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فعالیت کالسی صفحه  138کتاب پیام آسمانی نهم
معین کنید که هر یک از نمونههای زیر به کدام یک از انواع جهاد مربوط اند.

- ۱جهاد مردم فلسطین با اشغالگران صهیونیست
پاسخ :ابتدایی

- ۲جهاد مأموران نیروی انتظامی با اشرار و قاچاقچیان مسلح در کشور
پاسخ :دفاعی (با سرکشان)
- ۳جنگ هشت ساله ایران در برابر ارتش صدام
پاسخ :دفاعی
- ۴جهاد مردم مظلوم یمن در برابر حمالت وحشیانه سعودیها
پاسخ :دفاعی

جواب فعالیت کالسی دینی نهم درس 12

فعالیت کالسی صفحه  140کتاب پیام آسمانی نهم
با دوستانتان در کالس گفت وگو و بررسی کنید و بگویید که ما برای باال بردن توان دفاعی خود در دنیای امروز ،باید چه آموزشهایی را
فرا بگیریم.
پاسخ ): 1آموزش نظامی و جنگی  )2شناخت طرز استفاده از انواع سالح جنگلی  )3تقویت ایمان

خودت را امتحان کن صفحه  140کتاب پیام آسمانی نهم
- ۱اگر مردم کشوری که دشمنان به آن سرزمین حمله کردهاند ،از کشور خود دفاع نکنند ،چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد بود؟
پاسخ :دشمنان آن مردم را اسیر خود میکنند و هر طور که بخواهند از سرمایههای انسانی ،مالی و… آنها سوء استفاده خواهند نمود و
جلوی پیشرفت فرهنگی و علمی آنها را خواهند گرفت.

- ۲جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب است؟
پاسخ :وقتی کشور اسالمی مورد حمله دشمنان قرار می گیرد ،برهمه مسلمانان مرد و زن ،پیر و جوان واجب است با آنچه در توان دارند،
به دفاع از کشور اسالمی برخیزند و دشمن را از سرزمین خود بیرون کنند.

- ۳اگر در جامعه اسالمی ،عده ای به مبارزه با نظام اسالمی بپردازند و امنیت مردم را به خطر بیندازند ،مسلمانان چه وظیفهای دارند؟
پاسخ :در مرحله اول :رهبر با مدارا و مالیمت به ارشاد آنان میپردازد و در صورت توبه و بازگشت ،جامع اسالمی آنها را میپذیرد.
مرحله دوم :با دستور ولی فقیه ،مجتهدان به جهاد و مقابله با این افراد بر میخیزند و خطر را دور میکنند.

- ۴با توجه به فرموده پیامبر(ص) توضیح دهید که آیا در جهاد با دشمنان اسالم ،پاداش خداوند تنها برای کسانی است که در میدان

جنگ به مبارزه با دشمنان مشغولاند.
پاسخ :خیر ،کسانی که به مجاهدان راه خدا کمک میکنند و مقدمات جهاد را برای آنها فراهم مینمایند نیز از این پاداش بهره میبرند.
مانند کسی که تیر را میسازد و کسی که تیر را به رزمندان میرساند.

