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 ظهور اسالم 
در شبه جزیره 

 عربستان

در میان مردمی 
که در جهالت و 

 نادانی بودند

سال مجاهدت پیامبر و  23
 اصحاب ایشان 

برای دعوت به 
توحید، گسترش 

 ایمان و صلح

مبارزه با سلطه 
 ظالمان ، عدالت

   

 

 

 

 

 ٔحیط پیسایص اسالْ                                                                             

 ٖزض خٙٛب غطتی آسیا ٚالغ ضسٜ است (خعیطٜ اِؼطب)ضثٝ خعیطٜ ػطتستا. 

  ٔساحت حسٚز سٝ ٔیّیٖٛ ویّٛٔتط ٔطتغ 

  تطىیُ ضسٜ اظ تیاتاٖ ٚ ضیٍعاض ٚ لسٕتی ٘ٛاحی وٛٞستا٘یٚسیؼی اظ آترص ٖ 

  ٚالغ ضسٜ است( حداظ زض غطب خعیطٜ اِؼطب)٘ٛاحی وٛٞستا٘ی. 

 زض حداظ ٔٙطمٝ وٛٞستا٘ی ٚالغ ضسٜ استٚ طائف ( ٔسیٙٝ اِٙثی)ضٟطٞای ٔىٝ،یثطب. 

 آب ٚ ٞٛا ٌطْ ٚ ذطه تا وٕثٛز آب 

 ا٘ساغّة ساوٙاٖ ػطتستاٖ صحطا ٘طیٗ تٛز ٜ 

 اظ ططیك پطٚضش زاْ ٔا٘ٙس ضتط ظ٘سٌی ذٛز ضا ٔی ٌصضا٘س٘س. 

 زض یثطب ٚ یٕٗ وطاٚضظی ضٚ٘ك زاضتٝ است. 

 یٕٗ زض خٙٛب ضثٝ خعیطٜ ػطتستاٖ ٚالغ ضسٜ ٚ زض آٖ ظٔاٖ ٔتؼّك تٝ ایطاٖ تٛزٜ است. 

 اضاضٜ وطزٜ است ٟاٖ تٝ لْٛ سثا ٚ لسضت سیاسی،٘ظأی ٚ تاظضٌا٘ی آ٘آلط.  

  ٚایستٍاٜ ٟٔٓ تداضی تط سط ضاٜ خٙٛب تٝ ضٕاَ ضثٝ خعیطٜ ػطتستأٖىٝ ٚ یثطب ز 

 

 



اعراب به 
شکل قبیله 
ای زندگی 
 می کردند

فاقد حکومت 
 .مرکزی بودند

اغلب بت می 
پرستیدند و 
کعبه پر از 
بت های 

 گوناگون بود

گروهی از 
عربها پیرو 

حضرت 
 ابراهیم بودند

و گروهی هم 
یهودی، 

مسیحی و یا 
 زردشتی بودند

بهره چندانی از علم 
 و دانش نداشتند

عده کمی از آن ها 
می توانستند بخوانند 

 و بنویسند

زنان اغلب از 
موقعیت پایینی 
 برخوردار بودند

حتی برخی مردان از 
داشتن دختر احساس 

 حقارت می کردند

تعصب شدید و 
کورکورانه نسبت به 

   قوم و قبیله خود

تعصب قبیله ای موجب 
بروزکینه وحس انتقام 
جویی درمیان قبایل 

 عرب شده بود

و این حس انتقام 
جویی باعث جنگ و 
خونریزی های پیاپی 

 شده بود

کمبود غذا و سایر 
نیاز های زندگی نیز 
بین اعراب وجود 

 داشت

و این امر باعث 
درگیری های قبیله 
ای و رواج غارت 

 .گری بود

 

 اٚضاع ٚ ضطایط اختٕاػی ٚ فطٍٞٙی ٔطزْ ػطتستاٖ زض زٚضاٖ پیص اظ تؼثت ،                                                                                                                   

  اظ آٖ تٝ ػٙٛاٖ تٝ ٌٛ٘ٝ ای تٛز وٝ                                                                                                                             

    عصر جاهلیت                                                                                                                                  

 .یاز ٔی ضٛز                                                                                                                                                                                                                

 

