


Μια αεροφωτογραφία, που απεικονίζει τους 
Μουσουλμάνους να κατευθύνονται προς 
το Κά‘μπα (Ιερό Τζαμί), το οποίο ο Θεός 
διέταξε τον Προφήτη Αβραάμ να χτίσει και 
έδωσε εντολή στους μουσουλμάνους να 
στρέφονται προς αυτό στις προσευχές τους 
όπου κι αν βρίσκονται.
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Μια ματιά στην ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη θρησκεία 

στον κόσμο.

Φαχντ Σάλεμ Μπαχαμμάμ

Αυτό είναι

το Ισλάμ





• Δεν σε απασχολεί να δεις πιο ξεκάθαρα 
την εικόνα σχετικά με τη θρησκεία για 
την οποία υπάρχουν οι περισσότεροι 
διαπληκτισμοί στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης γύρω σου;

• Δεν αξίζει να σταματήσεις λίγο για να 
αποκτήσεις λεπτομερή γνώση σχετικά 
με την πιο διαδεδομένη και ταχέως 
αναπτυσσόμενη θρησκεία σύμφωνα με 
τις παγκόσμιες στατιστικές;

• Δεν βρίσκεις ενδιαφέρον το να 
ανακαλύψεις τους πολιτισμούς, τις 
κουλτούρες και τη φιλοσοφία των άλλων 
εθνών, σχετικά με τη ζωή, τη θρησκεία 
και το σύμπαν γύρω μας;

• Θα δώσεις στον εαυτό σου την ευκαιρία 
να μάθεις για το Ισλάμ από τις αξιόπιστες 
πηγές του, και έπειτα να κρίνεις εσύ με τη 
λογική σου σχετικά μ’ αυτό;

Αν βλέπεις ότι αυτό το βιβλίο ή ένα 
μέρος του είναι σημαντικό, τότε 

αυτό το βιβλίο θα σε βοηθήσει να 
βρεις αυτό που ψάχνεις.
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Σημαντικές ερωτήσεις 
που απασχολούν 
το μυαλό μας.
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Ποιος Ποιος από μας δεν σταμάτησε κάποτε 
κατά τη διάρκεια της ζωής του για να 
αναρωτηθεί: «Τι γίνεται; Ποιος είμαι; Από 
πού ήρθα; Πού πηγαίνω; Πού θα είναι ο 
τελικός προορισμός μου; Ποιος είναι ο 
σκοπός πίσω απ’ όλο αυτό το σύμπαν; Γιατί 
οι άνθρωποι απασχολούνται πολύ στο να 
τρέξουν πίσω από τα εγκόσμια αγαθά, 
αφού η τελική κατάληξη είναι θάνατος, 
(το ότι γινόμαστε) σκόνη και ανυπαρξία;».
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TΤόσο οι Μουσουλμάνοι, όσο και οι 
Χριστιανοί και οι Εβραίοι, πιστεύουν ότι η 
ζωή χωρίς πίστη στην ύπαρξη Ενός Δίκαιου 
Δημιουργού, και στην ύπαρξη της Μέλλουσας 
Ζωής, κατά την οποία ο αγαθοεργός θα λάβει 
την αμοιβή του και ο κακοποιός θα λάβει 
την τιμωρία του, αποτελεί μάταια ζωή χωρίς 
κανένα νόημα, και περιπέτεια χωρίς κανένα 
όφελος, και έχει μόνο πόνο και ταλαιπωρία 
χωρίς καμία ανταμοιβή ή αποζημίωση.

Επίσης πιστεύουν ότι δεν μπορεί κανείς να 
κατανοήσει τις αντιφάσεις της ζωής, τη σοφία 
πίσω από το σωστό και το λάθος, και την 
ταλαιπωρία που υπομένουν μερικοί άνθρωποι 
κατά την εγκόσμια ζωή, εκτός και αν πιστεύει 
σε Έναν Δημιουργό Σοφό Δίκαιο Κύριο, ο 
Οποίος έθεσε γι’ αυτή τη ζωή μια κατάληξη, 
μετά από την οποία ο καθένας θα λάβει αυτό 
που αξίζει από αμοιβή ή τιμωρία σύμφωνα με 
αυτά που έκανε κατά την εγκόσμια ζωή.

Όταν κάποιος κατανοήσει όλα αυτά, μόνο 
τότε η βαθιά πίστη σ’ όλες τις αρχές και τις 
αντιλήψεις μας, στις οποίες καλούμε τους 
άλλους, όπως η δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια, η 
υπομονή και το έλεος, θα γίνει αληθινά συνεπής 
με τον εαυτό του, και τότε η πρόκληση θα έχει 
νόημα, το κατόρθωμα θα έχει ωραία γεύση, και 
η υπομονή θα έχει γλυκύτητα.
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Δεν μπορεί κανείς να 
κατανοήσει τις αντιφάσεις της 
ζωής, τη σοφία πίσω από το 
σωστό και το λάθος, και την 
ταλαιπωρία που υπομένουν 
μερικοί άνθρωποι κατά την 
εγκόσμια ζωή, εκτός και αν 
πιστεύει σε Έναν Δημιουργό 
Σοφό Δίκαιο Κύριο.

Το Ένδοξο Κοράνιο έχει αναφέρει αυτό το 
γεγονός, ο Αλλάχ, ο Ύψιστος, είπε σχετικά μ’ 
αυτούς που έχουν λογική και συλλογίζονται: 
«Αυτοί που μνημονεύουν τον Αλλάχ όρθιοι, 
καθισμένοι ή ξαπλωμένοι στο πλευρό τους και 
στοχάζονται για τη δημιουργία των ουρανών 
και της γης, (λέγοντας), «Κύριέ μας, δεν τα 
δημιούργησες αυτά άσκοπα• Ύψιστος είσαι 
(πολύ Ανώτερος για να κάνεις κάτι τέτοιο)• 
τότε, προστάτεψέ μας από την τιμωρία του 
πυρός.» (Άλε ‘Ιμράν 3:191)

Το Ισλάμ:
Όλες οι άλλες θρησκείες εκτός του Ισλάμ, 

έχουν ονομαστεί από τους ανθρώπους 
σύμφωνα με το όνομα ενός ατόμου, έθνους 
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ή χώρας. Για παράδειγμα, ο Χριστιανισμός 
πήρε το όνομά του από το όνομα του Χριστού 
(ειρήνη σ’ αυτόν), ο Ιουδαϊσμός πήρε το όνομά 
του από το όνομα της φυλής του Ιούδα, ο 
Βουδισμός πήρε το όνομά του από το όνομα 
του Βούδα, ο Ινδουισμούς πήρε το όνομά του 
από το όνομα της Ινδίας, κλπ.

Όσο για το Ισλάμ, δεν έχει ονομαστεί 
σύμφωνα με το όνομα ενός άνδρα, μιας φυλής 
ή ενός έθνους. Αφού δεν είναι περιορισμένο 
σε ένα έθνος, για να αποκαλείται με το όνομά 
του, ούτε εφευρέθηκε από ένα άτομο, για να 
αποκαλείται με το όνομά του, αλλά ονομάστηκε 
‘Ισλάμ’ από τον Αλλάχ, τον Δημιουργό όλου 
του σύμπαντος.

Η σημασία της λέξης ‘Ισλάμ’:
Η γλωσσική σημασία της λέξης ‘Ισλάμ’ στην 

Αραβική γλώσσα, είναι ειρήνη, ασφάλεια, 
ειλικρίνεια, υποταγή, υπακοή, και ψυχική 
ηρεμία.

Το Ισλάμ σημαίνει απόλυτη υπακοή και 
υποταγή προς τον Κύριο, τον Δημιουργό, με 
ταυτόχρονη απελευθέρωση από όλες τις μορφές 
λατρείας ή υποταγής προς οποιονδήποτε άλλον 
εκτός του Αλλάχ. 

Αυτή η έννοια τονίζεται στο Ένδοξο 
Κοράνιο, σε μερικά εδάφια.
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Το Κοράνιο μάς πληροφορεί ότι όποιος 
στρέφεται προς τον Αλλάχ ολόψυχα και με 
υπακοή και υποταγή, στ’ αλήθεια έχει πιάσει 
την πιο αξιόπιστη χειρολαβή, που δε σπάει 
ποτέ. (Λουκμάν 31:22)

Έτσι, Ισλάμ σημαίνει απόλυτη υποταγή 
προς τον Αλλάχ, και απελευθέρωση από 
οποιαδήποτε μορφή υποταγής ή λατρείας προς 
οποιονδήποτε άλλον εκτός του Αλλάχ. Και 
Μουσουλμάνος είναι αυτός που αφοσιώνεται 
στη λατρεία του Αλλάχ, νοιώθωντας μια 
εσωτερική ειρήνη, και εξαπλώνοντας την 
ειρήνη γύρω του.

Αλλά, είναι αυτό το ίδιο μήνυμα όλων των 
προφητών που στάλθηκαν από τον Αλλάχ;
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Το Ισλάμ είναι η θρησκεία όλων των 
προφητών:

Το Κοράνιο μάς πληροφορεί ότι ο Αλλάχ, 
ο Ύψιστος, έστειλε σε κάθε έθνος ανά την 
ιστορία έναν προφήτη, που δίδαξε τη θρησκεία 
του Αλλάχ σε εκείνο το έθνος. Ο Αλλάχ 
λέει στον Προφήτη Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ 
αυτόν) στο Ένδοξο Κοράνιο: “Στ’ αλήθεια, 
σε στείλαμε με την Αλήθεια ως φορέα καλών 
ειδήσεων και ως προειδοποιητή. Δεν υπάρχει 
έθνος που να μην έχει έλθει ανάμεσά του ένας 
προειδοποιητής.» (Φάτιρ 35:24)

Όλοι οι Αγγελιαφόροι ήρθαν με τη θρησκεία 
της Αλήθειας, δεν διαφέρουν στο μήνυμα του 
δόγματος της πίστης, ούτε στις θεμελιώδεις 
εντολές ούτε στην  ηθική.

Το Ισλάμ, η θρησκεία που στάλθηκε στον 
Προφήτη Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) πριν 
από 1400 χρόνια, είναι η ίδια θρησκεία όλων 
των άλλων προφητών. Το Κοράνιο διατάζει 
τους Μουσουλμάνους να πιστεύουν σ’ ό,τι 
πίστευαν όλοι οι προηγούμενοι προφήτες, 
όπως ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Μωυσής 
και ο Ιησούς (ειρήνη σ’ αυτούς). (Αλ-Μπάκαρα 
2:136)
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Αξιοσημείωτο είναι ότι το Κοράνιο μάς 
αναφέρει το θέλημα του Αβραάμ και του Ιακώβ 
πριν πεθάνουν, στα παιδιά τους, λέγοντας: «Ω, 
γιοι μου, στ’ αλήθεια ο Αλλάχ επέλεξε για σας 
την (αληθινή) θρησκεία, κι έτσι μην πεθάνετε 
παρά ως Μουσουλμάνοι.» (Αλ-Μπάκαρα 
2:132)

Η γλωσσική σημασία της λέξης ‘Ισλάμ’ 
στην Αραβική γλώσσα, είναι ειρήνη, 
ασφάλεια, ειλικρίνεια, υποταγή, υπακοή, 
και ψυχική ηρεμία.

Το Ισλάμ είναι η ίδια θρησκεία όλων των 
άλλων προφητών, το δόγμα είναι ένα, δεν 
αλλάζει στη ρίζα του, η αλλαγή όμως είναι 
στις λεπτομέρειες των εντολών κάθε Σαρίας, 
ώστε να ικανοποιεί τις συνθήκες κάθε εποχής. 
Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) 
στάλθηκε με την τελική Σαρία (εντολές) που 
είναι έγκυρη μέχρι την Ημέρα της Ανάστασης.
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Το Ισλάμ, δεν έχει ονομαστεί σύμφωνα με 
το όνομα ενός άνδρα, μιας φυλής ή ενός 
έθνους. Αφού δεν είναι περιορισμένο σε 
ένα έθνος, για να αποκαλείται με το όνομά 
του, ούτε εφευρέθηκε από ένα άτομο, για 
να αποκαλείται με το όνομά του, αλλά 
ονομάστηκε ‘Ισλάμ’ από τον Αλλάχ, τον 
Δημιουργό όλου του σύμπαντος.

Έτσι, το Κοράνιο δηλώνει ξεκάθαρα ότι 
η θρησκεία του Αλλάχ από την εποχή του 
Αδάμ (ειρήνη σ’ αυτόν) μέχρι του Μωχάμμαντ 
(ειρήνη σ’ αυτόν) είναι μόνο μια, το Ισλάμ. 
Και ότι οι διαφορές, που τις βλέπουμε στα 
δόγματα των Χριστιανών και των Εβραίων, 
αποτελούν διαστρεβλώσεις που έκαναν οι 
άνθρωποι μετά από τους προφήτες τους, οι 
οποίες διαστρεβλώσεις τούς απομάκρυναν από 
το αληθινό δόγμα των πρόφητών τους. (Άλε 
‘Ιμράν 3:19)
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Η Καθολικότητα

του Ισλάμ
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ΠαρΠαρ’ όλο που το Κοράνιο ήρθε στην 
Αραβική γλώσσα, και ο Προφήτης 
Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) ήταν 
Άραβας, η λέξη ‘Άραβες’ δεν αναφέρεται 
πουθενά στο Κοράνιο. Σήμερα οι Άραβες 
αποτελούν μειονότητα ανάμεσα στους 
Μουσουλμάνους, αφού οι Άραβες 
αποτελούν λιγότερο από το 20% των 
Μουσουλμάνων. Η μεγαλύτερη Ισλαμική 
χώρα είναι η Ινδονησία. Επίσης η 
Μουσουλμανική μειονότητα στην Ινδία 
είναι μεγαλύτερη από τον πληθυσμό τής 
μεγαλύτερης Αραβικής χώρας.
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TΤο Ισλάμ αποτελεί έλεος και καθοδήγηση γι’ 
όλα τα έθνη των διαφορετικών κουλτούρων, 
χωρών, εθίμων και εθνικοτήτων. Το Κοράνιο 
λέει: «Και δεν σε στείλαμε (ω, Μωχάμμαντ!) 
παρά μόνο ως έλεος για όλον τον κόσμο.» (Αλ-
Ανμπιγιά’ 21:107)

Το Ισλάμ παρουσιάζει ένα μοντέλο 
για την ανθρώπινη διαφορετικότητα και 
την συνύπαρξης μεταξύ ανθρώπων από 
διαφορετικούς λαούς, με τέτοιο τρόπο που δεν 
υπάρχει σ’ οποιοδήποτε άλλο σύστημα στη γη.

Ας αναλογιστούμε πως αυτή η Κορανική 
καθοδήγηση δεν απευθύνεται μόνο στους 
Άραβες, ούτε μόνο στους Μουσουλμάνους, 
αλλά αποτελεί καθολικό Μήνυμα προς 
όλη την ανθρωπότητα ανεξαρτήτως φυλών 
ή χρωμάτων. Ο Αλλάχ λέει: «Ω, εσείς οι 
άνθρωποι! Σας έχουμε πλάσει από ένα 
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αρσενικό και ένα θηλυκό, και σας κάναμε σε 
λαούς και φυλές για να γνωρίζεστε μεταξύ 
σας (κι όχι να καταφρονεί ο ένας τον άλλον). 
Βέβαια, ο πιο τιμημένος ανάμεσά σας –ενώπιον 
του Αλλάχ –είναι ο πιο ευσεβής. Κι ο Αλλάχ 
είναι ‘Αλείμ (Παντογνώστης) και Χαμπείρ 
(Γνωρίζει πλήρως) (για όλα τα πράγματα).» 
(Αλ-Χουτζουράτ 49:13)

Έτσι, το Κοράνιο επιβεβαιώνει ότι όλοι 
οι άνθρωποι ανεξαρτήτως χρωμάτων ή 
φυλών, αποτελούν τους απογόνους του Αδάμ 
και της Εύας (ειρήνη σ’ αυτούς), και ότι οι 
διαφορές και η πολυμορφία ανάμεσά τους δεν 
σημαίνουν καμία υπεροχή του ενός έναντι του 
άλλου, αλλά ο σκοπός της διαφορετικότητάς 
τους είναι το να γνωριστούν μεταξύ τους και 
να συνεργαστούν. Η υπεροχή μεταξύ των 
ανθρώπων, όμως, εξαρτάται από το πόσο 
ευσεβής είναι ο καθένας ενώπιον του Αλλάχ.

Το Ισλάμ παρουσιάζει ένα μοντέλο για 
την ανθρώπινη διαφορετικότητα και 
την συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπων από 
διαφορετικούς λαούς, με τέτοιο τρόπο 
που δεν υπάρχει σ’ οποιοδήποτε άλλο 
σύστημα στη γη.
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Επίσης, το Κοράνιο μάς πληροφορεί ότι 
η διαφορά στα χρώματα των ανθρώπων, και 
στις μορφές, γλώσσες και κουλτούρες τους, 
αποτελεί μια Εύνοια από τον Αλλάχ προς εμάς, 
και ένα από τα Σημεία Του για μας σε αυτό το 
σύμπαν. Ο Αλλάχ για να τονίσει πως η διαφορά 
στα χρώματα και στις γλώσσες των ανθρώπων 
αποτελεί σπουδαία Εύνοια, την έχει αναφέρει 
μαζί με ένα άλλο σπουδαίο από τα Σημεία 
Του στο Ένδοξο Κοράνιο, τη δημιουργία των 
ουρανών και της γης! Και τόνισε ότι δεν θα 
το κατανοήσουν αυτό παρά μόνο εκείνοι που 
έχουν λογική και γνώση. (Αρ-Ρουμ 30:22)

Ενώ το πρώτο άρθρο της «Οικουμενικής 
Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» 
δήλωσε το 1948 μ.Χ ότι όλοι οι άνθρωποι 
γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην 
αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα, το Ισλάμ 
το είχε ήδη δηλώσει αυτό πριν από 1400 
χρόνια! Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ειρήνη 
σ’ αυτόν) ανακοίνωσε μια νέα εποχή για την 
ανθρωπότητα όταν είπε: «Ω, άνθρωποι! Ο 
Κύριός σας είναι Ένας. Ο πατέρας σας είναι 
ένας. Δεν υπάρχει καμιά υπεροχή ενός Άραβα 
υπέρ ενός μη Άραβα, ούτε ενός μη Άραβα υπέρ 
ενός Άραβα, ούτε ενός ερυθρού (λευκού) υπέρ 
ενός μαύρου, ούτε ενός μαύρου υπέρ ενός 
ερυθρού (λευκού), παρά μόνο με την ευσέβεια. 
Ο ευγενέστερος από σας ενώπιον του Αλλάχ 
είναι ο πιο ευσεβής.» (Άχμαντ 23489)
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Οικουμενική Διακήρυξη για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Δηλώνει πως όλοι οι άνθρωποι 
γεννιούνται ελεύθεροι και 
ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα 

δικαιώματα.

Μωχάμμαντ, ο Αγγελιαφόρος του 
Ισλάμ.

«Ω, άνθρωποι! Ο Κύριός σας είναι 
Ένας. Ο πατέρας σας είναι ένας. Δεν 
υπάρχει καμιά υπεροχή ενός Άραβα 
υπέρ ενός μη Άραβα, ούτε ενός 
μη Άραβα υπέρ ενός Άραβα, ούτε 
ενός ερυθρού (λευκού) υπέρ ενός 
μαύρου, ούτε ενός μαύρου υπέρ ενός 
ερυθρού (λευκού), παρά μόνο με 
την ευσέβεια. Ο ευγενέστερος από 
σας ενώπιον του Αλλάχ είναι ο πιο 

ευσεβής.»

μ.Χ. 

μ.Χ. 

630

1948

27



Η Φροντίδα του Περιβάλλοντος 
αποτελεί μέρος της Πίστης:

Ενώ κάποιες φιλοσοφίες θεωρούν τον 
άνθρωπο ως κύριο αυτού του σύμπαντος, και 
ότι μπορεί να συμπεριφέρεται σύμφωνα με 
τα συμφέροντα και τους πόθους του, χωρίς 
καμία ευθύνη, ακόμη και αν η συμπεριφορά 
του καταστρέφει μέρη από αυτόν τον κόσμο, 
ή καταστρέφει κάποια είδη δημιουργημάτων, 
κάποιες άλλες φιλοσοφίες θεωρούν τον 
άνθρωπο ως ένα απλό πλάσμα χωρίς 
καμία υπεροχή από τα άλλα εκατομμύρια 
δημιουργήματα σ’ αυτό το σύμπαν! Ποια είναι, 
λοιπόν, η Ισλαμική άποψη για τον άνθρωπο 
και τη σχέση του μ’ αυτό το σύμπαν;

Η Ισλαμική άποψη για τη σχέση του 
ανθρώπου με το σύμπαν βασίζεται σε 
αντιλήψεις της πίστης, και φτάνει σε 
λεπτομερείς κανόνες που ρυθμίζουν τη σχέση 
του ανθρώπου με τους άλλους ανθρώπους, τα 
ζώα, τη γη και τους φυσικούς πόρους.

Το πρώτο πράγμα που τραβάει την προσοχή 
του ερευνητή στη φιλοσοφία αυτής της 
σχέσης, είναι η ισορροπία που καθορίζεται 
από το Κοράνι. Ο Αλλάχ τίμησε τον άνθρωπο 
πάνω απ’ όλα τα άλλα πλάσματα (Αλ-Ισρά’ 
17:70), και ανάγκασε το σύμπαν και τα άλλα 
πλάσματα να είναι υποταγμένα σε αυτόν (τον 

28



άνθρωπο) ώστε να επωφεληθεί από αυτά και 
ταυτόχρονα να τα φροντίζει (Ιμπραχήμ 14:32-
33). Έτσι, ο άνθρωπος δεν είναι απλά ένα 
πλάσμα από τα εκατομμύρια άλλα πλάσματα, 
χωρίς καμία υπεροχή, αλλά είναι ένα τιμημένο 
πλάσμα, στο οποίο η φύση υποτάχτηκε ώστε 
να επωφεληθεί απ’ αυτή (Αλ-Μπάκαρα 2:29). 

Αλλά από την άλλη πλευρά, το Κοράνιο 
μάς διαβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι 
ο απόλυτος κυρίαρχος αυτού του σύμπαντος, 
για να κάνει σ’ αυτό ό,τι επιθυμεί, και ότι η 
υπεροχή του από τα άλλα πλάσματα, δεν του 
δίνει κανένα δικαίωμα στο να καταστρέφει 
αυτόν τον κόσμο ή τους φυσικούς πόρους του. 
Πράγματι, ο Απόλυτος Κυρίαρχος αυτού του 
σύμπαντος, είναι ο Ένας Αληθινός Θεός, ο 
Αλλάχ. Ο αληθινός ρόλος του ανθρώπου σ’ 
αυτόν τον κόσμο, είναι ότι ο Αλλάχ τον έθεσε 
ως κηδεμόνα γι’ αυτόν τον κόσμο ώστε να τον 
χρησιμοποιεί και να επωφελείται απ’ αυτόν 
(τον κόσμο) και ταυτόχρονα να τον φροντίζει 
και να τον αναπτύσσει, χωρίς όμως να βλάπτει 
τον εαυτό του ή τα άλλα πλάσματα γύρω του 
(Χουντ 11:61) (Αλ-Μπάκαρα 2:30).

Η Ισλαμική Σαρία τονίζοντας τα παραπάνω, 
έθεσε εκατοντάδες κανόνες και οδηγίες που 
ρυθμίζουν τη σχέση του ανθρώπου με το 
σύμπαν γύρω του, για παράδειγμα: 
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1. Η φροντίδα των ζώων:
Αναρίθμητες ρήσεις του Προφήτη 

Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν), καλούν για την 
ευημερία και την προστασία των δικαιωμάτων 
των ζώων, αποδίδοντας σπουδαία αμοιβή κατά 
την Ημερά της Ανάστασης σε όσους έχουν καλή 
συμπεριφορά προς τα ζώα, και προειδοποιώντας 
για μεγάλη τιμωρία για την κακοποίηση ή την 
καταχρηστική εκμετάλλευσή τους.

Ενώ η πρώτη οργάνωση για τα δικαιώματα 
των ζώων κατά την σημερινή μας εποχή 
ιδρύθηκε το 1824 μ.Χ. στην Αγγλία, με το 
όνομα «Η Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη 
της Βίας κατά των Ζώων (The Royal Society 
for the Prevention of Cruelty to Animals-
RSPCA)», και ο πρώτος νόμος που καταδικάζει 
τη βία κατά των ζώων, εγκρίθηκε στην Αγγλία 
του 1949 μ.Χ., βλέπουμε ότι το Ισλάμ έχει 
ήδη καταδικάσει και απαγορεύσει τη βία κατά 
των ζώων, πριν 1400 χρόνια! Ο Προφήτης 
Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) απαγόρευσε το 
να κάνει κανείς ένα ζώο να λιμοκτονήσει, να το 
βασανίσει, να το βάλει σε επίπονες εργασίες, 
να το βλάψει σε ένα παιχνίδι ή ακόμα και να το 
χτυπήσει στο πρόσωπο! Υπάρχουν και πολλοί 
άλλοι κανόνες σχετικά με την προστασία των 
δικαιωμάτων των ζώων, που είναι γραμμένοι 
στα βιβλία της Ισλαμικής νομολογίας (Φικχ).
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Ίσως ο αναγνώστης να αντιληφθεί καλύτερα 
το βαθμό στον οποίο το Ισλάμ φρόντισε για 
την καλή διαβίωση των ζώων, όταν διαβάσει 
τα λόγια του Προφήτη Μωχάμμαντ (ειρήνη 
σ’ αυτόν) σχετικά με την ιστορία μιας 
ακόλαστης γυναίκας, η οποία όταν είδε ένα 
σκύλο που κόντευε να πεθάνει από τη δίψα, 
και αισθανόμενη οίκτο προς αυτό, έβγαλε το 
παπούτσι της, το γέμισε με νερό από το πηγάδι 
και το έδωσε στο σκύλο για να πιεί. Μετά από 
αυτό ο Αλλάχ συγχώρησε τις αμαρτίες της 
λόγω αυτού που έκανε! (Αλ-Μπουχάρι 3280).
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Η πρώτη οργάνωση για 
τα δικαιώματα των ζώων 
ιδρύθηκε το 1824 μ.Χ. 

στην Αγγλία.

Ο πρώτος νόμος που 
καταδικάζει τη βία κατά 

των ζώων, εγκρίθηκε στην 
Αγγλία το 1949 μ.Χ..

Το Ισλάμ έχει καταδικάσει 
και απαγορεύσει τη βία κατά 
των ζώων το 632 μ.Χ., δηλ. 

πριν 1400 χρόνια!
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2. Η φροντίδα των φυτών:
Το Ισλάμ ενθάρρυνε τον άνθρωπο να 

φροντίζει τα φυτά και τη γεωργία, είτε αυτό 
θα ωφελήσει τον εαυτό του, είτε θα ωφελήσει 
κάποιο άλλο πλάσμα σ’ αυτό το σύμπαν.

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) 
μάς πληροφόρησε ότι όποιος Μουσουλμάνος 
φυτέψει ένα φυτό ή δέντρο, και στη συνέχεια 
φάει απ’ αυτό ένα πουλί, ένας άνθρωπος ή ένα 
ζώο, θα καταγραφεί γι’ αυτόν μια ολόκληρη 
ελεημοσύνη. (Αλ-Μπουχάρι 2320)
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Επίσης ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ειρήνη 
σ’ αυτόν) μάς διατάζει να φροντίζουμε το 
περιβάλλον και τη γεωργία ακόμη και στις πιο 
δύσκολες στιγμές, ακόμη και αν γνωρίζουμε 
καλά ότι δε θα επωφεληθούμε απ’ αυτό το 
δέντρο που θα το φυτέψουμε! Ο Προφήτης 
Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) είπε: “Αν ήρθε η 
Ώρα (της Ημέρας της Ανάστασης) ενώ στο χέρι 
κάποιου από σας βρίσκεται ένα μικρό φυτό για 
να το φυτέψει, αν μπορεί να το φυτέψει πριν 
αρχίσει η Ημέρα της Ανάστασης, ας το κάνει.” 
(Άχμαντ 12981)

Έτσι, μας πληροφόρησε ότι η καλλιέργεια 
και η ανάπτυξη της γης για Χάρη του Αλλάχ, 
θεωρείται μια πράξη λατρείας, την οποία δε θα 
πρέπει να εγκαταλείψουμε γι’ οποιονδήποτε 
λόγο, ακόμη και στις πιο δύσκολες και κρίσιμες 
στιγμές.
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3. Η φροντίδα των φυσικών πόρων:
Το Ισλάμ τονίζει τη φροντίδα του 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων του, 
και προειδοποιεί να μην τα μολύνει κανείς ή 
να τα καταστρέφει ή να τα φθείρει. Επίσης, 
το Ισλάμ παρουσιάζει στους ανθρώπους ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα που βασίζεται 
στην αρχή ‘Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη 
θεραπεία’. Έτσι, αυτό το πρόγραμμα τονίζει 
λεπτομερώς την διασφάλιση της προσωπικής 
υγιεινής και τη διατήρηση των φυσικών πόρων 
και την οικονομία κατά την χρήση τους. Επίσης, 
καταδικάζει οποιονδήποτε τους καταστρέφει ή 
τους μολύνει. Μερικά παραδείγματα είναι τα 
ακόλουθα:
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• Απαγορεύει τη σπατάλη κατά τη χρήση 
των φυσικών πόρων, ιδιαίτερα του νερού, 
ακόμα και αν αυτή η σπατάλη γίνεται κατά 
τη διάρκεια κάποιας λατρείας, όπως το 
Ουντού’ (νήψη πριν την προσευχή).

• Απέτρεψε αυτούς που κατέχουν δύναμη 
και επιρροή στην κοινωνία από το να 
μονοπωλήσουν τους φυσικούς πόρους 
και να βλάψουν με αυτόν τον τρόπο 
τους άλλους ανθρώπους. Ως εκ τούτου, 
απαγόρευσε το μονοπώλιο του νερού (ως 
παράδειγμα των φυσικών πόρων), της 
φωτιάς (ως παράδειγμα της ενέργειας) 
και των βοσκοτόπων (ως παράδειγμα της 
διατροφής). (Άμπου Νταούντ 3477)

Η Φροντίδα του Περιβάλλοντος αποτελεί 
μέρος της Πίστης, όπως δήλωσε ο 
Προφήτης του Ισλάμ.
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• Απαγόρευσε οτιδήποτε μπορεί να 
καταστρέψει ή να μολύνει το περιβάλλον, 
και έτσι απαγόρευσε το να ουρήσει κανείς 
στο στάσιμο νερό για να μην μολυνθεί, και 
το να απαντήσει κανείς στο κάλεσμα της 
φύσεως στα μονοπάτια των ανθρώπων και 
στα μέρη που έχουν σκιά, όπου οι άνθρωποι 
κάθονται για ξεκούραση από το περπάτημα 
ή από τα ταξίδια τους.

Τα παραπάνω αποτελούν μόνο λίγα 
παραδείγματα για το πόσο το Ισλάμ έδωσε 
σημασία στη φροντίδα του περιβάλλοντος. 
Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) 
δε θεωρούσε το να καθαρίσει κανείς το 
περιβάλλον γύρω του και το να απομακρύνει 
οποιοδήποτε βλαβερό αντικείμενο από τα 
μονοπάτια των ανθρώπων ως μόνο μια καλή 
πράξη, αλλά δήλωσε ότι αποτελεί ένα μέρος 
της πίστης (Μόσλεμ 35).
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Η θρησκεία της γνώσης:
Δεν ήταν τυχαίο ότι η πρώτη λέξη που 

αποκαλύφθηκε στον Προφήτη Μωχάμμαντ 
(ειρήνη σ’ αυτόν) ήταν ‘Διάβασε’ (δηλ. 
απήγγειλε). Το Κοράνιο και οι ρήσεις του 
Προφήτη Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) 
τονίζουν πως το Ισλάμ υποστηρίζει όλες 
τις ωφέλιμες επιστήμες, στο βαθμό που ο 
Προφήτης Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) 
δήλωσε: «Όποιος παίρνει έναν δρόμο 
επιδιώκοντας μέσω αυτού γνώση, ο Αλλάχ 
θα ευκολύνει γι’ αυτόν έναν δρόμο προς τον 
Παράδεισο.» (Μόσλεμ 2699)

Σε μια θαυμαστή σύγκριση, ο Προφήτης 
Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) δήλωσε ότι η 
υπεροχή (σε τιμή και ανταμοιβή) αυτού που 
έχει γνώση (για τη θρησκεία και κάνει τα 
θρησκευτικά του καθήκοντα) από έναν λάτρη 
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(που αφοσιώθηκε μόνο στη λατρεία) είναι σαν 
αυτήν του Προφήτη Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ 
αυτόν) από τον κατώτερο άνθρωπο (σε τιμή 
και ανταμοιβή). (Ατ-Τίρμιδεϊ 2685)

Για αυτό το Ισλάμ δεν γνώρισε ποτέ κανέναν 
πόλεμο ούτε καμία σύγκρουση μεταξύ της 
θρησκείας και της επιστήμης, ενώ οι άλλες 
θρησκείες γνώρισαν και αντιμετώπισαν. 
Επίσης, το Ισλάμ δεν καταδίκασε τους 
επιστήμονες λόγω των επιστημονικών 
απόψεών τους, όπως έγινε στο Μεσαίωνα στην 
Ευρώπη. Το αντίθετο, το Ισλάμ αποτελούσε 
πάντα το λυχνάρι της επιστήμης και τον 
υποστηρικτή της. Το Ισλάμ καλούσε τους 
ανθρώπους στο να αποκτήσουν γνώση, και τα 
Τζαμιά αποτελούσαν τους φάρους για όλες τις 
ωφέλιμες επιστήμες και γνώσεις.

Γι’ αυτό δεν είναι παράξενο που όλοι οι 
Μουσουλμάνοι επιστήμονες, ξεκίνησαν τη 
ζωή τους με το να μάθουν το Κοράνιο απ’ έξω, 
καθώς και την Ισλαμική νομολογία, και έπειτα 
αρίστευσαν στις διάφορες εξειδικευμένες 
επιστήμες.

Το Ισλάμ τίμησε τον επιστήμονα που 
διδάσκει στους ανθρώπους την καλή επιστήμη, 
στο βαθμό που ο Προφήτης Μωχάμμαντ 
(ειρήνη σ’ αυτόν) δήλωσε ότι όλα τα πλάσματα 
επικαλούνται τον Αλλάχ για λογαριασμό αυτού 
που διδάσκει το καλό στους ανθρώπους. (Ατ-
Τίρμιδεϊ 2685)
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Οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι 
επιστήμονες, ξεκίνησαν τη ζωή τους 
με το να μάθουν το Κοράνιο απ’ έξω, 
το οποίο τους κάλεσε και οδήγησε 
στο να αριστεύσουν στις διάφορες 
εξειδικευμένες επιστήμες.

CLICK HERE
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Μερικοί από τους Μουσουλμάνους 
επιστήμονες είναι: 

1. Αλ-Χουαρίζμι (790-850 μ.Χ. Βαγδάτη 
- Χορασμία) ήταν επιστήμονας στα 
μαθηματικά, στη μηχανική και στην 
αστρονομία, και θεωρείται ο «πατέρας» της 
άλγεβρας. Τα βιβλία του μεταφράστηκαν 
σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, 
και ήταν ο λόγος που, Αραβικές λέξεις όπως 
«άλγεβρα» και «ζήρο = μηδέν», εισάχθηκαν 
στις λατινικές γλώσσες. 
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2. Αλχαζέν (Ιμπν Αλ-Χάιθαμ ή Ιμπν Αλ-
Χάιταμ) (965-1040 μ.Χ. Κάιρο) ήταν 
επιστήμονας στη φυσική και στη μηχανική. 
Συνεισέφερε τα μέγιστα στην επιστήμη της 
οπτικής, και αποδίδονται σ’ αυτόν οι αρχές 
της εφεύρεσης της φωτογραφικής μηχανής. 
Οι περισσότεροι ερευνητές επιβεβαιώνουν 
ότι η λέξη «κάμερα-φωτογραφική μηχανή» 
που χρησιμοποιείται σημερινά σ’ όλες τις 
γλώσσες, προέρχεται από την Αραβική λέξη 
«Κούμαρα» που σημαίνει το δωμάτιο του 
φωτός, το οποίο εφευρέθηκε από τον Ιμπν 
Αλ-Χάιθαμ.
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3. Αλ-Μπιρούνι (973-1048 μ.Χ. 
Χορασμία) ήταν ο διάσημος επιστήμονας 
αστρονομίας, ο οποίος ήταν ο πρώτος που 
δήλωσε ότι η γη περιστρέφεται γύρω από 
τον άξονά της, και επεσήμανε τη βαρύτητα 
της Γης.
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4. Αζ-Ζαχράουι (936-1013 μ.Χ. 
Ανδαλουσία) ήταν ένας διάσημος 
γιατρός, λόγω του οποίου η χειρουργική 
επιστήμη εξελίχθηκε. Ο Αζ-Ζαχράουι 
εφηύρε και περιέγραψε εκατοντάδες 
χειρουργικά εργαλεία στα βιβλία του, τα 
οποία βιβλία έμειναν για αιώνες μετά ως 
πηγή της ιατρικής και της χειρουργικής σε 
διάφορες γλώσσες.
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5. Αβικέννας (Ιμπν Σίνα) (980-1037 
μ.Χ. Μπουχάρα) ήταν διάσημος γιατρός 
και φιλόσοφος. Ξεπέρασε την εποχή του 
περιγράφοντας πολλά ιατρικά φαινόμενα, 
και τις κατάλληλες θεραπείες τους. Το 
βιβλίο του «Ο Κανών της Ιατρικής» ήταν 
η κύρια πηγή στην εκμάθηση της ιατρικής 
για επτά αιώνες, και συνέχισε να διδάσκεται 
στα πανεπιστήμια της Ευρώπης μέχρι τα 
μέσα του 17ου αιώνα.

Ο Αβικέννας συνήθιζε να θεραπεύει τους 
ασθενείς δωρεάν, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης 
προς τον Αλλάχ για την ευλογία της επιστήμης 
και της γνώσης.
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6. Ιμπν Αν-Ναφίς (1213-1288 μ.Χ. 
Δαμασκός) ήταν ένας λόγιος στην 
Ισλαμική Σαρία και νομολογία, και 
ταυτόχρονα ήταν ένας από τους πιο 
διάσημους επιστήμονες στην ιατρική 
και στην φυσιολογία σ’ όλη την ιστορία. 
Ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε την 
μικροκυκλοφορία και την περιέγραψε με 
πολύ ακρίβεια. Έθεσε πολλές ιατρικές 
θεωρίες, οι οποίες συνεχίζουν να 
εφαρμόζονται κατά την σημερινή εποχή. 
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Το Ισλάμ περιλαμβάνει όλες 
τις ανθρώπινες πτυχές:

Πολλοί άνθρωποι 
εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν 
ότι το Ισλάμ δεν αποτελείται 
μόνο από τελετουργίες και γενικές 
ηθικές οδηγίες, όπως οι υπόλοιπες 
θρησκείες που έχουν δει. 

Επίσης, το Ισλάμ δεν είναι μόνο 
μια πνευματική ανάγκη την οποία οι 
Μουσουλμάνοι τελούν μέσα στα τζαμιά 
με τις επικλήσεις και τις προσευχές. 

Επίσης, δεν είναι μόνο κάποιες απόψεις 
και φιλοσοφία, στις οποίες πιστεύουν οι 
οπαδοί του αποκλειστικά. 

Επιπλέον, δεν είναι μόνο ένα 
ολοκληρωμένο οικονομικό και περιβαλλοντικό 
σύστημα. 

Ακόμα, δεν είναι μόνο κανόνες και θεωρίες 
για την οικοδόμηση της τάξης και της 
κοινωνίας. 

Επίσης, δεν είναι μόνο ένα πλήθος 
κανόνων ηθικής συμπεριφοράς για τη 
μεταχείριση των άλλων.
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Αλλά, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, 
που περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της 
ζωής, με όλες τις διαστάσεις της. Γι’ αυτό, 
περιλαμβάνει όλα τα προαναφερθέντα, και 
πολλά άλλα, ενώ ταυτόχρονα δεν εμποδίζει 
την ελευθερία των ανθρώπων παρά μόνο 
στο βαθμό στον οποίον διευκολύνει τις ζωές 
τους, έτσι ώστε να συγκεντρώνονται οι κόποι 
τους προς την οικοδόμηση της κοινωνίας και 
τον πολιτισμό.

Κάποτε κάποιος μη Μουσουλμάνος είπε 
με χλευασμό στον Σαλμάν Αλ-Φάρεσι, έναν 
Σύντροφο του Προφήτη (ειρήνη σ’ αυτόν): «Ο 
Σύντροφός σας (δηλ. ο Προφήτης ειρήνη σ’ 
αυτόν) σας διδάσκει τα πάντα, ακόμα και τον 
τρόπο με τον οποίο κανείς πρέπει να απαντά 
στο κάλεσμα της φύσης;», ο Σαλμάν απάντησε 
καταφατικά και του ανέφερε τον κώδικα 
δεοντολογίας όσον αφορά το θέμα αυτό στο 
Ισλάμ. (Μόσλεμ 262)

Το Ισλάμ είναι ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα, που περιλαμβάνει όλες τις 
πτυχές της ζωής, με όλες τις διαστάσεις 
της.
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Η Εγκόσμια και η Μέλλουσα Ζωή:
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ταρίχευαν τους νεκρούς, 

και έπειτα έβαζαν μαζί τους στον τάφο όλα 
τα πολύτιμα πράγματά τους, νομίζοντας ότι ο 
νεκρός θα τα χρειαστεί στην επόμενή του ζωή 
μετά το θάνατο. 
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Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι που ζουν 
στο Θιβέτ κόβουν τα σώματα των νεκρών τους 
σε κομμάτια, βάζοντάς τα σε ψηλά σημεία, 
ως τροφή για τα όρνεα. Επίσης, οι Ινδουιστές, 
ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να καίνε τα 
σώματα των νεκρών τους, νομίζοντας (σύμφωνα 
με την πίστη τους) ότι αυτός είναι ο μοναδικός 
τρόπος για τη σωτηρία του πνεύματός τους.

Αυτά αποτελούν μόνο λίγα παραδείγματα 
για τις διαφορετικές νεκρώσιμες τελετουργίες 
και αποχαιρετισμούς, τα οποία διέφεραν ανά 
τους αιώνες και ανά τον κόσμο, ανάλογα με 
τη θρησκεία και την πίστη των ανθρώπων 
για το τι συμβαίνει μετά θάνατον. Και αυτό 
εγείρει κάποια βαθιά ερωτήματα που χρίζουν 
απαντήσεων: «Υπάρχει ζωή μετά το θάνατο; 
Ποια είναι η φύση της; Τι θα χρειαστούμε 
εκεί;»

Όλοι οι ακόλουθοι των ουράνιων 
(Aβρααμικών) θρησκειών πιστεύουν στη 
Μέλλουσα Ζωή, κατά την οποία υπάρχει 
αμοιβή και τιμωρία.
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Πράγματι, ο θάνατος είναι η μεγαλύτερη 
αλήθεια, στην οποία άπαντες συμφωνούν ότι 
μας περιμένει όλους, χωρίς καμία εξαίρεση, 
είτε πιστεύουμε στη μετά θάνατον ζωή, είτε 
όχι, είτε ήμασταν προετοιμασμένοι γι’ αυτήν 
την κρίσιμη στιγμή, είτε προσπαθούμε να την 
ξεχάσουμε και να απασχολούμαστε με άλλα 
εγκόσμια ζητήματα, πέραν αυτού.

Και παραμένει το ερώτημα που αντιστέκεται 
σε κάθε είδους προσπάθεια να το αγνοήσει και 
να το ξεχάσει κανείς. Επίσης, το ερώτημα αυτό 
επιβάλλεται πολλές φορές, κάθε φορά που ο 
άνθρωπος συλλογίζεται: «Αυτό είναι το τέλος, 
και δεν υπάρχει κάτι άλλο; Η ύπαρξή μας σ’ 
αυτήν τη ζωή είναι μάταια;»

All followers of divine religions believe 
in life hereafter and in reward and 
punishment.
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Αυτό το ερώτημα περνά πολλές φορές 
από το μυαλό όλων μας. Το Κοράνιο μάς το 
επαναλαμβάνει με διάφορους τρόπους, και 
ταυτόχρονα μας πληροφορεί για τη μετάνοια 
πολλών ανθρώπων κατά τη Μέλλουσα Ζωή, 
καθώς δε σκέφτονταν την απάντηση αυτού 
του ερωτήματος, ούτε είχαν προετοιμαστεί για 
τη Μέλλουσα Ζωή. Έτσι, κάποιοι από αυτούς 
θα πουν τότε, «Μακάρι να είχαμε κάνει καλές 
πράξεις για να μας ωφελήσουν στη Μέλλουσα 
Ζωή μας!» Ενώ κάποιοι άλλοι θα πουν, 
«Μακάρι να ήμασταν χώμα!» (Αλ-Φατζρ 89:24, 
Αν-Νάμπα’ 78:40)

Όλοι οι ακόλουθοι των ουράνιων 
(Aβρααμικών) θρησκειών πιστεύουν στη 
Μέλλουσα Ζωή, κατά την οποία υπάρχει 
αμοιβή και τιμωρία, επειδή αυτό είναι η ουσία 
του μηνύματος όλων των Προφητών, και 
επειδή η λογική μαρτυρά ότι δεν έχει νόημα η 
εγκόσμια ζωή, ούτε η θρησκεία, ούτε η ηθική 
συμπεριφορά, χωρίς να υπάρχει άλλη ζωή, κατά 
την οποία θα γίνει η Κρίση για να λάβει ο κάθε 
άνθρωπος την αμοιβή ή την τιμωρία του.
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Όμως, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που 
νομίζουν ότι η θρησκεία και η λατρεία δε 
μπορούν να συμβιβαστούν με την απόκτηση 
χρημάτων, απολαύσεων ή την ανάπτυξη, 
και πιστεύουν ότι οι κόποι αφορούν είτε την 
εγκόσμια, είτε τη Μέλλουσα Ζωή και δε 
μπορούν να αφορούν και τα δύο ταυτόχρονα, 
όπως δε μπορούν να συμβιβαστούν η νύχτα με 
την ημέρα.

Η έκπληξή τους παραμένει στο βαθμό ότι 
πολλοί από αυτούς δε μπορούν να πιστέψουν 
ότι το Ισλάμ περιλαμβάνει και τη λατρεία, 
και την απόλαυση. Ο Προφήτης Μωχάμμαντ 
(ειρήνη σ’ αυτόν) μάς πληροφορεί ότι, αν ένας 
Μουσουλμάνος κάνει το σωστό, σε οποιοδήποτε 
θέμα, έχοντας καλή πρόθεση, θα λάβει αμοιβή 
γι’ αυτήν την καλή πράξη κατά τη Μέλλουσα 
Ζωή, ακόμα και αν η πράξη του ήταν το να 
απομακρύνει ένα αγκάθι από το μονοπάτι, ή το 
να βάλει μια μπουκιά στο στόμα της γυναίκας 
του. (Αλ-Μπουχάρι 56).

Και όταν ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ειρήνη 
σ’ αυτόν) δήλωσε ότι οι πόρτες των καλών 
πράξεων είναι αναρίθμητες, αυτό προκάλεσε 
έκπληξη στους Συντρόφους του. Είπε: «Όταν 
κάποιος από εσάς ικανοποιεί τη σεξουαλική 
επιθυμία του με τη σύζυγό του, θα ανταμειφθεί 
γι’ αυτό.» Τότε, οι Σύντροφοι τον ρώτησαν: 
«Πώς γίνεται αυτό;» Ο Προφήτης (ειρήνη 
σ’ αυτόν) απάντησε: «Μα δε βλέπετε ότι αν 

53



ικανοποιήσει τη σεξουαλική επιθυμία του με 
κάποιον παράνομο τρόπο, θα αποκτήσει έτσι 
κάποια αμαρτία;» Είπαν: «Ναι.» Είπε: «Έτσι, 
όταν την ικανοποιήσει με νόμιμο τρόπο, θα 
ανταμειφθεί γι’ αυτό.» (Μόσλεμ: 1006)

Όποιος μη Μουσουλμάνος μαθαίνει για το 
Ισλάμ, παρατηρεί από την πρώτη στιγμή την 
πραγματική ισορροπία που υπάρχει στο Ισλάμ 
μεταξύ της εγκόσμιας και της Μέλλουσας 
ζωής, όπως την περιγράφει το Κοράνιο∙ γιατί 
τη στιγμή που ενθαρρύνει τους ανθρώπους προς 
τη λατρεία για να λάβουν την αμοιβή κατά τη 
Μέλλουσα Ζωή, τους ενθαρρύνει, επίσης, προς 
το να μοχθούν για το βιοπορισμό τους κατά την 
εγκόσμια ζωή, επιδιώκοντας τα αγαθά και την 
αμοιβή από τον Αλλάχ (Αλ-Τζούμου‘α 62:9-
10). Ο Μουσουλμάνος θα λάβει αμοιβή για τα 
εγκόσμια έργα του, μέσω των οποίων επιδιώκει 
τη Χάρη του Αλλάχ.

