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 ؟به نظر شما علت این اختالف چیست؟ چرا این وضع در جهان به وجود آمده است
د از جمعیت درص 20درصد دارایی جهان در دست  80ای کم )به طوری که بر اساس آمار های جهان در دست عدهجمع شدن ثروت:  پاسخ

 های موجود در قوانین اقتصادیعدالتی و نقصاست( و بی
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 :اند، آمده استهایی که زمان ظهور امام زمان )ع( را وصف کردهدر روایت
شود. به نظر شما میان این دو ری پیدا نمیرسد و از سوی دیگر در جامعه فقیها به نهایت رشد و کمال خود میدر آن دوران، عقل انسان

 ؟)پیدا نشدن فقیر در جامعه و کامل شدن عقل( چه ارتباطی وجود دارد
انباشه کردن و استفاده نکردن از ثروت هیچ ارزشی ندارد. هر کسی که عاقل باشد و فکر کند می فهمد که ثروت زمانی ارزش دارد : پاسخ

 .و به درد میخورد که در گردش باشد و از آن بتوان استفاده کرد نتیجه این فکر و تفکر از بین رفتن فقر و تنگدستی از میان مردم است

م فرمود: ثروت، انباشته نمی گردد مگر با یکی از پنج خصلت: بخیل بودن، آرزوی طول و دراز داشتن، حریص بر دنیا امام رضا علیه السال
 .بودن، قطع صله رحم کردن، آخرت را فدای دنیا کردن

 .پولی را پاک کرد ثروت ارزش دارد اما زمانی که همه از آن بتوانند استفاده کنند که با این کار و با این تفکر می توان فقر و بی
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 :به آمار تقریبی تولید ساالنه چهار محصول مهم کشاورزی در ایران، توجه کنید
 مسیزده میلیارد کیلوگرم گند -۱

 وسه میلیارد کیلوگرم ج -۲
 ایک میلیارد کیلوگرم خرم -۳
 شمیلیون کیلوگرم کشم سیصد -۴

به نظر شما اگر فقط زکات این محصوالت )که تقریبًا حدود هزار میلیارد تومان است(، پرداخت شود، چه تغییرات مثبتی در جامعه ایجاد 
 ؟شودمی

تر شده و مند کمبا توجه به اینکه محل هزینه کرد زکات امور عام المنفعه و کمک به مستحقان است، فاصله طبقات فقیر و ثروت:  پاسخ
دینی از جامعه رخت بر رود و بر اثر آن کفر و بیبسیاری از مشکالت ناشی از فقر و نیازمندی که در مردم جهان است کم شده و یا از بین می

 .کاهش پیدا خواهد کرد… ها، فساد و تبهکاری و بسته و گرسنگی، بیماری
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 .انفاق را تعریف کنید و سه مورد از فواید آن را بیان کنید -۱
 .گویندبخشش قسمتی از اموال شخص در راه خداوند را انفاق می:  پاسخ

( فاصله طبقاتی میان ثروتمند و فقیر کمتر 2ن در دست ثروتمندان ( توزیع ثروت میان فقرا و جلوگیری از انحصار آ1فواید انفاق: 
تر شده و ( مردم نسبت به یکردیگر مهربان4شود. های ناشی از فقر از جامعه ریشه کن می( بخش زیادی از گناهان و جرم3شود. می

 .شود( آرامش و امنیت در جامعه حاکم می5کنند. احساس مسئولیت بیشتری می

 .اق واجب و یک انفاق مستحب را نام ببرید و هر یک را به صورت مختصر توضیح دهیدیک انف -۲
لودگیانفاق واجب مانند: زکات= دراصل به معنای پاک شدن از دلبستگی:  پاسخ شود که به هاست و به نوعی از انفاق گفته میها و آ

 .گیردهای انسان تعلق میبرخی از دارایی
هایش را از اختیاح خود خارج نماید و انسان در راه جلب رضایت خداوند مالکیت بخشی از اموال و دارایی انفاق مستحب مانند: وقف=

 .قرار دهد…( استفاده از آن یا استفاده از درآمد آن را در اختیار دیگران )عموم مردم، فقرا، ایتام و

 .گیرد؟ آنها را نام ببریدزکات به چه چیزهایی تعلق می -۳
 شغالت: گندم، جو، خرما، کشم:  1 (پاسخ

 دها: شتر، گاو و گوسفندام (2
 ها: طال و نقرهسکه (3

 ؟شودهایی هزینه میشود و در چه راه خمس به چه کسی پرداخت می -۴
 خص کردههایی که قرآن کریم، رسول اکرم و ائمه اطهار )ع( مششود تا آن را در راه به حاکم اسالمی یا مرجع تقلید پرداخت می:  پاسخ

اند صرف کنند، مانند آشنا کردن مردم با معارف دینی، دفاع از کشورهای اسالمی، تربیت دانشمندان علوم دینی، تألیف و توزیع 
 …های دینی وکتاب

 


