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حج يکي از مهمترين فروع دين اسالم است که مسلمانان در دهه ي اول آخرين ماه قمري به مسجد الحرام در  -1

عودي رفته و مراسم خاص آن را به جا مي آورند هر مسلمان در صورت دارا بودن شرايط سشهر مکه عربستان 

 .خاص ، مکلف است حداقل يکبار در طول عمر خود آن را انجام دهد 

 نخستين بار در دين ابراهيم انجام شد.حج 

 مهم ترين شهر هاي مقدس مسلمانان جهان در کشور عربستان مکه و مدينه نام دارد. -2

عودي است و به سبب قرار داشتن کعبه ، قبله گاه مسلمانان در آن مقدس سمکه از شهر هاي تاريخي عربستان  -3

 ترين شهر اسالم به شمار مي رود.

زادگاه حضرت محمد )ص( پيامبر اسالم و محل بعثت ايشان است. خانه ي کعبه در مسجد الحرام قراردارد مکه 

 که بزرگترين و مهم ترين مسجد دنيا است.

 خانه کعبه قبله ي مسلمانان جهان است و همه ي مسلمانان هر روز به سمت کعبه نماز مي خوانند.

 ه مي گرديم .طواف خانه ي کعبه يعني به دور خانه ي کعب

مدينه نام شهري است در منطقه حجاز واقع در شبه جزيره عربستان ، اين شهر پيش از هجرت اسالم يثرب  -4

 نام داشت که با ورود پيامبر ، آن را مدينه النبي ناميدند.

به به سرزميني که از سه طرف به آب و از يک طرف يه خشکي راه داشته باشد شبه جزيره گفته مي شود. ش -5

 جزيره عربستان در جنوب غربي آسيا قرار دارد . اين شبه جزيره پهناورترين شبه جزيره ي جهان است.

شرق ، اقيانوس هند و مب در عر، درياهاي عمان و شبه جزيره يا جزيره العرب ميان آب هاي خليج فارس  -6

ها از حمله فرات در قسمت شمالي خليج عدن در جنوب و درياي سرخ در مغرب قرار دارد. و به سبب جريان رود 

 آن به صورت جزيره درآورده شده است.
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براي پيدا کردن جهت قبله از وسيله اي به نام قبله نما استفاده مي کنيم . عقربه ي قبله نما سمت جنوب  -7

 غربي را نشان مي دهد. 

نما پيدا کنيم يعني رو به  ما در هر جاي کشور ايران که زندگي مي کنيم . اگر جهت جنوب غربي را روي قطب

 سمت قبله ايستاده ايم .

 غار حرا  -8

بل النور نيز شناخته مي شود اين کوه يکي از مکان هاي مقدس شهر مکه و از آثار مذهبي باقي جکوه حرا به نام 

)ص( مانده از عصر رسالت به شمار مي رود . در شمال شرق مکه واقع شده است . اين غار محل عبادت رسول خدا 

بوده و آن حضرت چندي از ايام سال را به ويژه ماه مبارک رمضان را در آن به سر مي برده است . در همين غار 

پيامبري به بود که نخستين بار بر رسول خدا )ص( وحي نازل شد . ايشان در اين غار بود که از طرف خداوند 

 مبعوث شدند .

سال پنهاني به دين اسالم دعوت  3ند که مردم را به مدت حضرت محمد )ص( پس از مبعث ، ماموريت يافت -9

              کنند پيامبر )ص( به مدت سه سال فقط خويشاندان و آشنايان را به صورت مخفيانه به دين اسالم دعوت 

 مي کردند.

 .از سه سال خداوند به ايشان ماموريت داد تا همه ي مردم را آشکارا به اسالم دعوت کند  دبع –  10

وقتي خبر ظهور اسالم در عربستان پيچيد ، کافران و ثروتمندان مکه از گسترش اسالم احساس خطر کردند.  -11

ست داشتند با ظلم و ستم بر مردم زيرا آنها نمي خواستند بت پرستي از ميان برود و مردم باهم برابر باشند بلکه دو

 حکومت کنند.

از اين رو تصميم گرفتند با دادن پول و مقام به حضرت محمد )ص( ايشان را از راه خدا بازدارند ولي پيامبر  -12

 پيشنهاد کافران را نپذيرفت.
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ر آزارو اذيت او وقتي کافران فهميدند حضرت محمد )ص( از مبارزه با بت پرستي دست بر نمي دارد . به فک -13

و پيروانش افتادند . برخي از پيروان پيامبر را شکنجه کردند ، بعضي از آنها شهيد شدند ، حتي خود پيامبر نيز از 

 اين آزارو اذيت ها در امان نبودند اما با مهرباني آن ها را به راه خدا و دين اسالم دعوت مي نمودند.

جرت کنند . هه پيامبر به جمعي از مسلمانان دستور دادند که به حبشه آزارو اذيت کافران آن قدر زياد بود ک-14

ادل بود و مسلمانان مي توانستند در آن کشور آزادانه زندگي کنند.سرپرست عزيرا پادشاه کشور حبشه ، مردي 

 مسلمانان مهاجر جعفر پسر عموي پيامبر )ص( بود 

 شعب ابي طالب : -15

لک عبدالمطلب بوده است .خانه ي متعلق به حضرت خديجه است . اين منطقه مِدر شهر مکه دره اي ميان دو کوه 

         که پيامبر )ص( با او در آن زندگي مي کرده در اين محل واقع بوده است. به دليل نزديکي به کعبه بهترين 

ان به شعب نقطه ي مکه بوده است در سال هفتم بعثت ، رسول خدا )ص( و مسلمانان به سبب آزار هاي مشرک

 پناه جستند و سه سال در محاصره ي اقتصادي و اجتماعي در اين مکان به سر بردند.

.  که رابطه ي خود را با مسلمانان قطع کنند و با آنها خريد و فروش و ازدواج نکنند يمان بستندکافران باهم پ -16

 آن ها عهد نامه اي نوشتند و آن را در خانه ي کعبه گذاشتند.

از مدت سه سال ، روزي پيامبر خدا از جانب خدا آگاه شدند که موريانه عهد نامه ي کافران را خورده پس  -17

است . ابوطالب )ع( عموي پيامبر ، اين خبر را به کافران داد و از آنان خواست که عهدنامه را بياورند و همچنين 

 رد .گفت : اگر محمد)ص( درست نگفته باشد او را به شما تسليم خواهد ک

ه به رکافران رفتند و ديدند که پيامبر )ص( درست گفته است بنابراين به پيامبر و مسلمانان اجازه دارند که دوبا

 مکه بازگردند.
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  15رويداد هاي خط زمان در درس  -18
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