
 منطقه پیدایش اسالم

 خَد وِ( عذًاًی) شوالی ٍ( لحطاًی) یوٌی یا جٌَتی گشٍُ دٍ تِ ًژاد ٍ تثاس اساس تش عشب لثایل

 تَدًذ، پشاوٌذُ عشاق ٍ شام حجاص، یواهِ، ًجذ، تْاهِ، هٌاطك دس ٍ داشتٌذ هختلفی عشایش ٍ لثایل

 اعشاب تیشتش ٍ تَدًذ وشدُ هىاى ًمل شوالی هٌاطك تِ جٌَتی لثایل اص تسیاسی. شذًذ هی تمسین

 دس.داشتٌذ اشتغال شتشداسی ٍ شتشپشٍسی تِ عوذُ طَس تِ ٍ تَدًذ ًشیي صحشا شوالی هٌاطك ساوي

 :تَدًذ دستِ سِ اعشاب عشتستاى جضیشُ شثِ دس اسالم ظَْس ٌّگام

 هٌمشض شاى ًسل اها صیستٌذ، هی عشتستاى دس ّوِ اص پیش وِ اعشاب لَم تشیي لذیوی: تائذُ اعشاب

 .تَد شذُ

 یعٌی خَدشاى، جذ ًام تِ سا عشتستاى ًام ٍ وشدًذ هی صًذگی جضیشُ شثِ ششق دس لَم ایي: ًجذ اعشاب

 .دادًذ لشاس سعَدی عشتستاى

 ٍجَد دلیل تِ ٍ تَدًذ ساوي جضیشُ شثِ غشب ٍ شوال دس وِ تَدًذ عشب لَم تشیي اصیل: حجاص اعشاب

 .آهذًذ هی حساب تِ عشب لَم تشیي هحتشم وعثِ

 دس ٍ اسالم دیي پیاهثش ٍ تٌیاًگزاس( 632 - 570 ) ّاشن تي عثذالوطلة تي عثذاهلل تي هحوذ اتَالماسن

 تحَیل سا هحوذ هسلواًاى. تاشذ هی خذا پیاهثشاى سلسلِ دس پیاهثش تضسگتشیي ٍ آخشیي هسلواًاى، ًظش

 آدم، دیي ّواى یا) یىتاپشستی ًشذُ تحشیف ٍ اصلی آییي تاصگشداًٌذُ ٍ لشآى آسواًی وتاب دٌّذُ

 عٌَاى تِ ّوچٌیي اٍ. داًٌذ هی( اسالم دس شذُ پزیشفتِ پیاهثشاى سایش ٍ عیسی ًَح، هَسی، اتشاّین،

 هسلواًاى تشای ٍ جٌگی، فشهاًذُ طلة، اصالح گزاس، لاًَى خطیة، فیلسَف، تاصسگاى، هذاس، سیاست یه

 تِ ٍ هسلواًاى عمیذُ تِ. شَد هی هحسَب الْی فشاهیي تعلین هأهَس دیگش هزاّة تشخی پیشٍاى ٍ

 آییي آًشا وِ حٌیف دیي تِ پذساًش ّوچَى تعثت یا ٍحی دسیافت اص لثل هحوذ لشآى، تصشیح

 .است تَدُ داًٌذ، هی یىتاپشستی تشهثٌای ٍ اتشاّین



 صًاى تیي دس ٍ اتیطالة تي علی هشداى تیي دس ٍ شذ تشگضیذُ پیاهثشی تِ سالگی 40 سي دس هحوذ

 سا خَد دعَت تعثت اص پس سال سِ تا هحوذ. آٍسدًذ ایواى ٍی تِ وِ تَدًذ وساًی اٍلیي خذیجِ

 وِ گشٍّی اٍلیي. ًوَد آشىاس سا خَد دعَت خذاًٍذ، طشف اص ٍحی تا سَم سال اص پس ٍ ًىشد آشىاس

 تِ آى اص پس. تَدًذ ّاشن تٌی هشداى خَد، صادگاى عوَ ًوَد، دعَت اسالم تِ آشىاسا سا ّا آى هحوذ

 .ًوَد دعَت اسالم تِ آشىاسا سا لشیش توام ٍ سفت صفا وَُ

 ّا تت توسخش تِ هحوذ وِ صهاًی اها تَدًذ، اعتٌا تی هحوذ دعَت تِ ًسثت لشیش سشاى اتتذا دس

 تا تَد اتَطالة تا گفتگَ ّا آى الذام اٍلیي. گشفتٌذ هحوذ تا هماتلِ تِ تصوین ًیض لشیش سشاى پشداخت،