 

 اعراب در دوره جاهلیت                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

  



 

 طّٛع آفتاب اسالْ زض ٔىٝ              

 .آٔس (ضتیغ االَٚ 17)زض ذا٘سا٘ی ضطیف ٚ ٔحتطْ زض ضٟط ٔىٝ تٝ ز٘یا (ظ)حضطت ٔحٕس           

 .ٚ فساز ٔىٝ لطاض ٍ٘طفتٙس(تت پطستی)ٚ اخسازش تحت تاثیط ٔحیط آِٛزٜ تٝ ضطن ( ظ)حضطت ٔحٕس            

 .ٔی ٘أیس٘س ٔحٕس أیٗضا تٝ زِیُ پاوسأٙی ٚ زضستىاضی  اٚ             

 .تطای ػثازت پطٚضزٌاض تٝ وٜٛ ٞای اططاف ٚ غاض حطا ٔی ضفتٙس( ظ)حضطت ٔحٕس              

 .ضخة تٝ پیأثطی ٔثؼٛث ضس٘س 77ساٍِی زض  04پیأثط زض              

 

 

 

 

 .اِٚیٗ وسا٘ی تٛز٘س وٝ تٝ پیأثط ٚ زیٗ اسالْ ایٕاٖ آٚضز٘س (ع)حضطت ػّی ٚ  (ع)حضطت ذسیدٝ                                                    

 ٘طط اسالْ                                                                                                                               

 .ذطج وطز٘س                  وٕه تٝ فمیطاٖ          تٕاْ زاضایی ذٛز ضا زض ضاٜ            اظ ظ٘اٖ ثطٚتٕٙس ٔىٝ                              

 صفٛی زتیط ٔطاِؼات اختٕاػی فاضس                      آظازی تطزٌاٖ                                                                                                                              



 

     زػٛت تٝ تٛحیس    

              فطزی ٚ پٟٙا٘یزض آغاظ تؼثت تٝ صٛضت                                                      

                                                                      چٍٍٛ٘ی زػٛت پیأثط      

                       تٝ صٛضت آضىاضساَ زػٛت اظ ذٛیطاٚ٘ساٖ ٚ ػْٕٛ ٔطزْ  3پس اظ                                                

          ایٕاٖ تٝ ضٚظ ضستاذیع ٚ   پط ستص ذسای یٍا٘ٝ:  زػٛت تٝ                                

 اظ تعضٌاٖ ٚ اضطاف ٔىٝ ٚ ٔراِف تا پیأثط اتٛسفیاٖٚ  اتٛ خُٟٚ  اتِٟٛة 

 ٞطاس اظ     ػّت چٝ تٛز؟              

 ٌْستطش زیٗ اسال  

 ٔراِفت آضىاض اسالْ تا ػمایس ٚ افىاض خاّٞی 

 

 :السأاتی ا٘داْ زاز٘س  اسالْ ٚ زست وطیسٖ اظ ػمایسشٔططواٖ تطای ٔٙصطف وطزٖ پیأثط اظ زػٛت ٔطزْ تٝ زیٗ 

 .وٕه ذٛاستٙس ،ِٚی اٚ اظ پیأثط پطتیثا٘ی وطز اَٚ اظ اتٛطاِة ػٕٛی پیأثط ٚ تعضي ذا٘ساٖ تٙی ٞاضٓ -1

 .ضیاست لْٛ ٚ لثیّٝ ٚ زضیافت ثطٚت ِٚی واضی اظ پیص ٘ثطز٘س:   وطز٘س اظ خّٕٝ پیأثط پیطٟٙازاتیتٝ  -7

 

 

 

 



ٚ ساحط  زضٙاْ ٚ تٟٕت تٝ پیأثط ٚ تطذٛضزٞای ظضت ٚ ٚ ٘اپسٙستا پیأثط ٚ پیأثطضىٙدٝ ٔسّٕا٘اٖ ٚآظاض ٚ  -3

 ذٛا٘سٖ پیأثط

 

 

 

 

 

 

