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  نكات طاليي درس �  

بی ای�ن و زیاده خواه                                                                                     

  کشتار مردم بی گناه                                        ويژگي هاي اهل باطل در فر هنگ اسالم 

دشمنی کردن با حق                                                                                           

 
  
  
  
  
  
  

  
  نكات مهم در باره جهاد دفاعي: �

در صورت تجاوز به کشور اسالمی بر همه مسل�نان اعم از پیر و جوان و زن و مرد و... واجب  ⚔
  است از میهن اسالمی دفاع کنند.

  نابخشودنی است و عذاب الهی را در پی دارد.هر گونه کوتاهی در دفاع از میهن اسالمی گناه  ⚔

  نه ای از جهاد های دفاعی در صدر اسالم می باشد.نـمو جنگ های احد و احزاب  ⚔

  نه ای از جهاد دفاعی است.نـمو  دفاع مردم ایران در جنگ با متجاوزان عراقیدر دوران کنونی  ⚔
  

جهاد   �                                                       
ابتدایی

جهاد دفاعی  �                                         

انواع جهاد

معني كلمه جهاد 

در فرهنگ اسالم

مبارزه و جنگ مسلحانه 

با دشمنان اسالم

معني كلمه جهاد 

در زبان عربي

تالش و کوشش

درس 

 هموازدد

 جهاد



 »پیام های آس�ن نهم با پیام نسیم«کتاب کمک آموزشی 

 

 

 

7 

https://telegram.me/payamenasim 

  جهاد با سركشان :�

  نه اي از انواع جهادهاي دفاعي است.نـموجهاد با سركشان �

جهاد با رسکشان یعنی مقابله با عده ای  که با گردن کشی در برابر قوانین و مبارزه مسلحانه با  �

  �یند و امنیت جامعه را به خطر اندازند.ـحکومت اسالمی را تضعیف ن ، نظام اسالمی

حکومت اسالمی را تضعیف کنند رهرب جامعه اسالمی  در صورتی که رسکشان بخواهند قوانین �

  ابتدا رسکشان داخلی را ارشاد و نصیحت می کند. در صورتی که توبه کنند جامعه آن ها را می پذیرد.

اگر رسکشان از مدارای جامعه اسالمی سوء استفاده کنند مسل�نان موظفند با دستور رهرب  � 

 دازند.مسلمین به مقابله و جهاد با آنان بپر 

 نه ای از جهاد با رسکشان است.نـمو جنگ حرضت علی(ع) با خوارج نهروان  �

  �نكاتي مهم درباره جهاد ابتدايي

لشکر اسالم موظف است به دستور ولی مسلمین با حاک�ن زور گو که مردم ناتوان را زیر سلطه  � 

  ند جهاد کند.ار د خود نگه می

بلکه آنان را در پذیرش پیام دین آزاد  نـمی کنداسالم به زور عقاید خودش را بر مردم تحمیل  �

  می گذارد.

  .نه ای از جهاد ابتدایی استنـمو نربد سپاه اسالم با حکومت های ایران و روم در صدر اسالم  �

م به میهن برگردد باعث افتخار و رسبلندی است و مغفرت ـست بدهد و خودش سالاگر دشمن را شک
  و پاداش بزرگ خداوند در انتظار اوست.

  اگر از دشمن شکست بخورد و شهید شود باز هم نزد خداوند مقام غیر قابل مقایسه ای دارد.

  .نتیجه: جهاد در راه خدا مبارزه ای است که هرگز شکست ندارد �
  

  

  

  

ترساندن دشمن و جلوگیری  در جنگپیروزی 
 از آغاز جنگ

 فایده ی آمادگی نظامی:
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  � اين نكات مهم را به خاطر بسپاريد

  دشمنان برای اسیر قرار دادن ملت های دیگر نقشه ی نابودی اسالم را در رس می پرورانند.�

جهاد در راه خود در میدان ان معامله ای با ارزش می کند و جان و مال آن ها را مؤمنخداوند با �

 می ستاند و در عوض بهشت را به آنان می بخشد.

  �ن و غارتگران است.ـدین اسالم باعث بیداری و اتحاد مردم در برابر ظال�

و مانع رسیدن  آیات قرآن حاک�ن زور گو و رسکشی که مردم را زیر سلطه ی خود نگاه داشتند�

  پیام خداوند به آنها می شوند هواداران شیطان می نامد.

 با هواداران شيطان بجنگيد زيرا كه نيرنگ شيطان ضعيف است. خدواند در قرآن مي فرمايد:�

  جهاد در راه خدا وظیفه همگانی و عبادتی ارزشمند است.�

ــامرب� ــن   ملسو هيلع هللا ىلص      پی ــزد م ــد و ن ــدازی کنی ــوارکاری و تیران ــد: س ــی فرماین ــوارکاری                                                م ــدازی از س                       تیران

                      دوست داشتنی تر است. 

  �خداوند بلند مرتبه سه نفر را به واسطه يك تير به بهشت مي برد:�

      .  ) مسل�نی که تیر را به دست رزمندگان می رساند٢        .      ) مسل�نی که تیر را می سازد١

  .رزمنده ای که تیر را به سمت دشمن پرتاب می کند )٣
  

 

 

 ☺سپر

به جنگ رفته بود و با خود سپر بزرگی برده بود. ولی ناگهان يکی از دشمنان  نصرالدينروزی مال

 .سنگی بر سر او زد و سرش را شکست

سپر بزرگش را نشان داد و گفت: ای نادان سپر به اين بزرگی را نمی بينی و سنگ  نصرالدينمال

  !!؟بر سر من می زنی

 

                            � لبخندانه �


