
با مسلحانه( جنگ)مبارزه : دیگری نیز وجود دارداسالمی معنای در زبان عربی به معنای تالش و کوشش است؛ اما برای این کلمه در فرهنگ جهادکلمه 
کریم را به خود اختصاص داده استآیات قرآن در راه خدا در دین اسالم از چنان اهمیتی برخوردار است که حدود یکصد آیه از جهاد .اسالمدشمنان 

درسنامه پیام نهم درس دوازدهمجهاد
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بهشت: بهای معاملهجان و مال مؤمن: مورد معامله مؤمنان: فروشنده خدا: خریدار.تخداوند جهاد را به یک داد و ستد تشبیه کرده اس

غفرت و دهد، عالوه بر افتخار و سربلندی، مراشکست ، همواره پیروز است؛ زیرا اگر دشمن برمی خیزدکسی که با دستور خداوند به جهاد با دشمنان 
ل مقایسه که نزد خداوند با هیچ مقام دیگری قابمی یابد با دشمن شهید شود، به مقامی دست درجنگ پاداش بزرگ خداوند نیز در انتظار اوست و اگر 

.جهاد در راه خدا مبارز های است که هرگز شکست نداردیست؛بنابراین 

است که هرگز شکست ندارده ای جهاد در راه خدا مبارز 

انواع جهاد 

دفاعیجهاد 

ابتدائیجهاد 

نیت کشور و کسانی که اممقابله با سرکشان و مخالفان  و همچنین دفاع در برابر حمله دشمنان به کشور اسالمی 
ب اسالمی را به خطر می اندازند و در صدد براندازی حکومت اسالمی بر می آیند که بر هر مرد و زن مسلمان واج

(جنگ خوارج نهروان و مقابله نظام اسالمی با گروهک های تروریستی منافقین) –( جنگ اُحُد و احزاب.)است 

به آنها پیام خداونداندو نمی گذارند خود نگاه داشته ٔ  حاکمان زورگو و سرکشی را که مردم ناتوان را زیر سلطه
لمین  به دستور پیامبر یا امام یا ولی مساست در این زمان لشکر اسالم موظف . می نامدبرسد، هواداران شیطان 

.  و پیام خدا را به آنها برساندنجات دهد با حاکمان شیطانی جهاد کند و مردم را از اسارت آنها 
(اسالمحکومت های ایران و روم در صدر اسالم با سپاه نبرد ) 

ادامه درسنامه
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کسب آمادگی برای دفاع

سانید را برتدشمن خودتان با این کار دشمن خدا و ورزیدهتا قبیل نیرو و اسب های از .کنیدبا آنها آماده برای مقابله هر چه در توان دارید و 

ٍة َوِمن َما اسَتطَعُتم ِمن اِعّدوا لَُهم َو  کُمَوَعُدوَّ اللِّٰه رِهبوَن به َعُدوَّ الَخیل  تُ ِرباِط ُقوَّ

(.  داشتنی تر ازسوارکاری استتیراندازی کنید، نزد من دوست اگر ) کنیدو تیراندازی سوارکاری :فرماید رسول اکرم می 
و به دست می کند مسلامنی که برای رضای خداوند تیرها را تهیه -2می سازد؛ مسلامنی که تیر را -1: بردتیر به بهشت می یک را به واسطٔه سه نفر بلندمرتبه خداوند 

.کندکه تیر را در راه خداوند به سوی دشمن پرتاب می ه ای رزمند -3می رساند؛ رزمندگان 

.را در پی خواهد داشتعذاب الهی خواهد بود و گناهی نابخشودنی ، اسالمیاز میهن دفاع هرگونه سستی و کوتاهی در 
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