
همگی  کند یم پرتاب دشمن یسو به خداوند راه در را ریت که یها رزمندو  رساند یم رزمندگان

 در این پاداش شریک هستند.

 متن و نکات سؤاالت

 یمعنا به یعرب زبان در جهاد کلمهی به چه معناست؟ کلمه جهاد در زبان عربی و فرهنگ اسالم *

 مبارزه: دارد وجود زین یگرید یمعنا یاسالم فرهنگ در کلمه نیا یبرا اما است، کوشش و تالش

 .اسالم دشمنان با مسلحانه (جنگ)

 دشمنان با جهاد به خداوند دستور با که یکس* چرا جهاد در راه خدا هیچ گاه شکست ندارد ؟ 

 بازگردد، هنیم به سالم خودش و دهد شکست را دشمن اگر رایز است؛ روزیپ همواره زد،یخ یبرم

 با جنگ در اگر و اوست انتظار در زین خداوند بزرگ پاداش و مغفرت ،یسربلند و افتخار بر عالوه

 سهیمقا قابل یگرید مقام چیه با خداوند نزد که ابدی یم دست یمقام به شود، دیشه دشمن

 .ندارد شکست هرگز که است یا مبارزه خدا راه در جهاد نیبنابرا ست؛ین

 .هستند زمان آن در مسلمانان یدفاع جهاد از ییها هنمون اسالم، صدر در احزاب و احد یهاگجن* 

 به* دشمنان برای شکست مقاومت مسلمانان و تضعیف جبهه حق چه کار هایی انجام می دهند؟ 

 راه به با خودشان که یدرحال کنند، یم متهم یافروز جنگ و یطلب خشونت به را مسلمانان دروغ

 در گرید بزرگ جنگ ها ده و دوم و اول یجهان یها جنگ مانند) بزرگ یها جنگ انداختن

 خون و خاک به را گناه یب انسان ها ونیلیم (…و لبنان من،ی ن،یفلسط ه،یسور عراق، افغانستان،

 .اند هدیکش

 .است دفاعی جهاد از یا نمونه اسالم، صدر در نهروان خوارج با  السالم هیعل یعل حضرت جنگ* 

 اسالم ییابتدا جهاد از ییها هنمون اسالم، صدر در روم و رانیا یها تحکوم با اسالم سپاه نبرد* 

 .است



* با توجه به آیات قرآن هواداران شیطان چه کسانی هستند و وظیفه لشکریان اسالم با حاکمان 

 و اند هداشت نگاه خود سلطه ریز را ناتوان مردم که را یسرکش و زورگو حاکمانشیطان چیست؟ 

 موظف اسالم لشکر زمان نیا در. نامد یم طانیش هواداران برسد، آنها به خداوند امیپ گذارند ینم

 آنها اسارت از را مردم و کند جهاد یطانیش حاکمان با  نیمسلم یول ای و امبریپ دستور به  است

 .برساند آنها به را خدا امیپ و دهد نجات

* خداوند در سوره ی انفال در باره ی کسب آمادگی برای دفاع در مقابل دشمنان اسالم چه می 

 تا دهیورز یها اسب و روین لیقب از .دیکن آماده آنها با مقابله یبرا دیدار توان در چه هر وفرماید؟ 

 .دیبترسان را خودتان دشمن و خدا دشمن کار نیا با

 یها مهارت و یآمادگ اوج در یکشور اگر* آمادگی و مهارت های نظامی چه فایده ای دارد؟ 

 یآمادگ ن،یبنابرا داشت؛ نخواهد سر در را کشور آن به حمله الیخ یا گانهیب چیه باشد، ینظام

 یریجلوگ و دشمن ترساندن همان که دارد یگرید مهم دهیفا جنگ، در یروزیپ بر عالوه ،ینظام

 .است جنگ آغاز از

 الیت کالسیفعّ

 در خود یدفاع توان بردن باال یبرا ما که دییبگو و دیکن یبررس و وگو تگف کالس در دوستانتان با

آموزش ها و مهارت های نظامی در زمینه  .میریبگ فرا را ییها آموزش چه دیبا امروز، یایدن

 –دوره های آمادگی جسمانی کسب  –شناخت و کاربرد اسلحه های سازمانی نیرو های مسلح 

 با تکنیک های نظامی و اصول جنگی و فنون رزمیآشنایی 