 وِ پشداخت گفتگَ تِ هحوذ تا آًاى خَاست تِ ًیض اتَطالة داسد، تاص خَاّی اسالم اص سا هحوذ اٍ

 صَست اعشاب تَسط تاس چٌذیي ایٌىاس. وشد سد سا آًاى پیشٌْادات ٍ ّا ٍعذُ جَاب، دس ًیض هحوذ

 جَاب دس ًیض اٍ ٍ گزاشت هیاى دس اتَطالة تا سا ساُ ایي دس خَد ساسخ عضم هحوذ ًْایت دس تا گشفت

 .خَاًذ هحوذ ّوشاُ ٍ حاهی سا خَد

 

 اص جستي یاسی تِ تصوین دیذًذ، تیَْدُ سا اتَطالة اص خَاستي ووه آًىِ اص پس لشیش سشاى

 گفتٌذ ٍ وشدًذ هطشح هحوذ اص پشسیذى تشای سا سؤال سِ ًیض یَْد علوای گشفتٌذ، هذیٌِ یَْدیاى

 تاصگشتٌذ هىِ تِ وِ صهاًی لشیش سشاى ًیست؛ شىی اٍ پیغوثشی دس تذاًذ، سا ّا ایي پاسخ هحوذ اگش

 دسست سٍص، 15 اص پس آًىِ تا داد، گَیی پاسخ لَل آًاى تِ ًیض هحوذ شذًذ، جَیا هحوذ اص سا ّا آى

 سا تأخیش ایي دلیل جثشئیل. داد سا ّا آى پاسخ وشدًذ، هی پیشٍصی احساس لشیش سشاى وِ صهاًی

 تش فمط آى اص تعذ تا خَاست اٍ اص ٍ وشد عٌَاى خذاًٍذ تش تَول ًِ ٍ هحوذ داشتي خَد تِ اعتواد

 .وٌذ تَول خذاًٍذ اسادُ

 هسلواًاى، تعذاد افضایش تا دیگش سَی اص. شذ هتَلذ خذیجِ اص فاطوِ هحوذ، تعثت اص پس سال پٌج

 تیي ایي دس. وشدًذ هی شىٌجِ سا آًاى حتی ٍ وشدُ تیشتش سا خَد اریت ٍ آصاس ًیض لشیش پشستاى تت



 یاسش ٍ عواس تالل، چَى هحوذ، صحاتِ اص تسیاسی ٍ شذ وشتِ اسالم ساُ دس وِ تَد صًی اٍلیي سویِ

 .گشفتٌذ هی لشاس سخت ّای شىٌجِ هَسد ًیض

 

 حبشه به مسلمانان هجرت

 شعائش داشتي تپا تشای آسام، هحیط یه تحصیل هٌظَس تِ ،«لشیش» آصاس ٍ شش اص سّایی تشای ای عذُ

 ٍ واس اص دست ٍ گَیٌذ، تشن سا «هىِ» خان وِ گشفتٌذ، تصوین یگاًِ، خذای پشستش ٍ دیٌی

 شثِ سشتاسش دیذًذ هی صیشا. تشًٍذ وجا وٌٌذ، چِ تَدًذ هتحیش ٍلی تشداسًذ؛ خَیشاى ٍ فشصًذ تجاست،

 دستَسات ٍ ًوَد، تلٌذ سا تَحیذ ًذای تَاى ًوی ای ًمطِ ّیچ دس ٍ است، گشفتِ فشا پشستی تت سا جضیشُ

 هیاى دس پیاهثش خَد تا سا هطالة وِ است ایي تْتش وشدًذ فىش خَد تا. داشت تشپا سا یىتاپشستی آئیي

 خذا سشصهیي:»یعٌی. است «فاعثذٍى فایّای ٍاسعِ أسضی إى» اساس تش اٍ آئیي وِ پیاهثشی. تگزاسًذ

 .«تاشیذ داشتِ سا خذا پشستش تَفیك جا آى دس وِ تگضیٌیذ صًذگی تشای سا ای ًمطِ است پٌْاٍس

 

 مدینه به مسلمانان و محمد هجرت

 هیالدی 622 سپتاهثش دس تعثت اص پس سال 13 هذیٌِ، تِ هىِ اص هحوذ ّجشت سال

 دس وِ تاشذ هی ّجشی تاسیخ تِ هَسَم هسلواًاى تاسیخ هثذأ( ّجشی اٍل سال شْشیَس/االٍل ستیع)

 .گشدیذ ٍضع خطاب تي عوش خالفت صهاى


