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 درس یازدهم

د در کلمه جهاد در زبان عربی به معنای تالش و کوشش است، اما در فرهنگ اسالمی معنای مبارزه)جنگ( مسلحانه با دشمنان اسالم را می دهد. جها

کریم را به خود اختصاص داده است.راه خدا در دین اسالم از چنان اهمیتی برخوردار است که حدود یکصد آیه از آیات لرآن   

 خداوند درباره این عبارت ارزشمند در لرآن می فرماید :

 اِنَّ هللا اشتری من المومنین                                              خداوند از مؤمنان، جان ها

اموالشان را خریداری کرد   انفسهم و اموالهم                                                         

اشتباهش ادامه ندهد هدؾ ما در نهی از منکر این است که انسان خطا کار به  

گاهی نیز شخص خطاکار متوجه زشتی رفتارش نیست در اینصورت ما باید با 

مهربانی و با برخورد خوب او را متوجه اشتباهش کنیم و با احترام از او بخواهیم 

 که دیگر آن خطا را تکرار نکند 

یم باید آنجا در بعضی موارد نیز برای اینکه ناراحتی خود را از انجام گناهی نشان ده

 را ترک کنیم 

گاهی همین که دیدن یک گناه روی خود را برگردانیم و با فرد خطاکار بسردی رفتار 

 کنیم برای جلوگیری از آن اشتباه کافی است 

برای حفظ آبروی افراد تا حد امکان نباید خطاهایشان -1

 را در حضور دیگران به آنها بازگو کنیم 

برای اینکه تاثیر امر به معروؾ و نهی از منکر -2

بیشتر شود خوب است خودمان به آنچه دیگران را به آن 

یم و کاری را که از آن نهی میکنیم توصیه میکنیم عمل کن

 انجام ندهیم 

هر امر به معروؾ و نهی از منکری یک موفمیت  -3

است زیرا اگر به نتیجه برسد عالوه بر رسیدن به 

رضایت و پاداش الهی به اصالح اطرافیان و جامعه خود 

کمک کرده ایم و اگر به نتیجه نرسد به وظیفه خود عمل 

اب خداوند بهره برداریم کرده ایم و از اجر و ثو  



 
 بِان لهم الجنة                                                              تا در ] برابرش[ بهشت برای آنان باشد

کنندیماتلون فی سبیل هللا                                                       ]بنابراین آنان نیز[ در راه خدا پیکار می   

 فیمتلون و یمتلون                                                           می کشند و کشته می شوند

 وعداً علیه حماً                                                             این ]موضوع[ وعده حك خداوند در

تورات و انجیل و لرآن است.                             فی التوراة و االنجیل و المرآن                 

 و من اوفی بعهده من هللا                                                  و چه کسی از خدا برعهدش وفادارتر است؟

شما، به دادو ستدی که با خدا فاستبشروا ببیعکم الذی                                                    پس بشارت باد بر   

 بایعتم به                                                                     کرده اید

 و ذلک هو الفوز العظیم                                                    و این است آن پیروزی بزرگ

 ر والع یک معامله انجام میدهد که در این معامله:هنگامی که کسی به دستور جهاد عمل می کند د

 ورضایت خدا        خریدار :  خداوند است              فروشنده : انسانهای مؤمن       جنس موردمعامله :   جان واموال مؤمنین        بهای معامله: بهشت

 

است؛ زیرا اگر دشمن را شکست دهد، عالوه بر سربلندی، مؽفرت و پاداش  خیزد ،همواره پیروز کسی که به دستور خداوند به جهاد با دشمنان برمی

نیست . بزرگ خداوند نیز در انتظار اوست و اگر در جنگ با دشمن شهید شود به ممامی دست می یابد که نزد خداوند با هیچ ممام دیگری لابل ممایسه  

جهاد دفاعی                               

جهاد با سرکشان            انواع جهاد       

جهاد ابتدایی                               

 جهاد دفاعی : ولتی کشور اسالمی مورد حمله لرار می گیرد برهمه مسلمانان واجب است برای دفاع از کشور اسالمی برخیزند. )جنگ های احد و -1

زمان هستند.( دشمنان برای شکستن مماومت مسلمانان تالش میکنند تا چهره بدی از  احزاب در صدر اسالم نمونه هایی از جهاد دفاعی مسلمانان در آن

ختن جنگ جهاد در راه خدا نشان دهند. آنها به دروغ مسلمانان را به خشونت طلبی و جنگ افروزی متهم می کنند، در حالی که خودشان با به راه اندا

کشیدند.های بزرگ میلیونها انسان بی گناه را به خاک و خون   

ن آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای ؼربی برای تکمیل نمشه خود و هر چه زشت نشان دادن اسالم و جهاد در راه خدا به سراغ برخی مسلمانا

بیندازند.نادان و تندرو می روند و با دادن وعده لدرت و ثروت به آنها سعی می کنند به اسم اسالم، جنگ هایی را در کشورها ی اسالمی به راه   

 جهاد با سرکشان : اگردر کشور اسالمی عده ای با گردن کشی در برابر لوانین ، حکومت های اسالمی را تضعیؾ کنند و به مبارزه مسلحانه با -2

ی آنان را می پذیرد ماموران نظام اسالمی بپردازند، رهبر جامعه اسالمی با مالیمت به ارشاد آنان می پردازد و در صورت توبه  بازگشت ،جامعه اسالم

 و با لطؾ با آنان رفتار می کند.

دازند ، مسلمانان ولی اگر این افراد از مدارای جامعه اسالمی سو استفاده کنند و به مبارزه خود با نظام اسالمی ادامه دهند و امنیت جامعه را به خطر ان

.دموظفند با دستور حاکم اسالمی به جهاد و ممابله با این افراد برخیزن  

 

 

 

 



 
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*  
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 * 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