 Ο Μουσουλμάνος διατάσσεται να λατρεύει 
τον Αλλάχ μέσω του μόχθου του στην εργασία 
του, της ανατροφής των παιδιών του, της 
φροντίδας της υγείας του, της φροντίδας του 
περιβάλλοντος γύρω του και της ανάπτυξης 
της κοινωνίας του, όπως διατάσσεται να 
λατρεύει τον Αλλάχ μέσω των προσευχών, της 
ελεημοσύνης και της νηστείας.
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Αυτό αποτελεί ένα από τα μυστικά της 
πνευματικής ηρεμίας και της εσωτερικής 
γαλήνης, που ο Μουσουλμάνος τη βρίσκει 
όταν αισθάνεται το συμβιβασμό μεταξύ της 
εγκόσμιας και της Μέλλουσας Ζωής του, και 
των απολαύσεών του και της λατρείας του, 
χωρίς σύγκρουση, ούτε αντιμετώπιση των 
δύο με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Σαν ένα 
ολοκληρωμένο κτίσμα, που κάποια μέρη του 
υποστηρίζουν τα υπόλοιπα.

Το Κοράνιο μάς επιβεβαιώνει ότι το σύνθημα 
του Μουσουλμάνου, που περιλαμβάνει τη σοφία 
του Ισλάμ, είναι: Στ’ αλήθεια, όλη η ζωή μου, σε 
όλες τις πτυχές της, αποτελεί λατρεία προς τον 
Αλλάχ, ο Οποίος θα κρίνει για τις πράξεις μου, 
και θα με ανταμείψει για αυτές μετά το θάνατό 
μου (Αλ-Αν‘άμ 6:162).
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Η θρησκεία της επικοινωνίας και 
της συνεργασίας:

Η περιγραφή του Μουσουλμάνου ταξιδιώτη 
Άχμαντ μπιν Φαντλάν για μεγάλα τμήματα της 
Ρωσίας και άλλων χωρών, αποτελεί την πρώτη 
ακριβή περιγραφή και ανάλυση που γνώρισε 
ο κόσμος για την πραγματικότητα της ζωής 
των ανθρώπων και της φύσης της κοινωνίας 
εκείνων των χωρών.
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Ο Άχμαντ μπιν Φαντλάν κατά το 921 μ.Χ. 
έκανε ένα θαυμάσιο ταξίδι, το οποίο θεωρείται 
ένα από τα πιο σημαντικά ταξίδια της 
πολιτιστικής επικοινωνίας κατά το Μεσαίωνα. 
Ο Άχμαντ ξεκίνησε από τη Βαγδάτη (που 
θεωρούταν η πρωτεύουσα της επιστήμης και 
του πολιτισμού την εποχή εκείνη) και πέρασε 
από πολλές χώρες και λαούς, καταγράφοντας 
ό,τι είδε και όλα τα γεγονότα που βίωσε σε ένα 
θαυμάσιο βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε για πρώτη 
φορά του 1923 μ.Χ. με βάση ένα χειρόγραφο 
που βρέθηκε στη Ρωσία.

Ο Μάικλ Κρίκτον (Michael Crichton) 
(ένας Αμερικανός συγγραφέας) δήλωσε ότι η 
σημαντικότητα του βιβλίο του Ιμπν Φαντλάν, 
προέρχεται από το ότι οι Μουσουλμάνοι στη 
Βαγδάτη εκείνη την εποχή ήταν ο πιο ανοιχτός 
λαός προς τους άλλους λαούς του κόσμου, 
παρόλο που διέφεραν από αυτούς στο δόγμα, 
τους τρόπους και την εμφάνιση. Αυτό έκανε 
τους Μουσουλμάνους εκείνης της εποχής να 
είναι μάρτυρες όλων των κουλτούρων του 
κόσμου. (Michael Crichton, Eaters of the 
Dead).
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Το Ισλάμ καλεί τους Μουσουλμάνους 
να συμμετέχουν με τους άλλους λαούς 
στην οικοδόμηση του πολιτισμού και στη 
μεταρρύθμιση της κοινωνίας. Επίσης τους 
καλεί να έχουν επικοινωνία, με τον υψηλότερο 
βαθμό ηθικού χαρακτήρα, με τους άλλους 
λαούς και ανθρώπους των διαφορετικών 
πολιτισμών και θρησκειών, και προειδοποιεί 
ότι η απομόνωση και η απόσταση από τους 
άλλους ανθρώπους δεν είναι το αληθινό 
μονοπάτι του Ισλάμ. Γι’ αυτό ο Προφήτης 
Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) δήλωσε ότι το 
άτομο που αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους 
και δείχνει υπομονή στα λάθη τους και σε 
όποια βλάβη παθαίνει απ’ αυτούς, είναι 
καλύτερος από εκείνον που κρατάει απόσταση 
από τους άλλους ανθρώπους. (Ιμπν Μάτζα 
4032)
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Ένας Δημιουργός,
Ένας Λατρεμένος
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ToΤο Ισλάμ τονίζει πως δεν αρκεί η 
θεωρητική πίστη για να θεωρηθεί κανείς 
πιστός, επειδή αν ο Κύριος, ο Δημιουργός 
είναι Ένας, τότε θα πρέπει ο Θεός, ο 
Λατρεμένος να είναι Ένας. (Δηλαδή δεν 
πρέπει κανείς να στρέφει κάποια από τις 
πράξεις λατρείας του ή τις επικλήσεις του 
προς κάποιον άλλον εκτός του Αλλάχ.
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HΗ λέξη «Αλλάχ» στην Αραβική 
γλώσσα, έχει τρεις έννοιες:

 Σημαίνει ο Λατρεμένος, προς τον Οποίον 
στρέφονται οι άνθρωποι με τις προσευχές, 
τη νηστεία, την καρδιά και όλες τις πράξεις 
λατρείας τους. 

 Ο Μέγας, στο βαθμό που ο νους του ανθρώπου 
δε μπορεί να κατανοήσει τη Μεγαλοπρέπειά 
Του.

 Αυτός προς τον Οποίον αναζητούν 
καταφύγιο οι καρδιές και οι ψυχές, και 
μέσω της μνημόνευσής Του οι άνθρωποι δεν 
αισθάνονται μοναξιά, και μέσω της λατρείας 
Του αισθάνονται ευτυχία και χαρά.
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Το Κοράνιο επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 
διορθωθούν οι εσφαλμένες αντιλήψεις για 
τον Αλλάχ και να απαλλαχτούν από όλες τις 
διαστρεβλώσεις και τα ψεύδη που θίγουν τη 
Δόξα και τη Μεγαλοπρέπεια του Αλλάχ.

Το Κοράνιο ξεκαθαρίζει ότι ο Αλλάχ είναι ο 
Αληθινός Δημιουργός αυτού του σύμπαντος, 
και ό,τι συμβαίνει μέσα του, όσο μικρό και να 
είναι, είναι από τη δημιουργία Του, και έχει 
γίνει σύμφωνα με τη Θέληση, τη Μέτρηση 
και τη Γνώση Του. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα 
θηλυκό από όλα τα δημιουργήματα που να 
μπορεί να τεκνοποιήσει, παρά σύμφωνα 
με τη Θέληση και τη Γνώση Του, ούτε μια 
σταγόνα βροχής δεν κατεβαίνει, ούτε γίνεται 
οποιαδήποτε εναλλαγή της ημέρας με τη 
νύχτα, ή οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε 
μέρος του σύμπαντος, παρά σύμφωνα με τη 
Θέληση, τη Γνώση και το Έλεος του Αλλάχ. 
(Φουσσίλατ 41:47, Αλ-Αν‘άμ 6:59)

Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος κατέχει τις καλύτερες, 
πιο ολοκληρωμένες και ομορφότερες Ιδιότητες. 
Είναι ο Παντοδύναμος, που δε μπορεί κανείς 
να Τον νικήσει. Είναι ο Παντελεήμων, του 
Οποίου το Έλεος περικλείει τα πάντα. Είναι ο 
Ανώτερος από οποιεσδήποτε ατέλειες.
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Όταν κάποιοι άνθρωποι ισχυρίστηκαν ψευδώς 
ότι ο Αλλάχ δημιούργησε τους ουρανούς και τη 
γη μέσα σε έξι μέρες, και έπειτα κατά την έβδομη 
μέρα ξεκουράστηκε, ήρθε το Κοράνιο για να 
διαψεύσει αυτόν τον ισχυρισμό, λέγοντας: {Στ’ 
αλήθεια, Δημιουργήσαμε τους ουρανούς και τη 
γη, και ό,τι βρίσκεται ανάμεσά τους σε έξι μέρες, 
και καμία κόπωση δε Μας άγγιξε.} (Καφ 50:38). 

Το πιο κρίσιμο ζήτημα στο Ισλάμ είναι ότι 
οι άνθρωποι θα πρέπει να κατευθύνουν 
όλες τις πράξεις λατρείας τους προς 
τον Αλλάχ και Μόνο, χωρίς κανέναν 
εταίρο. Το Κοράνιο επιβεβαιώνει ότι 
αυτό αποτελούσε το μήνυμα όλων των 
Αγγελιαφόρων.
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Ένας τέτοιος ισχυρισμός, και οι παρόμοιοί 
του, δεν ήρθαν στο μυαλό κάποιων ανθρώπων, 
παρά αφού αυτοί παρομοίασαν τον Αλλάχ με 
κάποια από τα δημιουργήματα, τα οποία ο νους 
τους γνώριζε. Πώς, λοιπόν, ένα δημιούργημα 
μπορεί να παρομοιαστεί με το Δημιουργό 
του, αφού ο Αλλάχ είναι ο Δημιουργός και 
οτιδήποτε άλλο αποτελεί δημιούργημα; {Δεν 
υπάρχει τίποτα σαν Αυτόν, και είναι ο Ασ-
Σαμεί‘ (Ακούει τα Πάντα), Αλ-Μπασείρ 
(Βλέπει τα πάντα).} (Ασ-Σούρα 42:11)

Ο Αλλάχ, ο Ύψιστος είναι ο Δίκαιος, που δεν 
αδικεί κανέναν στο ελάχιστο. Ό,τι βλέπουμε 
κατά τη ζωή μας, μας υποδεικνύει τη Σοφία 
και το Έλεός Του. Όπως ένα παιδί δε μπορεί 
να καταλάβει κάποιες πράξεις των γονιών 
του, λόγω του μεγάλου χάσματος στον τρόπο 
σκέψης ανάμεσά τους, έτσι και ο ανθρώπινος 
νους μπορεί να μην καταλαβαίνει κάποια 
πράγματα από τη Σοφία και τη Βούληση του 
Αλλάχ σχετικά με τα δημιουργήματά Του. 

Το Ισλάμ δηλώνει ότι δεν αρκεί η θεωρητική 
πίστη για να θεωρηθεί κανείς πιστός, επειδή 
αν ο Κύριος, ο Δημιουργός είναι Ένας, τότε θα 
πρέπει ο Θεός, ο Λατρεμένος να είναι Ένας. 
Δηλαδή δεν πρέπει κανείς να στρέφει κάποια 
από τις πράξεις λατρείας του ή τις επικλήσεις 
του προς κάποιον άλλον εκτός του Αλλάχ. 
Αντίθετα, θα πρέπει να αφοσιώσει όλες τις 
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πράξεις λατρείας του προς τον Αλλάχ, χωρίς 
κανέναν μεσολαβητή, αφού ο Δημιουργός, ο 
Αλλάχ, είναι Ανώτερος από κάτι τέτοιο.

Ενώ ένας βασιλιάς ή πρόεδρος σε αυτήν 
την εγκόσμια ζωή, δε μπορεί να ξέρει τους 
ενδεείς και τους αδύναμους από το λαό 
του, και δε μπορεί να φτάσει σ’ αυτούς, 
εκτός μέσω βοηθών που τον πληροφορούν 
για την κατάσταση του λαού του, ώστε να 
τους βοηθήσει, ο Αλλάχ ο Ύψιστος, ξέρει 
ό,τι είναι κρυφό και ό,τι είναι φανερό. Δε 
χρειάζεται μεσολαβητές, ούτε βοηθούς μεταξύ 
Αυτού και των δημιουργημάτων Του. Είναι 
ο Παντοδύναμος, ο Κυρίαρχος, και όλο το 
Σύμπαν είναι κάτω από τη Βούλησή Του. Όταν 
Αυτός θέλει κάτι, απλά λέει: «Γενηθήτω,» και 
έτσι γίνεται. Γιατί, λοιπόν να στρεφόμαστε σε 
κάποιον άλλον, εκτός Αυτού, ή να θέσουμε 
μεσολαβητές μεταξύ εμάς και Αυτού;
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Το Κοράνιο δηλώνει ότι η γαλήνη της καρδιάς 
δεν επιτυγχάνεται, ούτε ολοκληρώνεται, αν 
ο Μουσουλμάνος δεν στραφεί ολόψυχα προς 
τον Κύριό του, ζητώντας την εκπλήρωση των 
επιθυμιών του από Αυτόν, και εναποθέτοντας 
την εμπιστοσύνη του σ’ Αυτόν. Στ’ αλήθεια, ο 
Αλλάχ είναι ο Μέγας, που αγαπά τους δούλους 
Του και είναι πάντα κοντά τους, και χαίρεται 
μέσω των επικλήσεων των δούλων Του, και 
τους τιμά και τους ανταμείβει όσο εκείνοι 
στρέφονται προς Αυτόν. (Αλ-Μπάκαρα 2:28, 
Αν-Ναμλ 27:62-63)

Έτσι, το πιο κρίσιμο ζήτημα στο Ισλάμ είναι 
ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να κατευθύνουν όλες 
τις πράξεις λατρείας τους προς τον Αλλάχ και 
μόνο, χωρίς κανέναν εταίρο (Αν-Ναχλ 16:36). 
Το Κοράνιο επιβεβαιώνει ότι αυτό αποτελούσε 
το μήνυμα όλων των Αγγελιαφόρων. Έτσι, 
δεν πρέπει να κατευθύνεται οποιοδήποτε 
είδος επικλήσεων προς κανέναν Αγγελιαφόρο, 
βασιλιά, ή άγιο, όση και αν ήταν η ευσέβειά 
του, με το επιχείρημα ότι αυτοί είναι οι 
μεσολαβητές μεταξύ του Αλλάχ και των 
δούλων Του, αφού όλοι στο τέλος αποτελούν 
δημιουργήματα και δούλους Του. Ο Αλλάχ 
είναι κοντά στους δούλους Του, ακούει τα 
λόγια τους, και ανταποκρίνεται στις επικλήσεις 
τους όταν αυτοί αφοσιώνουν όλες τις πράξεις 
λατρείας τους προς Αυτόν και μόνο.
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Το Κοράνιο επιβεβαιώνει ότι όλα στο 
σύμπαν γίνονται σύμφωνα με τη γνώση 
και τη δύναμη του Αλλάχ, ακόμη και οι 
σταγόνες της βροχής και η πτώση των 
φύλλων των δέντρων.

Πώς, λοιπόν, κάποιος που αφοσιώνει όλες 
τις πράξεις λατρείας του προς τον Αλλάχ, να 
μην αισθάνεται τη γλυκύτητα της ευτυχίας, και 
της συντροφιάς του Αλλάχ!! Δε θα βρει καμία 
ταραχή στο μυαλό του, όταν ο Κυρίαρχος 
είναι Ένας, ο Δημιουργός είναι Ένας, και 
ο Λατρεμένος είναι Ένας. Δε θα πρέπει να 
στρεφόμαστε σε κανέναν άλλον, εκτός Αυτού.

Αυτό αποτελεί την ουσία ενός πολύ μικρού 
Κορανικού κεφαλαίου, που είναι από τα πιο 
σπουδαία και γνωστά κεφάλαια σε όλο το 
Κοράνιο, τη Σούρατ Αλ-Ιχλάς (112).

CLICK HERE
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Σούρατ Αλ-Ιχλάς
Όπου ο Αλλάχ διατάζει τον Προφήτη Του, 

τον Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) να δηλώσει 
ξεκάθαρα, απαντώντας στο ερώτημα: «Ποιος 
είναι ο Αλλάχ;» 

• Ότι ο Αλλάχ είναι ο Ένας, που δεν έχει 
κανέναν εταίρο στη λατρεία. 

• Ότι ο Αλλάχ είναι ο Ένας, στον Οποίον όλα 
τα δημιουργήματα αναζητούν καταφύγιο 
και εξαρτώνται από Αυτόν. 

• Ότι Αυτός είναι Ανώτερος από το να έχει ή 
να αποκτήσει υιό, ή να έχει ο Ίδιος γεννηθεί, 
αφού είναι ο Πρώτος, και τίποτε δεν υπήρχε 
πριν από Αυτόν. 