 تٝ ٚسیّٝ لصٝ ٌٛیی ٚ ٘مُ زاستاٖ ٞای ػأیا٘ٝ  ٕٔٙٛػیت ٌٛش زازٖ لطآٖ -0

 تٝ ٚیژٜ تطزٌاٖ تطای خٌّٛیطی اظ ٌستطش زیٗ اسالْ ضسیس تط وطزٖ ضىٙدٝ ٔسّٕا٘اٖ -5

 

اِٚیٗ ضٟسای ضاٜ اسالْ وٝ خاٖ ذٛز ضا تٝ ذاطط ضىٙدٝ اظ زست  یاسط ٚ سٕیٝ 

 .زاز٘س

 

اظ خّٕٝ افطازی تٛز٘س وٝ  ػٕاض ٚ تالَ حثطیتٝ خع یاسط ٚ ٕٞسطش سٕیٝ پسطضاٖ  

 .ضىٙدٝ ٔی ضس٘س
 

 

آظاض ٚ اشیت ٔططواٖ ٘سثت تٝ ٔسّٕا٘اٖ تٝ ٌٛ٘ٝ ای ضس وٝ پیأثط اظ ٔسّٕا٘اٖ  

ٟٔاخطت ٔسّٕا٘اٖ تٝ حثطٝ تٝ ضٞثطی خؼفط تٗ اتی طاِة .)وٙٙسذٛاست ٟٔاخطت 

 (ع)پسط ػٕٛی پیأثط ٚ تطازض حضطت ػّی 

     خؼفط تٗ اتی طاِة ٕ٘ایٙسٜ ٔسّٕا٘اٖ ٟٔاخط ٘عز ٘داضی پازضاٜ حثطٝ



 تحطیٓ التصازی ٚ اختٕاػی ٔسّٕا٘اٖ     -6

 

  پس ٔسّٕا٘اٖ اسالْ ضٛ٘سضىٙدٝ ٚ سطوٛب ٕ٘ی تٛا٘ٙس ٔا٘غ ٌستطش ٔططواٖ ٔتٛخٝ ضس٘س تا،

 .ضاتحطیٓ وطز٘س

  تا پیطٚاٖ اسالْ  (اظزٚاج)ضاتطٝ اختٕاػی ٚ  ذطیس ٚ فطٚش وطز٘س وٝٔططواٖ ػٟس٘أٝ ای ضا أضا

 .ٕٔٙٛع ضس

  ٝضفتٙس ضؼة اتی طاِةپیأثط ٚ پیطٚا٘ص تٝ پیطٟٙاز اتٛطاِة ت. 

  ٓٔٛضیا٘ٝ ٞا ػٟس٘أٝ ضا ذٛضزٜ )تٝ طَٛ ا٘دأیس ٚ سطا٘داْ تا اظتیٗ ضفتٗ ػٟس٘أٝ  سٝ ساَتحطی

 .تٝ پایاٖ ضسیس.(تٛز٘س

  ضطایط تسیاض  (ع)حضطت اتٛطاِة ٚ حضطت ذسیدٝٔسّٕا٘اٖ تا ٚخٛز حٕایت ٞای ٔاِی ٚ ٔازی

 .سرتی پطت سط ٌصاضتٙس

                                                  

 

 

 

 



  

 تطىیُ أت  ٚ حىٛٔت اسالٔی تٝ ضٞثطی پیأثط

 ، اظ ٞٓ خسا ٘یستٙس زیا٘ت ٚ سیاستاظ ٍ٘اٜ اِٟی. 

  ٖالساْ ٕ٘ی ٕ٘ٛز٘س ضطایط تٝ تطىیُ حىٛٔت اسالٔیتٕأی پیأثطاٖ زض صٛضت فطاٞٓ تٛز. 

  حىٛٔت ایدازتطای  ٟٔیا وطزٖ آٟ٘اذٛز ٚ  ػّٕی پیطٚاٖٚ  تطتیت فىطیتالش پیأثط زض ٔىٝ تیطتط تطای 

 .تٛز اسالٔی

 پیأثط تطای ٔمسٔٝ ساظی تطای تطىیُ حىٛٔت اسالٔی 

 .زیساض وطز٘س(ٔسیٙٝ)زٚ تاض پیص اظ ٞدطت تا ٕ٘ایٙسٌاٖ ٔطزْ یثطب 

            

   .تغییط پیسا وطز(تٝ یٕٗ لسْٚ پیأثط ٘اْ یثطب تٝ ٔسیٙٝ اِٙثی )ٚ سپس پیأثط ٞدطت وطز٘س تٝ یثطب           

 (یاضی وٙٙسٌاٖ)ا٘صاض                                                         (:ٞدطت وٙٙسٌاٖ) ٟٔاخطیٗ           

 ٌطٚٞی اظ ساوٙاٖ یثطب وٝ تا پیأثط پیٕاٖ تستٙس وٝ              ضٞا                            تٝ ٌطٚٞی اظ ٔسّٕا٘اٖ وٝ أٛاَ ٚ زاضایی ذٛز ضا          

 .ایطاٖ ضا یاضی وٙٙس.                                                                    وطزٜ ٚ اظ ٔىٝ تٝ ٔسیٙٝ ضفتٙس                                       

                                         

 صفٛی زتیط ٔطاِؼات اختٕاػی ،فاضس ،خٟطْ                                                                                                                                                                                                      



تاسیس 
 مسجد

نخستین اقدام مهم •
پیامبر پس از ورود به 

 مدینه

برای انجام امور •
-عبادی و اجتماعی 

 علمی و سیاسی

حضرت 
خشت اول 

مسجد راخود 
 .حمل کردند

مسلمانان و زنان در •
ساخت مسجد مشارکت 

 .کردند

مرکزی برای مشورت •
و تصمیم گیری درباره 
 امور سیاسی و نظامی

مسجد 
محلی بود 

 برای

عبادت و اجرای مراسم •
مذهبی و سرپناهی 
 برای افراد تهیدست

کانون اصلی سواد •
آموزی و فراگیری علم 

 و دانش

تاسیس مسجد 
نخستین اقدام 

 مهم پیامبر

پیمان برادری 
به جای 

تعصب قومی 
 و قبیله ای

پیمان نامه 
 سیاسی

نبرد های 
پیامبر و نامه 

به سران 
 کشورها

انتخاب 
حضرت 

در (ع)علی
 غدیر خم

    

 السأات ٟٔٓ پیأثط زض ٔسیٙٝ        

 

 

 

 

 

 

 

 ٌأی زض خٟت ایداز أت اسالٔی                         تطازضی تٝ خای تؼصة لٛٔی ٚ لثیّٝ ایپیٕاٖ  

 :ٟٔاخطیٗ ٚ ا٘صاض اظ الٛاْ ٚ لثایُ ٔرتّف تٛز٘س ٚ زض ٌصضتٝ تا ٞٓ ویٙٝ  ٚ زضٕٙی زاضتٙس،پیأثط تطای                                              

 .تیٗ آٖ ٞا ،زٚ تٝ زٚ آٖ ٞا ضا تا یىسیٍط تطازض اػالْ وطز ایداز ٔحثت ٚ زٚستی

 .تٛزایداز أت اسالٔی  ایٗ واض پیأثط ٌأی زض خٟت

 



 

 پیٕاٖ ٘أٝ سیاسی        

 تٝ ٔٙظٛض اتحاز سیاسی تیٗ ٔسّٕا٘اٖ ٔسیٙٝ ٚ یٟٛزیاٖ                                  

 .پیٕاٖ ٘أٝ ای تٙظیٓ ٚ أضا ضس                                 

 تسٚیٗ ٚ أضای پیٕاٖ ٘أٝ سیاسی                                                    

 

 اػالْ ضسٕی حىٛٔت اسالٔی تٝ ضٞثطی پیأثط زض ضٟص ٔسیٙٝ        

              

 ٘ثطزٞای زٚ ضاٖ پیأثط

 .تٝ خًٙ ٞایی وٝ پیأثط زضآٖ ضطوت زاضتٝ ٚ فطٔا٘سٞی خًٙ ضا تط ػٟسٜ زاضتٙس:غعٜٚ                                

   .خًٙ ٞایی وٝ پیأثط زضآٖ حضٛض ٘ساضتٙس ٚ فطٔا٘سٞی خًٙ ضا تط ػٟسٜ فطز زیٍطی ٔی ٌصاضتٙس:سطیٝ                       

