
ISLAMUL/ LUMEA ARABĂ  
 

Localizare geografică – In Peninsula Arabică 
Perioada pre-Islam – triburi războinice grupate în oaze (unde se dezvoltă centre meşteşugăreşti şi comerciale 
urbane) – religie politeistă. Cel mai important oraş – Mecca (cu un templu închinat unui meteorit negru – KAABA) 

RELIGIA ISLAMICĂ – religie monoteistă fondată în sec VII de către Profetul Mahomed 
TERMENI-CHEIE: 
ALLAH – D-zeu (în limba arabă)   SHARYIA – legea islamică inspirată de Coran 
ISLAM – supunere     MOSCHEE – lăcaş de cult 
MUSULMAN – cel care se supune   IMAM – preot musulman 
CORAN – cartea sfântă    MEDRESSA – şcoală islamică 
HEGIRA – revelaţia lui Mahomed  DJIHAD – război sfânt dus împotriva musulmanilor 
SUNNA ISLAM – tradiţia islamică  SHIA ALI ISLAM – continuatorii IslamuluI lui ALI 
CALIF – conducătorul religios dar şi politico-militar al statului arab medieval (CALIFATUL ARAB) 
ORAŞELE SACRE ALE ISLAMULUI 

 MECCA – locul de naştere al Islamului dar şi al Profetului Mahomed – oraş sfânt ce adăposteşte KAABA 
 MEDINA – după Hegira (622), Mahomed s-a refugiat la Medina (primul oraş ce a acceptat învăţăturile 

Islamului).Oraşul unde este îngropat Mahomed 
 IERUSALIM – oraşul de unde (de la moscheea Al-Aqsa) Mahomed a fost înălţat la ceruri (în Rai) de către 

arhanghelul Gabriel) 
CEI 5  STÂLPI AI CREDINŢEI   ISLAMULUI  

1. SHAHADA – crezul musulman (Există un singur D-zeu numit Allah iar Mahomed este profetul său) 
2. Cele cinci rugăciuni zilnice 
3. RAMADAN (o lună de post negru) se termină cu Ramadan Bayram) 
4. Pelerinajul la Mecca – Atingerea pietrei negre sfinte - Kaaba 
5. Milostenia – element de solidaritate în cadrul societăţii musulmane (Umma) 

PREVEDERI DIN SHARYIA: 
 EGALITATEA BĂRBAŢILOR  în faţa lui Alah 
 Interdictia consumului cărnii de porc şi a alcoolului 
 Inferioritatea femeii faţă de bărbat, poligamia, dar şi obligaţia bărbatului de a proteja femeia 
 Sancţiuni dure pentru orice infracţiune, lapidarea, principiul “ochi pentru ochi......” 

DIVIZAREA   ISLAMULUI 

SUNNIŢII ŞIIŢII 

Califi aleşi (pe baza meritului personal / 
EGALITATEA BĂRBAŢILOR  în faţa lui Alah) 

Califi dinastici –descendenţii Profetului (ALI / ginerele profetului  
şi urmaşii de sânge ai acestuia) ALI – fondatorul Şiismului 

Respectarea traditiilor religioase Inovaţii religioase 

EVOLUTII POLITICE 

 632- după moartea Profetului, califul Omar întemeiază CALIFATUL OMEYAD sunnit de Damasc 

 635-718 – Omeyazii cuceresc Imperiul Persan, Siria, Palestina, Egipt, N Africii, 

 711-718 crestinul renegat Tarik ibn Zyad cucereste Spania 

 715-732 – înfrângeri în faţa chinezilor, turcilor, bizantinilor, francilor 
Anul 750 

 750 – Revolta şiiţilor conduşi de califul Abu al Abbas care fondează CALIFATUL  ABBASID şiit de Bagdad  

 750 – ultimul emir (prinţ) omeyad fuge în Spania şi fondează EMIRATUL OMEYAD  sunnit de Cordoba 
CALIFATE \    EMIRATE 
635-750 – CALIFATUL OMEYAD sunnit de Damasc 
750-1258 – CALIFATUL ABBASID şiit de Bagdad – distrus de mongoli 
750-1492 – EMIRATUL OMEYAD sunnit de Cordoba – distrus de  spanioli 
 

 
 

 

SARCINI RECAPITULATIVE DE LUCRU: 
1. Completează o axă cronologică cu semnificaţia următoarelor date: 622, 632, 750, 1258, 1492 
2. Identifică un avantaj şi un dezavantaj al femeii in Islam 
3. Menţionează rolul istoric al următorilor: MAHOMED, ALI, Omar, Abu al Abbas, Tarik ibn Zyiad 
4. Pornind de la principiul egalităţii bărbaţilor în faţa lui Allah, explică rolul educaţiei în Islam 
5. Explică de ce Şiismul a fost iniţial  acuzat că încalcă principiul egalităţii bărbaţilor în faţa lui Allah 
6. Alege din principiiile Sharyia menţionate mai sus pe cel pe care-l consideri cel mai important şi susţine-ti 

cu două argumente alegerea 
7. Găseşte o diferenţă între funcţia de Calif şi cea de Emir 