• Δεν έχει κανέναν όμοιο όσον αφορά τον 
Εαυτό ή τις Ιδιότητές Του, αφού είναι ο 
Δημιουργός, και οτιδήποτε άλλο αποτελεί 
δημιούργημα.
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Ο Νόμος του Δημιουργού και το 
Σύστημα του Σύμπαντος:

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος, δημιούργησε αυτό το 
σύμπαν στο οποίο ζούμε και ό,τι βρίσκεται μέσα 
του, από τα μικρά κύτταρα που υπάρχουν μέσα στο 
σώμα μας και ό,τι πιο μικρό απ’ αυτά, μέχρι και 
τους πιο μακρινούς μεγάλους γαλαξίες. Ο Αλλάχ 
δημιούργησε όλα αυτά με απόλυτη ακρίβεια και 
θαυμαστό σύστημα, χωρίς τα οποία η ζωή δεν 
μπορεί να συνεχίσει. Όλοι οι περιβαλλοντολόγοι 
επιβεβαιώνουν ότι οποιαδήποτε ανισορροπία να 
γίνει σε αυτό το σύστημα, όσο μικρή και να είναι, 
θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην καταστροφή 
αυτού του κόσμου.

CLICK HERE
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Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν πως ο 
Δημιουργός που δημιούργησε όλο αυτό το 
θαυμαστό σύστημα, γνωρίζει καλύτερα ποιοι 
είναι οι πιο κατάλληλοι νόμοι, κανόνες και 
σύστημα ζωής για τα δημιουργήματά Του, 
και πως η θρησκεία που θέσπισε αποτελεί το 
μοναδικό σύστημα που μπορεί να ρυθμίσει τις 
ζωές των ανθρώπων και να τους σώσει από τη 
τυραννία που ασκούν κάποιοι άνθρωποι σε 
κάποιους άλλους ανθρώπους. Ο Αλλάχ δήλωσε 
στο Κοράνιο πως Αυτός που δημιούργησε 
αυτό το σύμπαν γνωρίζει καλύτερα τι είναι 
πιο κατάλληλο γι’ αυτό, λέγοντας: «Μα είναι 
δυνατόν να μη γνωρίζει (τις υποθέσεις των 
πλασμάτων) Αυτός που (τα) έπλασε; Κι Αυτός 
είναι ο Αλ-Λατείφ (ο Ευγενής προς τους 
δούλους Του), ο Αλ-Χαμπείρ (έχει απεριόριστη 
γνώση).» (Αλ-Μουλκ 67:14)
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Δεν υπάρχει ιερατεία στο Ισλάμ:
Βλέπουμε πως όλες οι θρησκείες (εκτός του 

Ισλάμ) έχουν δώσει σε κάποιους ανθρώπους 
ένα θρησκευτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων 
ατόμων, συνδέοντας τη λατρεία και την 
πίστη των ανθρώπων με την ευαρέστηση και 
τη συγκατάθεση εκείνων των ατόμων, και 
θεωρούντας τους ως μεσολαβητές μεταξύ του 
Θεού και των ανθρώπων, καθώς και ότι αυτά τα 
άτομα κατέχουν την εξουσία της συγχώρεσης, 
και γνωρίζουν το αόρατο. Επίσης, θεωρούν 
πως αν κάποιος παραβιάσει τον λόγο τους, θα 
είναι ένας από τους χαμένους που θα καούν 
στο Πυρ της Κολάσεως.
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Όσον αφορά το Ισλάμ, δεν υπάρχει 
κάτι τέτοιο, ούτε μια εργασία που λέγεται 
‘κληρικός’. Το Ισλάμ τίμησε τον άνθρωπο και 
τον απελευθέρωσε από το να είναι πάνω του 
οποιαδήποτε πνευματική εξουσία όσον αφορά 
τη σχέση του με τον Αλλάχ, έτσι δεν υπάρχουν 
στο Ισλάμ μεσολαβητές μεταξύ των ανθρώπων 
και του Αλλάχ, ούτε υπάρχει η θέση ‘Άγιος’ 
γι’ οποιονδήποτε άνθρωπο όση και αν είναι η 
ευλάβειά του. 

Το Ισλάμ τίμησε τον άνθρωπο και τον 
απελευθέρωσε από το να είναι πάνω του 
οποιαδήποτε πνευματική εξουσία όσον 
αφορά τη σχέση του με τον Αλλάχ, έτσι 
δεν υπάρχουν στο Ισλάμ μεσολαβητές 
μεταξύ των ανθρώπων και του Αλλάχ, 
ούτε υπάρχει η θέση ‘Άγιος’, ούτε 
‘κληρικός’ γι’ οποιονδήποτε άνθρωπο όση 
και αν είναι η ευλάβειά του.
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Επίσης το Ισλάμ απελευθέρωσε τον άνθρωπο 
από οποιαδήποτε εξουσία ανθρώπων που 
ισχυρίζονται πως η γνώση για τη θρησκεία είναι 
αποκλειστικά γι’ αυτούς. Γι’ αυτό βρίσκουμε πως 
το Κοράνιο δεν έκανε τη γνώση για τη θρησκεία 
και την κατανόηση του Κορανίου να είναι μόνο 
ένα δικαίωμα γι’ όλους τους Μουσουλμάνους, 
αλλά τις έκανε να είναι καθήκον όλων των 
Μουσουλμάνων. Το Κοράνιο διατάσσει τους 
Μουσουλμάνους να διαβάσουν το Κοράνιο, 
να το κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις 
διδασκαλίες του. (Σαντ 38:29)

Οι πράξεις λατρείας και η πίστη των 
ανθρώπων αποτελούν κάτι μεταξύ αυτών και 
του Αλλάχ, γι’ αυτό δεν υπάρχει μεσολάβηση 
σ’ αυτήν τη σχέση, αφού ο Αλλάχ είναι 
πάντα κοντά στους δούλους Του, ακούει τις 
επικλήσεις τους και ανταποκρίνεται σε αυτές, 
και βλέπει τις προσευχές και τις πράξεις 
λατρείας των δούλων Του και τους ανταμείβει 
γι’ αυτές. Κανένας άνθρωπος δεν έχει το 
δικαίωμα να εκδίδει το ‘Συγχωροχάρτι’ ή 
να αποδέχεται τη μεταμέλεια των ανθρώπων. 
Ο Αλλάχ ο Ύψιστος, είναι πάντα κοντά σ’ 
όλους μας όποτε στρεφόμαστε προς Αυτόν και 
Τον επικαλούμαστε. Ο Αλλάχ λέει: «Και όταν 
οι δούλοι Μου σε ρωτούν (ω, Μωχάμμαντ) 
σχετικά μ’ Εμένα – (απάντησέ τους) πράγματι 
Είμαι κοντά. Ανταποκρίνομαι στην επίκληση 
του προσευχητή όταν Με καλεί (δηλ. χωρίς 
κανέναν διαμεσολαβητή). 
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Έτσι λοιπόν, ας Με υπακούουν και 
ας πιστεύουν σε Μένα, ίσως έτσι να 
καθοδηγηθούν.» (Αλ-Μπάκαρα 2:186)
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Ο Αλλάχ ο Ύψιστος, είναι πάντα κοντά 
σ’ όλους μας όποτε στρεφόμαστε προς 
Αυτόν και Τον επικαλούμαστε.
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Υπάρχουν συγκεκριμένα τελετουργικά 
για να γίνει κανείς Μουσουλμάνος;

Δεν υπάρχουν περίπλοκα τελετουργικά γι’ 
όποιον θέλει να ασπαστεί το Ισλάμ, έτσι δεν 
υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέρος όπου πρέπει 
να πάει, ούτε υπάρχει ένα συγκεκριμένο άτομο 
που πρέπει να μαρτυρεί αυτό, αλλά αρκεί σ’ 
όποιον θέλει να γίνει Μουσουλμάνος το να 
πει ολόψυχα τις δυο μαρτυρίες της πίστης, οι 
οποίες είναι:

«Ασχάντου αλ-λά ιλάχα ίλλα Αλλάχ» 
(Μαρτυρώ πως δεν υπάρχει άλλος θεός που να 
αξίζει να λατρεύεται παρά μόνο ο Αλλάχ).

«Ουά ασχάντου άν-να Μωχάμμανταν 
ρασούλου Αλλάχ» (Και μαρτυρώ πως ο 
Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ).
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Ποιοι είναι οι 
Αγγελιαφόροι στην 
πραγματικότητα;
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OΟ Αλλάχ δημιούργησε τους ανθρώπους 
ώστε να Τον λατρεύουν, γι’ αυτό έστειλε 
σ’ αυτούς Αγγελιαφόρους να τους 
διδάξουν τη θρησκεία του Αλλάχ, να τους 
υπενθυμήσουν τη Μνημόνευσή Του, να 
τους καθοδηγήσουν στο καλό αυτού του 
κόσμου και της Μέλλουσας ζωής, να 
αποτελέσουν το καλό παράδειγμα που 
πρέπει να ακολουθήσουν και να τους 
καλέσουν προς τον Ίσιο Δρόμο, ώστε οι 
άνθρωποι να μην έχουν καμία δικαιολογία 
κατά την Ημέρα της Κρίσεως ότι δεν 
πίστευαν στον Αλλάχ λόγω την άγνοιά 
τους γι’ Αυτόν και για τη θρησκεία Του. 
Ποια είναι, λοιπόν, η πραγματικότητα 
αυτών των Αγγελιαφόρων;
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HΗ ανθρώπινη φύση των Αγγελιαφόρων 
και των Προφητών:

Το Κοράνιο επιβεβαιώνει σε πολλά εδάφια 
ότι οι Αγγελιαφόροι είναι άνθρωποι, οι οποίοι 
βρίσκονται σε υψηλό βαθμό αγνότητας και 
ακεραιότητας. Ο Αλλάχ τούς τίμησε και τους 
επέλεξε ανάμεσα στους ανθρώπους ώστε να 
μεταφέρουν το Μήνυμά Του στους υπόλοιπους 
ανθρώπους. Το Κοράνιο λέει: «Πες (ω, 
Μωχάμμαντ): «Δεν είμαι παρά άνθρωπος 
σαν εσάς. Μου έχει αποκαλυφθεί ότι ο Θεός 
σας είναι Ένας Θεός (ο Αλλάχ)».» (Αλ-Καχφ 
18:110)

79



Έτσι, όλοι οι Αγγελιαφόροι είναι άνθρωποι, 
γεννιούνται, πεθαίνουν και αρρωσταίνουν 
όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι, καμία 
διαφορά δεν υπάρχει στη δομή του σώματος 
ή στις ανθρώπινες ανάγκες μεταξύ των 
Αγγελιαφόρων και των υπολοίπων ανθρώπων.

Οι Αγγελιαφόροι δεν κατέχουν οποιοδήποτε 
μέρος της θειότητας, αφού η αληθινή θειότητα 
ανήκει μόνο στον Αλλάχ. Είναι απλά άνθρωποι, 
στους οποίους δόθηκε η αποκάλυψη από τον 
Αλλάχ μέσω των Αγγέλων.

Τα έθνη παλιά εξεπλάγηκαν που ο Αλλάχ 
έστειλε αποκάλυψη σε ανθρώπους, αλλά ο 
Αλλάχ αποδοκίμασε την απορία τους και 
έδειξε πως είναι αδικαιολόγητη, επειδή η 
αποκάλυψη μέσω Αγγελιαφόρων αποτελεί τον 
μόνο δρόμο για να φτάσει η Καθοδήγηση του 
Αλλάχ και οι διδασκαλίες της θρησκείας Του 
στους ανθρώπους. (Γιούνους 10:2)
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Η μετριοπάθεια σχετικά με τη θέση 
των Αγγελιαφόρων:

Ο Αλλάχ επέλεξε ανάμεσα στους ανθρώπους 
τους καλύτερους για να τους αναθέσει το 
Μήνυμά Του, έτσι, είναι άνθρωποι που 
βρίσκονται σε υψηλό βαθμό αγνότητας και 
ακεραιότητας. Το Κοράνιο τους περιέγραψε 
ότι είναι όλοι καθοδηγημένοι, αγαθοεργοί, 
επιλεγμένοι και τιμημένοι σε σύγκριση με 
όλους τους άλλους ανθρώπους. (Αλ-Αν‘άμ 
6:84-87)

Αν κάποιος Αγγελιαφόρος υποπέσει σε ένα 
λάθος, ο Αλλάχ θα τον ενημερώσει για το λάθος 
του ώστε να το εγκαταλείψει και να επιστρέψει 
με μεταμέλεια προς τον Αλλάχ. Τέτοιο λάθος 
δεν γίνεται σκοπίμως για να παραβιάσει τις 
Εντολές του Αλλάχ, αλλά κατά λάθος βάση 
της προσπάθειας κάθε Αγγελιαφόρου να 
κατανοήσει και να ερμηνεύσει τις Εντολές του 
Αλλάχ.

Το Κοράνιο περιγράφει τους Αγγελιαφόρους 
με ακρίβεια χωρίς καμία μείωση ούτε 
υπερβολή, είναι αλάνθαστοι σχετικά με τις 
μεγάλες αμαρτίες, αλλά παραμένουν άνθρωποι 
και όχι θεοί ούτε γιοι θεών, κανένα μερίδιο 
της θεότητας (Αλ-Ουλουχία) ή της κυριότητας 
(Αρ-Ρουμπουμπία) δεν κατέχουν.
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Αυτή η έννοια φανερώνεται πιο ξεκάθαρα 
μέσω του διαλόγου που θα γίνει κατά την 
Ημέρα της Κρίσεως, στον οποίο ο Αλλάχ 
θα φανερώσει την αθωότητα του Προφήτη 
Ιησού (ειρήνη σ’ αυτόν) όσον αφορά το ότι 
οι άνθρωποι μετά από αυτόν τον έλαβαν ως 
θεό: «Και (θυμήσου) όταν ο Αλλάχ θα πει 
(την Ημέρα της Ανάστασης): «Ω, Ιησού, υιέ 
της Μαρίας! Είπες στους ανθρώπους: ‘Πάρτε 
εμένα και τη μητέρα μου ως δύο θεούς εκτός 
από τον Αλλάχ.’;» Θα πει: «Δόξα Σοι! Δεν 
είναι πρέπον για μένα να πω κάτι το οποίο δεν 
έχω δικαίωμα (να πω). 
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Αν είχα πει κάτι τέτοιο, Εσύ σίγουρα θα το 
γνώριζες. Γνωρίζεις τι βρίσκεται (μέσα) στον 
εαυτό μου, ενώ εγώ δεν γνωρίζω τι βρίσκεται 
στον Εαυτό Σου. Στ’ αλήθεια, Εσύ είσαι ο 
Παντογνώστης των αοράτων. * Ποτέ δεν τους 
είπα τίποτα εκτός απ’ αυτό που Εσύ με διέταξες 
να πω: ‘Να λατρεύετε τον Αλλάχ, τον Κύριό 
μου και Κύριό σας.’ Και ήμουν μάρτυρας γι’ 
αυτούς ενώ έζησα ανάμεσά τους, μα όταν Εσύ 
με πήρες πάνω, Εσύ ήσουν ο Παρατηρητής 
γι’ αυτούς. Και Εσύ είσαι ο Μάρτυρας για τα 
πάντα.».» (Αλ-Μά’ιντα 5:116-117)

Η θέση του Ισλάμ για τους 
Αγγελιαφόρους:

Κάποιοι μη-Μουσουλμάνοι 
νομίζουν πως το Κοράνιο αποτελείται από 
ιστορίες και ειδήσεις του Προφήτη Μωχάμμαντ 
(ειρήνη σ’ αυτόν), και εκπλήσονται όταν 
μαθαίνουν πως το όνομα του Προφήτη Ιησού 
(ειρήνη σ’ αυτόν) αναφέρθηκε στο Κοράνιο 
25 φορές, και το όνομα του Προφήτη Μωυσή 
(ειρήνη σ’ αυτόν) 136 φορές, ενώ το όνομα 
του Προφήτη Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) 
αναφέρθηκε μόνο για 5 φορές.