            

        خًٙ تسضٔا٘ٙس            خٟاز اتتساییاظ خّٕٝ :زض ظٔاٖ پیأثط تا زضٕٙاٖ ضخ زاز خًٙ ٞای ٔتؼسزی    

 خًٙ احس ٚ ذٙسق:           ٔا٘ٙس خٟاز زفاػی ٘سٚٔططواٖ تٝ آٖ ٞا حّٕٝ وطز٘ستؼضی خًٙ ٞا ٘یع ٔسّٕا٘اٖ تطای زفاع اظ ذٛز خٍٙیسزض   

 خًٙ ذیثط:تطذی خًٙ ٞا تطای زفغ تٟسیسات ذطط٘ان زضٕٙاٖ ضخ ٔی زاز ،ٔا٘ٙس   

 صفٛی زتیط ٔطاِؼات اختٕاػی ،فاضس ،خٟطْ                                                                                                                                                



 ٞطٌع تطایپیأثط      

 وطٛض ٌطایی 

 ٕ٘ی خٍٙیس ٚ ٕٞٛاضٜ تٝ پیٕاٖ ذٛز ٚفازاض تٛز                 تٝ زست آٚضزٖ غٙیٕت   . 

 

 :پیأثط زضخًٙ ٞا ٔسّٕا٘اٖ ضا         

 ضػایت اصَٛ اذاللی 

 تٛصیٝ ٔی وطز٘س                              ضػایت اضظش ٞای ا٘سا٘ی. 

 تا اسیطاٖ ذٛش ضفتاضی 

 ْپطٞیع اظ ترطیة ٚ ػاضت أٛاَ ٔطز       

 

 .٘أٝ ٘ٛضت ٚ آٖ ٞا ضا تٝ اسالْ زػٛت وطز٘سحثطٝ  ٚ ٔصط،  ایطاٖ،ضْٚ  است پیأثط تٝ فطٔا٘طٚایاٖٞسایت ٕٞٝ ٔطزْ خٟاٖ وٝ ٞسف زیٗ اسالْ اظ آ٘دا 

 

 

 

 

 (تط اساس ساَ ٞای ٞدطت)ٟٔٓ تطیٗ ضٚیسازٞای تاضید اسالْ اظ ٞدطت پیأثط تا ضحّت آٖ حضطت                               



       

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



   

   ٚالؼٝ غسیط ذٓ     

  

 زستٛض زاز٘س زضتطٌطت اظ  آذطیٗ سفط حح ،پیأثط  

                          .غسیط ذٓ تٛلف وٙٙس زض ٔحّی تٝ ٘اْ  تٕاْ ٔسّٕا٘اٖ  

 :پطسیس پیأثط تا ذٛا٘سٖ ذطثٝ ای طٛال٘ی اظ ٔسّٕا٘اٖ 

 ؟«چٝ وسی ٘سثت تٝ ٔٛٔٙاٖ زض تصٕیٓ ٌیطی اِٚی تط است»

 ذسا ٚ پیأثطش:ٔسّٕا٘اٖ ٌفتٙس

 

 :؟ ضا تاال تطز٘س ٚ فطٔٛز٘س(ع)پیأثط زست حضطت ػّی 

 ٞطوس ٔٗ پیطٛای اٚیٓ پس ػّی پیطٛای اٚست ذساٚ٘سا 

 .زٚستساضاٖ ػّی ضا زٚست تساض ٚ زضٕٙا٘ص ضا زضٕٗ

 .ذطثٝ غسیط ضا تٝ ذاطط تسپاض٘س ٚ تطای زیٍطاٖ تاظٌٛ ٕ٘ایٙسپیأثط سفاضش وطز٘س                                               

 .ضا تثطیه ٌفتٙس(ع)ٚ حاضطاٖ خا٘طیٙی حضطت ػّی                                               

 خٟطْ -ٔطاِؼات اختٕاػی -زتیط -تا آضظٚی ٔٛفمیت تطای ضٕا زا٘ص آٔٛظاٖ تالضٍط،صفٛی                                                                                    


