رضایت خداوند مالکیت بخشی از اموال و دارایی هایش را از اختیار خود خارج کند و  ولؾ : ولؾ به این معناست که انسان در راه جلب

 استفاده از آن یا استفاده از درآمد آن را در اختیار دیگران لرار دهد.

 پیامبر می فرمایند:

، علمی که از خود به یادگار هنگامی که انسان مومن از این دنیا می رود ، تمامی اعمال او لطع میشود به جز سه عمل :صدله جاریه» 

 «گذاشته است و فرزند صالحی که برایش دعا میکند.

 در طول تاریخ اسالمی ، ولؾ از جایگاه ویژه ای در میان مسلمانان برخوردار بود.

چهره اورا از حرارت علی، بنده خدا و امیر المومنین دو مزرعه را برای فمرای مدینه و درراه ماندگان لرار داد تا خداوند در روز لیامت »

 «آتش مصون دارد. این اموال فروخته نمیشود ، بخشیده نمی شود ، تا به دست وارث هستی )خدا( برسد.

ساختن مسجد ، حوزه های علمیه ، کتابخانه های عمومی، مدارس و دانشگاه ها ، بیمارستان های عمومی ، خانه هایی برای یتیمان و بی 

 زات برای جنگ با کفار ، ساختن پادگان ها و للعه ها برای نظامیان و ....سرپرستان و فمرا، خرید تجهی

نتایج ولؾ ، منفعت رساندن به تمام مردم یا مردم مستحك است. بنابر این اگر در جامعه اسالمی ولؾ رایج شود بسیاری از اموری که نفع 

 رها بر دوش دولت لرار نمیگیرد.آن به عموم مردم می رسد توسط خود مردم انجام می شود. دیگر تمامی کا

 

 

 