Ενώ η πλειοψηφία των ακολούθων των 
άλλων θρησκειών δεν αναγνωρίζουν παρά μόνο 
τους Προφήτες τους, και ακόμα κάποιοι απ’ 
αυτούς δείχνουν έχθρα προς τους Προφήτες 
των άλλων θρησκειών∙ όποιος διαβάσει το 
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Κοράνιο διαπιστώνει πως ένας άνθρωπος 
δεν θεωρείται Μουσουλμάνος παρά μόνο αν 
αναγνωρίζει όλους τους Προφήτες που έστειλε 
ο Αλλάχ και πιστεύει σ’ αυτούς, και αν αρνείται 
να πιστέψει σε οποιονδήποτε απ’ αυτούς, ή αν 
αμφισβητήσει την εγκυρότητα του Μήνυματός 
τους ή τους κατηγορήσει ψευδώς, θεωρείται 
πως εγκατέλειψε το Ισλάμ. Το Κοράνιο δηλώνει 
πως όλοι, ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ 
αυτόν) και όποιος πιστεύει σ’ αυτόν, πιστεύουν 
σε ό,τι έστειλε ο Αλλάχ, γι’ αυτό πιστεύουν 
σ’ όλους τους Αγγελιαφόρους που έστειλε ο 
Αλλάχ. (Αλ-Μπάκαρα 2:285)

Όποιος διαβάσει το Κοράνιο βρίσκει πως 
μερικά κεφάλαιά του ονομάστηκαν με το 
όνομα ενός Προφήτη, όπως το κεφάλαιο 
‘Ιμπραχήμ’ (Αβραάμ), ‘Γιούσουφ’ 
(Ιωσήφ), και το κεφάλαιο ‘Μάριαμ’ 
(Μαρία, η μητέρα του Ιησού -ειρήνη σ’ 
αυτούς τους δυο-).
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Η θέση του Ισλάμ 
για τον Ιησού Χριστό 
(ειρήνη σ’ αυτόν)
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OΟ Ιησούς (ειρήνη σ’ αυτόν) είναι μία 
από τις σημαντικότερες προσωπικότητες 
σε όλη την ιστορία, και ένας από 
τους σπουδαιότερους ανθρώπους που 
προσέφεραν το καλό στην ανθρωπότητα. 
Οι άνθρωποι όμως, διέφεραν μεταξύ τους 
σχετικά μ’ αυτόν, κάποιοι τον έκαναν θεό, 
άλλοι τον έκαναν γιό του θεού, άλλοι 
έδειξαν έχθρα εναντίον του, άλλοι τον 
κατηγόρησαν ψευδώς. Ποιά είναι, λοιπόν, 
η θέση του Ισλάμ για τον Ιησού Χριστό 
(ειρήνη σ’ αυτόν). 
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1  Ο Ιησούς ήταν ένας από τους 
σπουδαιότερους Αγγελιαφόρους:

Το Κοράνιο επιβεβαιώνει πως ο Ιησούς 
(ειρήνη σ’ αυτόν) ήταν ένας από τους 
σπουδαιότερους Αγγελιαφόρους, και πως 
η μητέρα του ήταν ευσεβής και αγνή 
παρθένα, η οποία έμεινε έγκυος χωρίς 
κανένας άνδρας να την αγγίξει, ως θαύμα 
από τον Αλλάχ, ο Οποίος τον δημιούργησε 
χωρίς πατέρα, όπως δημιούργησε τον 
Αδάμ χωρίς ούτε πατέρα ούτε μητέρα. Ο 
Αλλάχ λέει στο Κοράνιο: «Στ’ αλήθεια, 
η ομοιότητα του Ιησού ενώπιον του 
Αλλάχ είναι όπως εκείνη του Αδάμ. Τον 
δημιούργησε από χώμα, έπειτα του είπε: 
«Γενηθήτω» και έτσι αυτός έγινε.» (Άλε 
‘Ιμράν 3:59)
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2  Κάθε Μουσουλμάνος πιστεύει στα 
θαύματα που έκανε ο Ιησούς (ειρήνη 
σ’ αυτόν) με την Άδεια του Αλλάχ:

Όπως, πως θεράπευε τους λεπρούς 
και τους τυφλούς, πως ανέστησε τους 
νεκρούς με την Άδεια του Αλλάχ, και 
πως πληροφόρησε τους ανθρώπους για 
ό,τι έφαγαν και ό,τι αποθήκευσαν στα 
σπίτια τους. Και όλα αυτά έγιναν μόνο 
με την Άδεια του Αλλάχ, ως απόδειξη για 
την εγκυρότητα του Μηνύματός του και 
ότι είναι πραγματικά απεσταλμένος από 
τον Αλλάχ.

3  Ο Αλλάχ τού αποκάλυψε το Βιβλίο 
Του, Αλ-Ιν-τζήλ (το Ευαγγέλιο κατά 
τον Ιησού):

Το Κοράνιο επιβεβαιώνει πως ο Αλλάχ τού 
έστειλε ένα από τα σπουδαιότερα Βιβλία 
Του, το Αλ-Ιν-τζήλ, ως καθοδήγηση για 
τους ανθρώπους καθώς και ως φως και 
έλεος, το οποίο Βιβλίο δεν ήταν γραμμένο 
σε γραφές, αλλά του δόθηκε προφορικά. 
Έτσι, όταν ο Αλλάχ έσωσε τον Ιησού και 
τον πήρε ζωντανό στον ουρανό ανέβηκε 
μαζί του το Αλ-Ιν-τζήλ.

CLICK HERE
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4  Ήταν άνθρωπος και όχι θεός:

Το Ισλάμ επιβεβαιώνει πως ο Ιησούς 
(ειρήνη σ’ αυτόν) ήταν ένας άνθρωπος, 
τον οποίο ο Αλλάχ τίμησε και έστειλε στα 
παιδιά του Ισραήλ, και τον υποστήριξε με 
θαύματα ως απόδειξη για την αποστολή 
του. Δεν είχε οποιοδήποτε μερίδιο στη 
θεότητα ούτε στην κυριότητα, αλλά ήταν 
ένας ευσεβής δούλος του Αλλάχ, όπως ο 
Αλλάχ είπε: «Δεν είναι παρά απλώς ένας 
δούλος, στον οποίο έχουμε εναποθέσει 
τη Χάρη Μας (δηλ. την προφητεία) 
και τον οποίο κάναμε παράδειγμα (και 
σημείο) για τα παιδιά του Ισραήλ.» (Αζ-
Ζούχρουφ 43:59)

5  Δε σταυρώθηκε, αλλά ο Αλλάχ τον 
πήρε ζωντανό στον ουρανό:

Το Ισλάμ επιβεβαιώνει πως ο Ιησούς 
δε σκοτώθηκε ούτε σταυρώθηκε, 
αλλά ο Αλλάχ τον έσωσε και τον πήρε 
ζωντανό στον ουρανό, τοποθετώντας την 
ομοιότητα του Ιησού σε κάποιον άλλον, 
τον οποίο οι Εβραίοι σταύρωσαν και 
σκότωσαν νομίζοντας πως ήταν ο ίδιος ο 
Ιησούς. (Αν-Νισά’ 4:157-158)
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Αδάμ:
Ο πατέρας ολόκληρης της ανθρωπότητας. 

Ο Αλλάχ τον έπλασε από χώμα, και έκανε 
τους αγγέλους να πέσουν σε πρηνή στάση 
για τη χάρη του (ως χαιρετισμός και τιμή). 
Έπειτα ο Αλλάχ τον κατέβασε από τον 
Παράδεισο στη γη.

Νώε:
Κάλεσε το λαό του στη θρησκεία του 

Αλλάχ αλλά εκείνοι αρνήθηκαν το κάλεσμά 
του, και έτσι καταστράφηκαν με τον 
κατακλυσμό, ενώ ο Νώε και όλοι εκείνοι 
που τον πίστεψαν από το λαό του σώθηκαν 
στην κιβωτό.

Το δέντρο των προφητών:
Οι Προφήτες του Αλλάχ είναι πολυάριθμοι 

και αυτοί (παρακάτω) είναι οι πιο γνωστοί 
ανάμεσά τους – ειρήνη σ’ αυτούς:
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Αβραάμ:
Ο πατέρας των Προφητών, και ένας από 

τους σπουδαιότερους αγγελιαφόρους που 
κάλεσαν προς τη Μοναδικότητα του Αλλάχ 
(Μονοθεϊσμό). Ήταν ο πρώτος που έχτισε 
την Κά‘μπα (τον Ιερό Οίκο στη Μέκκα), 
την κατεύθυνση των προσευχών των 
Μουσουλμάνων.

Ισμαήλ:
Ο γιος του Αβραάμ (ειρήνη σ’ αυτόν) 

βοήθησε τον πατέρα του στο χτίσιμο της 
Κά‘μπα.

Ισαάκ:
Ο γιος του Αβραάμ (ειρήνη σ’ αυτόν), 

γεννήθηκε αφού οι άγγελοι έδωσαν στον 
πατέρα του, Αβραάμ, την ευχάριστη είδηση 
της γέννησής του.

91



Ιακώβ:
Γιος του Ισαάκ (ειρήνη σ’ αυτόν), και 

ονομάζεται Ισραήλ. Από αυτόν προέρχονται 
τα παιδιά του Ισραήλ, οι απόγονοί του.

Ιωσήφ: 
Γιος του Ιακώβ (ειρήνη σ’ αυτόν), 

αντιμετώπισε πολλές δοκιμασίες και τελικά 
έγινε ένας από τους πιο ισχυρούς βοηθούς 
του κυβερνήτη της Αιγύπτου.

Μωυσής:
Είναι ένας από τους σπουδαιότερους 

αγγελιαφόρους που ο Αλλάχ έστειλε στα 
παιδιά του Ισραήλ, και του αποκάλυψε 
την Τορά. Τον υποστήριξε με θαύματα, μα 
ο Φαραώ της Αιγύπτου αρνήθηκε να τον 
πιστέψει, κι έτσι τον τελευταίο τον έπνιξε 
ο Αλλάχ στη θάλασσα. Ο Μωυσής και οι 
ακόλουθοί του σώθηκαν.
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Δαυίδ:
Ένας προφήτης στον οποίο δόθηκε η 

βασιλεία του λαού του.

Σολομών:
Γιος του Δαυίδ (ειρήνη σ’ αυτόν), ένας 

προφήτης στον οποίον ο Αλλάχ χάρισε 
σπουδαία βασιλεία και υπέταξε σ’ αυτόν 
πολλά δημιουργήματα.

Ζαχαρίας:
Ένας από τους προφήτες του Αλλάχ από 

τα παιδιά του Ισραήλ. Ήταν ο κηδεμόνας της 
Μάριαμ (Μαρίας), της μητέρας του Ιησού 
(ειρήνη σ’ αυτούς), και ήταν υπεύθυνος 
για την ανατροφή και την παιδεία της. 
Του δόθηκε ένας γιος με το όνομα Γιάχγια 
(ο Ιωάννης ο Βαπτιστής) παρά τη μεγάλη 
ηλικία του και τη στειρότητα της συζύγου 
του.
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Ιησούς: 
Ένας από τους σπουδαιότερους 

Αγγελιαφόρους. Ο Αλλάχ τον δημιούργησε 
από μητέρα αλλά χωρίς πατέρα. Τον έστειλε 
στα παιδιά του Ισραήλ, του έδωσε το Ιν-τζίλ 
(Ευαγγέλιο), και τον υποστήριξε με πολλά 
θαύματα.

Μωχάμμαντ (Μωάμεθ): 
Ο τελευταίος των Προφητών, στάλθηκε 

σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και 
επιβεβαίωσε όλους τους αγγελιαφόρους 
που ήλθαν πριν από αυτόν. Ο Αλλάχ τού 
αποκάλυψε το Κοράνιο, ως ένα αθάνατο 
θαύμα.
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Ποιος είναι ο 
αγγελιαφόρος
του Ισλάμ;
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ΜωχάμμαντΜωχάμμαντ είναι το όνομα του Προφήτη 
του Ισλάμ, το οποίο είναι το πιο διαδεδομένο 
όνομα σε όλο τον κόσμο σήμερα και σημαίνει 
αυτόν τον οποίο επαινούν οι άνθρωποι, λόγω 
του καλού χαρακτήρα του και καλών πράξεών 
του. Ποιος είναι λοιπόν ο Μωχάμμαντ;
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TΤο όνομα του Προφήτη του Ισλάμ:
Μωχάμμαντ μπιν ‘Αμπντ Αλλάχ μπιν ‘Αμπντ 

Αλ-Μουττάλιμπ μπιν Χάσιμ Αλ-Κούρασεϊ 
(570-632 μ.Χ).

Όλοι οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι:

Είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ που 
εστάλη σε όλη την ανθρωπότητα:

Ο Αλλάχ έστειλε τον Μωχάμμαντ (ειρήνη 
σ’ αυτόν) σε όλους τους ανθρώπους από 
διαφορετικά έθνη και φυλές, και έθεσε την 
υπακοή προς αυτόν υποχρεωτική για όλους 
τους ανθρώπους. Το Κοράνιο λέει: «Πες (Ω, 
Μωχάμμαντ): «Ω, άνθρωποι! Στ’ αλήθεια, 
είμαι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ που στάλθηκε 
σε όλους σας…» (Αλ-Α‘ράφ 7:158)

Ο Αλλάχ τού αποκάλυψε το Κοράνιο:
Ο Αλλάχ αποκάλυψε στον Μωχάμμαντ 

(ειρήνη σ’ αυτόν) το τελευταίο και 
σπουδαιότερο Βιβλίο Του, το Κοράνιο.
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Είναι ο τελευταίος όλων των 
Προφητών και των Αγγελιαφόρων:

Ο Αλλάχ έστειλε τον Μωχάμμαντ 
(ειρήνη σ’ αυτόν) ως τον τελευταίο όλων 
των Προφητών. Ως εκ τούτου, κανείς 
Προφήτης δε θα έρθει μετά από αυτόν, 
όπως λέει το Κοράνιο: «…Αλλά (είναι) ο 
Αγγελιαφόρος του Αλλάχ, και ο τελευταίος 
των προφητών...» (Αλ-Αχζάμπ 33:40)
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Μια γρήγορη γνωριμία με τον 
Αγγελιαφόρο του Ισλάμ (ειρήνη σ’ 
αυτόν):

1. Η γέννησή του:

Γεννήθηκε στη Μέκκα, στα δυτικά της 
Αραβικής Χερσονήσου το έτος 570 μ.Χ.. Ο 
πατέρας του πέθανε πριν γεννήσει η μητέρα 
του. Έχασε τη μητέρα του ενώ ήταν ακόμα 
παιδί και ανατράφηκε υπό τη φροντίδα του 
παππού του, Αμπντ Αλ-Μουττάλιμπ, κι έπειτα 
του θείου του, Άμπου Τάλιμπ.

2. Η ζωή του και το μεγάλωμά του:

Ζούσε ανάμεσα στη φυλή Κουράις για 
σαράντα χρόνια πριν την Αποστολή του ως 
Προφήτης (570-609 μ.Χ.). Ήταν πρότυπο 
καλού χαρακτήρα, και η προσωποποίηση της 
αριστείας και της ηθικής. Τον αποκαλούσαν 
«ο Ειλικρινής» και «ο Αξιόπιστος». Φρόντιζε 
πρόβατα κι έπειτα εργάστηκε ως έμπορος.

Πριν το Ισλάμ, ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ 
ήταν μονοθεϊστής, λάτρευε τον Αλλάχ 
σύμφωνα με τη θρησκεία του Αβραάμ, και 
απέρριπτε το να λατρεύει είδωλα, και απέρριπτε 
κάθε μορφή παγανισμού. Ήταν αναλφάβητος• 
δεν ήξερε ούτε να διαβάζει, ούτε να γράφει.
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3. Η αποστολή του:

Όταν ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (ειρήνη 
σ’ αυτόν) έγινε σαράντα χρονών, και ενώ 
στοχαζόταν και προσευχόταν στη σπηλιά Χιρά’ 
στο όρος Νουρ (ένα από τα βουνά κοντά στη 
Μέκκα), του ήρθε η αποκάλυψη από τον Αλλάχ. 
Το Κοράνιο άρχισε να του αποκαλύπτεται, 
και το πρώτο που του αποκαλύφθηκε από το 
Κοράνιο ήταν ο Λόγος του Αλλάχ: «Διάβασε! 
Στο Όνομα του Κυρίου σου που δημιούργησε 
(όλα όσα υπάρχουν)» (Αλ-‘Άλακ 96:1). Με 
αυτό ανακοινώθηκε ότι αυτή η αποστολή, από 
την πρώτη στιγμή, αποτελεί μια νέα εποχή 
γνώσης, διαβάσματος, φωτός και καθοδήγησης 
για τους ανθρώπους. Έπειτα, η αποκάλυψη του 
Κορανίου συνεχίστηκε για είκοσι τρία χρόνια.
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4. Η αρχή του Καλέσματός του:

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ ξεκίνησε με το 
να καλεί τους ανθρώπους μυστικά προς τη 
θρησκεία για τρία χρόνια, κι έπειτα έκανε το 
κάλεσμα δημόσιο και ανοικτό στη Μέκκα για 
ακόμα δέκα χρόνια. Η πλειοψηφία των οπαδών 
του ήταν οι αδύναμοι και οι φτωχοί, όπως 
ακριβώς συνέβαινε και με τους οπαδούς των 
υπολοίπων αγγελιαφόρων. Ο Αγγελιαφόρος 
του Αλλάχ (ειρήνη σ’ αυτόν) και οι πιστοί 
αντιμετώπισαν διάφορα είδη καταπίεσης και 
αδικίας από τη φυλή Κουράις. Ο Προφήτης 
(ειρήνη σ’ αυτόν) παρουσίασε το Ισλάμ 
στις φυλές που ερχόντουσαν στη Μέκκα για 
προσκύνημα και έγινε αποδεκτός από το λαό 
της Μεδίνας. Έπειτα οι Μουσουλμάνοι άρχισαν 
να μεταναστεύουν προς εκεί, λίγοι-λίγοι.

5. Η Μετανάστευσή του:

Κατά το έτος 622 μ.Χ. μετανάστευσε στη 
Μεδίνα, που τότε ονομαζόταν Γιάθριμπ. Ήταν, 
τότε, πενήντα τριών ετών, και μετανάστευσε 
αφού οι ηγέτες των Κουράις κατέστρωναν 
σχέδια και προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν. 
Έζησε εκεί δέκα χρόνια, κατά τα οποία 
καλούσε τον κόσμο στο Ισλάμ. Διέταξε τους 
Μουσουλμάνους να εκτελούν προσευχές, 
να δίνουν ελεημοσύνη, να έχουν καλή 
συμπεριφορά και να εφαρμόζουν όλες τις 
άλλες Ισλαμικές εντολές.
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6. Η διάδοση του Ισλάμ:

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (ειρήνη σ’ 
αυτόν) καθιέρωσε τη βάση του Ισλαμικού 
πολιτισμού στη Μεδίνα μετά τη μετανάστευσή 
του (622-632 μ.Χ.) και έχτισε τα θεμέλια της 
Ισλαμικής κοινωνίας. Κατήργησε το ρατσισμό 
μεταξύ των φυλών και εξάπλωσε τη γνώση. 
Έθεσε τις αρχές της δικαιοσύνης, της ηθικής, 
της αδελφοσύνης, της από κοινού συνεργασίας 
και του νόμου. Μερικές φυλές προσπάθησαν 
να εξαφανίσουν το Ισλάμ, και εκεί προέκυψαν 
πολλές μάχες και εκστρατείες που κατέληξαν 
σε νίκη, από τον Αλλάχ, της Θρησκείας Του 
και του Αγγελιαφόρου Του (ειρήνη σ’ αυτόν). 
Έπειτα, οι περισσότεροι Άραβες ασπάστηκαν 
το Ισλάμ. Η Μέκκα και πολλές άλλες πόλεις 
και φυλές στην Αραβική Χερσόνησο εισήλθαν 
στο Ισλάμ εθελούσια και με χαρά για τη νέα 
αυτή θρησκεία.
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7. Ο θάνατός του:

Κατά τον Ισλαμικό μήνα Σάφαρ του έτους 
(11) Μετά Χίτζρα (τη Μετανάστευση), 
και αφού ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ είχε 
μεταδώσει το Μήνυμα, και η Χάρη του Αλλάχ 
είχε ολοκληρωθεί για την ανθρωπότητα με 
την ολοκλήρωση της θρησκείας, ο Προφήτης 
(ειρήνη σ’ αυτόν) αρρώστησε με πυρετό και 
πέθανε τη Δευτέρα κατά τον Ισλαμικό μήνα 
Ραμπί‘ Αλ-Άουαλ, που συμπίπτει με την 6η 
Αυγούστου 632 μ.Χ. ενώ ήταν εξήντα τριών 
ετών. Θάφτηκε στο δωμάτιο της συζύγου του, 
Αΐσα, δίπλα από το τζαμί του.
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Ο Μωχάμμαντ, ο 
Αγγελιαφόρος του 
Αλλάχ, από την οπτική 
των αμερόληπτων 

ανθρώπων
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ΚανέναςΚανένας αμερόληπτος άνθρωπος δε 
μπορεί, όποια και αν είναι η κουλτούρα 
του, μελετώντας την ιστορία του 
Μωχάμμαντ να μην μείνει έκπληκτος 
και γεμάτος δέος σε κάθε κομμάτι αυτής 
της αιώνιας βιογραφίας. Πολλοί λόγιοι, 
φιλόσοφοι και λογοτέχνες από τη Δύση 
και την Ανατολή μαρτυρούν αυτό, και το 
γράφουν στα βιβλία και στα άρθρα τους. 
Ανάμεσά τους υπάρχουν:
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Ο Μαχάτμα Γκάντι, 
είπε: 

«Ήθελα να μάθω τα 
καλύτερα κομμάτια της 
ζωής αυτού (του Μωχάμαντ) 
που σήμερα διατηρεί 
μια αδιαμφισβήτητη 
κυριαρχία στις καρδιές 
εκατομμυρίων ανθρώπων. 

Πείστηκα περισσότερο από ποτέ ότι δεν ήταν το 
σπαθί που έκανε το Ισλάμ να κερδίσει τη θέση του 
εκείνον τον καιρό. Ήταν η σταθερή απλότητα και 
η απόλυτη ταπεινότητα του Προφήτη, επίσης, και 
η αυστηρή τήρηση των δεσμεύσεών του, η έντονη 
αφοσίωσή του στους συντρόφους και τους οπαδούς 
του, η παλικαριά του, η αφοβία του, η απόλυτη 
εμπιστοσύνη του στο Θεό και στην αποστολή του. 
Αυτά, και όχι το σπαθί έστρωσαν τον δρόμο και 
τον έκαναν να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο… Διάβασα 
βιβλία που μιλούν για τη ζωή του Προφήτη του 
Ισλάμ και εκείνων που ήταν γύρω του. Αυτά τα 
βιβλία μού δημιούργησαν έντονο ενδιαφέρον, τόσο 
που όταν τα τελείωσα στεναχωρήθηκα που δεν 
υπάρχουν περισσότερα από αυτά.» (συλλογή έργων 
του Μαχάτμα Γκάντι). Τόμος 25, σελ:127)

«Ήθελα να μάθω τα καλύτερα κομμάτια της ζωής 
αυτού (του Μωχάμαντ) που σήμερα διατηρεί μια 
αδιαμφισβήτητη κυριαρχία στις καρδιές εκατομμυρίων 
ανθρώπων. Πείστηκα περισσότερο από ποτέ ότι δεν 
ήταν το σπαθί που έκανε το Ισλάμ να κερδίσει τη θέση 
του εκείνον τον καιρό.» Μαχάτμα Γκάντι
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Στο δημοφιλές 
βιβλίο του: “Οι Εκατό 
Προσωπικότητες με 
την Μέγιστη Επιρροή 
στην Πορεία της 
Ανθρωπότητας”, ο 
Michael H. Hart 
ξεκίνησε τη λίστα 
των 100 ανθρώπων 

με την μέγιστη επιρροή στην πορεία της 
ανθρωπότητας με τον Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ 
αυτόν) και διευκρίνισε το λόγο για τον οποίο 
τον επέλεξε (ως πρώτο), λέγοντας: «Η επιλογή 
μου, ο Μωχάμμαντ να ηγείται της λίστας των 
ανθρώπων με τη μέγιστη επιρροή, μπορεί να 
εκπλήξει ορισμένους αναγνώστες και μπορεί 
να αμφισβητηθεί από άλλους, αλλά ήταν ο 
μοναδικός άνδρας στην ιστορία που ήταν 
εξαιρετικά επιτυχής τόσο σε θρησκευτικό, 
όσο και σε κοσμικό επίπεδο.». [βλ. The 100: 
A Ranking of the Most Influential Persons in 
History. Hart, Michael H. σελ. 3]
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Ο διάσημος Γάλλος 
ποιητής Alphonse 
de Lamartine λέει 
στο βιβλίο του ‘Ιστορία 
της Τουρκίας’: «Αν το 
μεγαλείο του στόχου, ο 
περιορισμός των μέσων, 
και η απεραντοσύνη των 
αποτελεσμάτων είναι 

τα τρία μέτρα της ιδιοφυίας ενός ανθρώπου, 
ποιος θα τολμούσε σε ανθρώπινο επίπεδο να 
συγκρίνει οποιονδήποτε σπουδαίο άνδρα στην 
ιστορία με τον Μωχάμμαντ;» [Lamartine, 
Alphonse de, (1855). Histoire de la Turquie. 
Παρίσι: Chez Wolfgang Gerhard, τομ.1, σελ. 
111.)
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Ο Ινδός Φιλόσοφος 
Ramakrishna λέει: 

«Οι περιστάσεις 
άλλαξαν αλλά ο Προφήτης 
του Θεού όχι. Σε νίκη 
ή σε ήττα, σε εξουσία ή 
αντιξοότητα, σε ευημερία 
ή σε ένδεια, είναι ο ίδιος 

άνδρας, φανερωμένος με τον ίδιο χαρακτήρα. 
Όπως όλοι οι τρόποι και οι νόμοι του Θεού, 
έτσι και οι Προφήτες είναι αμετάβλητοι.» 
[Muhammad, The Prophet of Islam. 
(Μωχάμμαντ, ο Προφήτης του Ισλάμ) σελ.24.]

109



Ο σπουδαιότερος 
Γερμανός Ποιητής 
Γκέτε έγραψε μια 
επιστολή στην κοπέλα 
του, αναφέροντας τον 
τεράστιο θαυμαστό 
του για το Ισλάμ και το 
Μωχάμμαντ. Η Kathrine 
Mommsen έγραψε γι’ 

αυτό στο βιβλίο της σχετικά με τον Γκέτε: «…
παρόλο που έφτασε στα εβδομήντα δεν έπαψε 
ποτέ η συμπάθειά του για το Ισλάμ, αντίθετα 
συνεχώς αυξανόταν» (βλ: Goethe und die 
arabische Welt, Kathrine Mommsen, σελ.: 177)

Ο Καθηγητής Stobart λέει: 
«Δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα σε 

ολόκληρη την ιστορία που να μοιάζει στην 
προσωπικότητα του Μωχάμμαντ… Κρίνοντας 
από τα περιορισμένα μέσα στη διάθεσή του, 
και το βαθμό και τη μονιμότητα του έργου 
που κατάφερε, κανένα όνομα στην ιστορία του 
κόσμου δεν λάμπει με περισσότερη φανερή 
λάμψη από αυτήν του προφήτη της Μέκκα.» 
[Stobart, James William Hampson (1884). 
Islam and its founder. (Το Ισλάμ και ο ιδρυτής 
του), Λονδίνο: Κοινότητα για τη διάδοση της 
Χριστιανικής γνώσης, σελ. 227-228]
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«Η ίδια αγνή και άψογη εντύπωση που 
χάραξε στη Μέκκα και στη Μεδίνα 
διατηρείται από του Ινδούς, Αφρικανούς 
και Τούρκους νέο-Μουσουλμάνους.»

Ockley Simon

Ο Simon Ockley 
λέει στο βιβλίο του: 
“Ιστορία της Σαρακηνής 
Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς ” : 
«Δεν είναι η διάδοση, 
αλλά η μονιμότητα 
και η σταθερότητα της 
θρησκείας του που αξίζει 
το θαυμασμό μας, η 

ίδια αγνή και άψογη εντύπωση που χάραξε 
στη Μέκκα και στη Μεδίνα διατηρείται από 
του Ινδούς, Αφρικανούς και Τούρκους νέο-
Μουσουλμάνους.» [Ockley, Simon. (1870). 
History of the Saracen Empire. 1η έκδοση. 
Λονδίνο: A. Murray, σελ. 45]
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Ο Γουίλ Ντυράν 
(Will Durant) στη 
δημοφιλή συλλογή 
του ‘Η Ιστορία του 
Πολιτισμού’ είπε:

Αν μετρήσουμε τη 
σπουδαιότητα με βάση την 
επιρροή που ασκεί ένα σπουδαίο πρόσωπο στις 
ζωές των ανθρώπων, τότε πρέπει να πούμε πως 
ο Μωχάμμαντ (Μωάμεθ) ήταν ο σπουδαιότερος 
άνδρας στην ιστορία. Ανέλαβε να εξυψώσει το 
πνευματικό και ηθικό επίπεδο ενός λαού που ζούσε 
στη βαρβαρότητα, υπό τον καύσωνα του ήλιου 
και σε μια ακαλλιέργητη έρημο. Πέτυχε αυτόν το 
στόχο πιο ολοκληρωμένα από οποιονδήποτε άλλο 
μεταρρυθμιστή σε ολόκληρη την ιστορία• και δε θα 
βρούμε κανέναν άλλον άνδρα πέρα από αυτόν που 
να πέτυχε όλα όσα ήθελε… Όταν ξεκίνησε να καλεί 
τους ανθρώπους στο Ισλάμ, η Αραβική Χερσόνησος 
ήταν απλά μια ακαλλιέργητη έρημος, μέσα στην 
οποία ζούσαν ειδωλολατρικές αντιμαχόμενες φυλές, 
αλλά όταν πέθανε ο Μωχάμμαντ, ήταν ένα συνεκτικό 
ενιαίο έθνος. Ο Μωχάμμαντ περιόρισε τον φανατισμό 
και τις προλήψεις, και πάνω στον Ιουδαϊσμό, το 
Χριστιανισμό και τη θρησκεία του έθνους του (την 
ειδωλολατρία), έχτισε μια θρησκεία που είναι απλή, 
ξεκάθαρη και ισχυρή. Κατάφερε να κερδίσει πολλές 
μάχες σε μία μόνο γενιά, και να χτίσει μια σπουδαία 
χώρα, σε έναν μόνο αιώνα. Εξακολουθεί μέχρι σήμερα 
να έχει σπουδαία επιρροή σε περισσότερο από το μισό 
αυτού του κόσμου.» [βλ.: The Story of Civilization: 
The age of faith (Η Ιστορία του Πολιτισμού: Η Εποχή 
της Πίστης), τέταρτος τόμος: σελ.:174]
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Ένας από τους ισχυρότερους εχθρούς του 
Μωχάμμαντ, ο Άμπου Σουφυάν -αργότερα 
αφού ασπάστηκε το Ισλάμ- μας μιλάει για μια 
πολύ όμορφη ιστορία, ότι όταν η επιστολή του 
Προφήτη Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) έφτασε 
στον Ηράκλειο, τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα, 
το 628 μ.Χ., προσκαλώντας τον στο Ισλάμ, 
ο Ηράκλειος εξεπλάγη με αυτό και, ως εκ 
τούτου, ζήτησε να του φέρουν έναν άνθρωπο 
από τη περιοχή των Αράβων που να ξέρει τον 
Προφήτη και να έχει μια οικογενειακή σχέση 
μαζί του. Ο Άμπου Σουφυάν, (ήταν τότε από 
τους αρχηγούς των Κουράις και ο πιο δρυμής 
από αυτούς σε εχθρότητα προς τον Προφήτη) 
ο οποίος βρισκόταν τότε σε εμπορικό ταξίδι 
στην παλιά Συρία και όσοι βρίσκονταν μαζί 
του, κλήθηκαν στο παλάτι. Ο Ηράκλειος 
τού έθεσε μέσω του μεταφραστή του πολύ 
πνευματικά ερωτήματα γεμάτα σοφία ώστε να 
μάθει την αλήθεια σχετικά με τον Αγγελιαφόρο 
(ειρήνη σ’ αυτόν). Όταν άκουσε τις απαντήσεις 
του Άμπου Σουφυάν στις ερωτήσεις του, είπε 
απευθυνόμενος στον Άμπου Σουφυάν:
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«Σε ρώτησα σχετικά με την οικογένειά 
του, και η απάντησή σου ήταν ότι ανήκε 
σε μια ιδιαίτερα επιφανή οικογένεια. 
Στην πραγματικότητα όλοι οι Απόστολοι 
προέρχονται από επιφανείς οικογένειες από 
τους αντίστοιχους λαούς τους. Σε ρώτησα 
αν κανείς άλλος από εσάς ισχυρίστηκε κάτι 
τέτοιο (πως είναι  προφήτης), και η απάντησή 
σου ήταν αρνητική. Αν η απάντησή σου ήταν 
καταφατική, θα έλεγα πως αυτός ο άνδρας 
μιμείται τις δηλώσεις του προηγούμενου 
άνδρα. Ύστερα, σε ρώτησα αν κάποιος από τους 
προγόνους του ήταν βασιλιάς, και η απάντησή 
σου ήταν αρνητική, κι αν ήταν καταφατική, θα 
έλεγα πως αυτός ο άνδρας ήθελε να πάρει πίσω 
την προγονική βασιλεία του.

Σε ρώτησα, επίσης, αν κατηγορήθηκε ποτέ 
πως λέει ψέματα πριν να πει αυτό που είπε (ότι 
είναι προφήτης), και η απάντησή σου ήταν 
αρνητική. Έτσι, ήξερα πως ένα άτομο που δεν 
λέει ψέματα στους ανθρώπους, δεν θα έλεγε 
ποτέ ψέματα για το Θεό.

Έπειτα, σε ρώτησα αν τον ακολούθησαν 
οι πλούσιοι και οι ισχυροί ή οι φτωχοί και 
οι αδύναμοι. Εσύ απάντησες πως ήταν 
οι φτωχοί που τον ακολούθησαν. Και 
στην πραγματικότητα, όλοι οι Απόστολοι 
ακολουθούνταν από αυτήν ακριβώς την τάξη 
ανθρώπων. Ύστερα σε ρώτησα αν οι οπαδοί 
του αυξάνονταν ή μειώνονταν. Εσύ απάντησες 
πως αυξάνονταν, και στην πραγματικότητα 
αυτός είναι ο τρόπος της αληθινής πίστης, 
μέχρι να ολοκληρωθεί από όλες τις απόψεις. 
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Σε ρώτησα επιπλέον αν υπήρχε κανείς, ο 
οποίος αφού ασπάστηκε τη θρησκεία του 
δυσαρεστήθηκε και απέρριψε τη θρησκεία 
του. Η απάντησή σου ήταν αρνητική, και 
στην πραγματικότητα αυτό είναι (ένα σημείο 
της) αληθινής πίστης, όταν η ευχαρίστηση της 
αληθινής πίστης εισέρχεται στις καρδιές και 
αναμειγνύεται μαζί τους ολοκληρωτικά. 

Σε ρώτησα αν πρόδωσε ποτέ. Απάντησες 
αρνητικά, και έτσι είναι οι Απόστολοι, δεν 
προδίδουν ποτέ. 

Έπειτα σε ρώτησα τι σας διατάζει να κάνετε 
και απάντησες πως σας διέταξε να λατρεύετε 
τον Θεό χωρίς να αποδίδετε εταίρους σε Αυτόν 
και πως σας απαγόρευσε να λατρεύετε είδωλα, 
και πως σας διέταξε να προσεύχεστε, να λέτε 
την αλήθεια και να είστε αγνοί. 

Αν αυτά που έχεις πει είναι αληθινά, τότε 
πολύ σύντομα θα γίνει ο κυρίαρχος αυτού 
του τόπου στον οποίο στέκομαι τώρα, και το 
γνώριζα (από τις γραφές) πως θα εμφανιζόταν, 
αλλά δεν γνώριζα πως θα ήταν ένας από εσάς, 
και αν μπορούσα να αφήσω τις υποθέσεις του 
βασιλείου μου αυτήν τη στιγμή, θα πήγαινα 
αμέσως να τον συναντήσω.» (Αλ-Μπουχάρι: 7)
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Ορισμένες ιστορίες και 
πτυχές του χαρακτήρα 
του Αγγελιαφόρου 

Μωχάμμαντ
(ειρήνη σ’ αυτόν)
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OΟ Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (ειρήνη σ’ 
αυτόν) –αποτέλεσε παράδειγμα της πιο 
έξοχης ανθρώπινης ηθικής, και αυτό 
μαρτυρείται από όλους τους αμερόληπτους 
ανθρώπους από την Ανατολή και τη Δύση, 
και ακόμη και από τους εχθρούς του. Το 
Κοράνιο τον περιέγραψε λέγοντας: «Στ’ 
αλήθεια, είσαι (ω, Μωχάμμαντ) σπουδαίου 
ηθικού χαρακτήρα.» (Αλ-Κάλαμ 68:4).
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Όταν η σύζυγός του, η Αΐσα (η ευαρέστηση 
του Αλλάχ επ’ αυτής) ρωτήθηκε για το 
χαρακτήρα του Μωχάμμαντ, του Αγγελιαφόρου 
του Αλλάχ, δεν βρήκε άλλα λόγια να περιγράψει 
το χαρακτήρα του πέρα από τα εξής: «Ο 
χαρακτήρας του είναι το Κοράνιο.». Το οποίο 
σημαίνει: μια υποδειγματική ενσάρκωση των 
διδασκαλιών του Κορανίου και των ηθών του. 

Αυτές (παρακάτω) αποτελούν μια σύντομη 
επιτομή των ιστοριών και των πτυχών του 
χαρακτήρα του:

Ό
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Ταπεινότητα:
Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (ειρήνη σ’ αυτόν) 

δεν δεχόταν οι άνθρωποι να σηκώνονται όρθιοι 
όταν εισερχόταν στο μέρος που βρίσκονταν, 
γι’αυτό, απαγόρευσε στους συντρόφους του να 
το κάνουν αυτό, σε βαθμό που οι σύντροφοί 
του, παρόλη τη διακαή αγάπη τους για εκείνον 
–δεν σηκωνόντουσαν για εκείνον όταν τον 
έβλεπαν να έρχεται. Και αυτό επειδή γνώριζαν 
πως το απεχθάνεται. (Άχμαντ 12345)

Ο ‘Αντέι μπιν Χάτιμ ήρθε σε αυτόν πριν γίνει 
Μουσουλμάνος• και ήταν (ο ‘Αντέι) ανάμεσα 
στους διακεκριμένους μεταξύ των Αράβων και 
των αρχηγών τους. Ήρθε θέλοντας να μάθει την 
αλήθεια του καλέσματός του. Ο ‘Αντέι λέει: 
«Πήγα σε αυτόν και μαζί του ήταν μια γυναίκα και 
παιδιά ή ένα παιδί -ύστερα ανέφερε πόσο κοντά 
ήταν (αυτοί) στον Προφήτη (ειρήνη σ’ αυτόν)- 
ύστερα συνειδητοποίησα πως δεν είναι (σαν το 
είδος του) βασιλιά Χοσρόη, ούτε του Καίσαρα.» 
(Άχμαντ:19381). Καθώς η ταπεινότητα είναι 
χαρακτηριστικό όλων των Προφητών.

Ο Προφήτης του Ισλάμ συνήθιζε να 
διευθετεί τις δικές του ανάγκες και να 
παρέχει υπηρεσίες στην οικογένειά του 
και να τους βοηθά στις δουλειές του 
σπιτιού.
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Συνήθιζε να κάθεται με τους συντρόφους 
του σαν να ήταν ένας απ’ αυτούς, στο βαθμό 
που όταν ένας ξένος που δεν τον γνώριζε, 
εισερχόταν στον χώρο που καθόταν δεν 
μπορούσε να διακρίνει μεταξύ αυτού και των 
συντρόφων του, και ρώτησε: «Ποιος από σας 
είναι ο Μωχάμμαντ;» (Αλ-Μπουχάρι 63) 

Ορισμένοι από τους συντρόφους του 
αφηγούνται για εκείνον πως παρά τις τόσες 
ασχολίες του, δε συνήθιζε να αρνείται να 
φροντίσει τις ανάγκες των ανθρώπων και 
τα συμφέροντά τους, ανεξάρτητα του πόσο 
ασήμαντα μπορεί να ήταν. Κάποτε, μια δούλα 
ήρθε και πήρε το χέρι του, πηγαίνοντάς τον 
όπου ήθελε ώστε να εκπληρώσει κάποια 
ανάγκη της. (Αλ-Μπουχάρι 5724)

Ο ‘Όμαρ ιμπν Αλ-Χαττάμπ αναφέρει ότι 
εισήλθε κάποτε στο δωμάτιο του Αγγελιαφόρου 
Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) και είδε τα 
σημάδια του χαλιού (ενός χαλιού που φτιάχτηκε 
από τα φύλλα ενός φοινικόδεντρου) στο πλευρό 
του Προφήτη. Ο ‘Όμαρ έκλαψε και ο Προφήτης 
τού είπε: «Τί σε κάνει να κλαις;». Τότε ο ‘Όμαρ 
είπε: «Ω! Αγγελιαφόρε του Αλλάχ! Ο Χοσρόης 
και ο Καίσαρας (αν και άπιστοι,) βρίσκονται σε 
ευημερία, ενώ εσύ είσαι ο Αγγελιαφόρος του 
Αλλάχ!» Είπε: «Δεν είσαι ικανοποιημένος που 
εκείνοι έχουν τον υλικό κόσμο, ενώ εμείς έχουμε 
τη Μέλλουσα Ζωή (τον Παράδεισο);» (Αλ-
Μπουχάρι 3503)
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Συνήθιζε να διευθετεί τις δικές του ανάγκες 
και να παρέχει υπηρεσίες στην οικογένειά του 
και να τους βοηθά στις δουλειές του σπιτιού. 
Όταν η σύζυγός του, η Αΐσα (η ευαρέστηση 
του Αλλάχ επ’ αυτής), ρωτήθηκε για το τι 
συνήθιζε να κάνει ο Προφήτης στο σπίτι, 
είπε: «Ασχολούταν με τις ενασχολήσεις της 
οικογένειάς του.» (Αλ-Μπουχάρι 644), που 
σημαίνει πως βρισκόταν στην υπηρεσία της 
οικογένειάς του. Η Αΐσα είπε επίσης: «Ακριβώς 
όπως κάνει κάποιος από εσάς: φτιάχνει τα 
παπούτσια του και ράβει το ένδυμά του.» 
(Άχμαντ 24749).

Ο ίδιος (ειρήνη σ’ αυτόν) είπε: «Αυτός που 
έχει στην καρδιά του αλαζονεία ίση με το 
βάρος ενός μυρμηγκιού, δεν θα εισέλθει στον 
Παράδεισο.» (Μόσλεμ: 91)
Έλεος:

Είπε (ειρήνη σ’ αυτόν): «Σε όσους 
είναι ελεήμονες θα δειχθεί έλεος από τον 
Παντελεήμονα (Αλλάχ). Να είστε ελεήμονες 
σε αυτούς στη γη και Αυτός στους ουρανούς 
θα δείξει έλεος σε εσάς.» (Άμπου Νταούντ 
4941)

Το έλεος του Προφήτη (ειρήνη σ’ αυτόν) 
φαίνεται σε πολλές πτυχές της ζωής του, 
μεταξύ των οποίων είναι:
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Το έλεός του απέναντι στα παιδιά:
• Παρόλο που οι προσευχές είναι ο πυλώνας 

του Ισλάμ, κατά τις οποίες δεν επιτρέπονται 
η ομιλία και οι πολλές κινήσεις, εκείνος 
(ειρήνη σ’ αυτόν) κάποτε προσευχόταν 
ενώ κουβαλούσε την εγγονή του, την 
Ουμάμα μπίνετ Ζάιναμπ. Όταν έπεφτε με 
το μέτωπο στο έδαφος (σιγκούντ στάση), 
την έβαζε κάτω και όταν σηκωνόταν την 
ξανακουβαλούσε. (Αλ-Μπουχάρι 494)

• Κάθε φορά που ξεκινούσε την προσευχή 
του και άκουγε το κλάμα ενός παιδιού, 
ξεκινούσε να την επισπεύδει, καθώς είπε: 
«Στέκομαι σε προσευχή και επιθυμώ να την 
επιμηκύνω. Ωστόσο, ακούω ένα παιδί να 
κλαίει και συντομεύω την προσευχή για να 
μειώσω την αγωνία της μητέρας του.» (Αλ-
Μπουχάρι 675)

Το έλεός του απέναντι στις γυναίκες:

• Ενθάρρυνε τη φροντίδα των κοριτσιών 
και την καλή μεταχείρισή τους. Συνήθιζε 
να λέει: «Όποιος προικίζεται με ένα 
κορίτσι ή περισσότερα και τα ανατρέφει 
και τα μεταχειρίζεται καλά, αυτά θα είναι 
ασπίδα για εκείνον ενάντια στο Πυρ.» (Αλ-
Μπουχάρι 5649)
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• Τόνισε το δικαίωμα της συζύγου και τη 
σημασία της φροντίδας των αναγκών 
της. Διέταξε τους Μουσουλμάνους να 
συμβουλεύουν ο ένας τον άλλον στο 
εξής: «Να αντιμετωπίζετε τις γυναίκες με 
ευγένεια.». (Αλ-Μπουχάρι 4890)

Ο Προφήτης του Ισλάμ ανέφερε πως 
η καλή συμπεριφορά απέναντι στους 
αδύναμους και η απόδοση σε αυτούς των 
δικαιωμάτων τους είναι λόγος απόκτησης 
πρόνοιας και νίκης από τον Αλλάχ.
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• Έθεσε ένα μοναδικό παράδειγμα καλοσύνης 
απέναντι στην οικογένεια, σε βαθμό που 
κάποτε έβαλε ένα από τα γόνατά του στο 
έδαφος, ενώ το άλλο γόνατο στεκόταν δίπλα 
στην καμήλα του, προκειμένου η γυναίκα 
του, η Σαφίγια, να πατήσει πάνω στο γόνατό 
του που στεκόταν ώστε να ιππεύσει την 
καμήλα. (Αλ-Μπουχάρι 2120)

• Κάθε φορά που η κόρη του, η Φάτιμα (η 
ευαρέστηση του Αλλάχ επ’ αυτής) ερχόταν 
σε αυτόν, εκείνος έπαιρνε το χέρι της και 
την φιλούσε στο κεφάλι. Ύστερα την έκανε 
να καθίσει στη θέση στην οποία καθόταν ο 
ίδιος. (Άμπου Νταούντ: 5217)

Το έλεός του απέναντι στους αδύναμους:

• Ο Προφήτης (ειρήνη σ’ αυτόν) ενθάρρυνε 
τους ανθρώπους να ανατρέφουν και να 
φροντίζουν τα ορφανά και συνήθιζε να λέει: 
«Εγώ και ο κηδεμόνας ενός ορφανού θα 
είμαστε στον Παράδεισο έτσι.» και έδειχνε 
με το δείκτη του και το μεσαίο δάχτυλο και 
τα άνοιγε λιγάκι. (Αλ-Μπουχάρι 4998)

• Κατέστησε αυτόν που σπεύδει να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες μιας χήρας ή ενός 
φτωχού να είναι σαν κάποιον που μάχεται  
στο Δρόμο του Αλλάχ, και σαν κάποιον που 
νηστεύει την ημέρα και προσεύχεται τη 
νύχτα. (Αλ-Μπουχάρι 5661)
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• Ανέφερε πως η καλή συμπεριφορά απέναντι 
στους αδύναμους και η απόδοση σε 
αυτούς των δικαιωμάτων τους είναι λόγος 
απόκτησης πρόνοιας και νίκης από τον 
Αλλάχ: «Αναζητήστε την ευαρέστησή μου 
(δηλ. του Προφήτη) μεταξύ των αδύναμων, 
πράγματι, σας παρέχεται νίκη και πρόνοια 
από τον Αλλάχ μέσω των αδύναμων 
ανάμεσά σας (δηλ. επειδή ζουν ανάμεσά 
σας και λόγω των επικλήσεών τους προς 
τον Αλλάχ για λογαριασμό σας).» (Άμπου 
Νταούντ 2594).

Δικαιοσύνη:
• Ήταν (ειρήνη σ’ αυτόν) πολύ δίκαιος. 

Έκρινε σύμφωνα με τους νόμους του 
Αλλάχ ακόμη κι αν ήταν ενάντια στον 
πιο κοντινό συγγενή του. Αυτό το έκανε 
σύμφωνα με την επιταγή του Κορανίου: 
«Ω, σεις που πιστεύετε! Να είστε σταθεροί 
στη δικαιοσύνη, ως μάρτυρες στον Αλλάχ, 
ακόμα κι αν είναι εναντίον σας, ή εναντίον 
των γονέων σας, ή των συγγενών σας.» (Αν-
Νισά’ 4:135)
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• Όταν κάποιοι από τους συντρόφους ήρθαν 
να μεσολαβήσουν ενώπιών του ώστε η 
νομική ποινή της κλοπής να εξαιρεθεί 
για την περίπτωση μιας γυναίκας υψηλής 
κοινωνικής θέσης, εκείνος (ειρήνη σ’ 
αυτόν) είπε: «Ορκίζομαι, μα Αυτόν που 
κρατά την ψυχή του Μωχάμμαντ στο Χέρι 
Του πως ακόμη κι αν η Φάτιμα, η κόρη του 
Μωχάμμαντ, είχε κλέψει, θα επέβαλα την 
ποινή σε αυτήν.» (Αλ-Μπουχάρι 4053)

• Όταν απαγόρευσε την τοκογλυφία για τους 
ανθρώπους, ξεκίνησε από τον κοντινότερο 
άνθρωπο σε εκείνον, το θείο του, Αλ-
‘Αμπάς. Είπε (ειρήνη σ’ αυτόν): «Ο πρώτος 
τόκος που θα καταργήσω, είναι ο δικός μας 
τόκος• ο τόκος του Αλ-Αμπάς ιμπν Αμπντ 
Αλ-Μουττάλιμπ, καταργήθηκε εντελώς.» 
(Μόσλεμ 1218).

• Έθεσε ως μέτρο πολιτισμού των εθνών και 
προόδου τους το να μπορούν οι αδύναμοι 
άνθρωποι να παίρνουν τα δικαιώματά τους 
από τους ισχυρούς χωρίς κανέναν φόβο ή 
δισταγμό. Είπε (ειρήνη σ’ αυτόν): «Είθε ένα 
έθνος να μην καθαγιάζεται, αν ο αδύναμος 
δεν παίρνει το δικαίωμά του χωρίς κανένα 
δισταγμό.» (Ιμπν Μάτζα 2426)
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Καλοσύνη και Γενναιοδωρία:
• Ένας άνδρας ήρθε σε αυτόν και του ζήτησε 

χρήματα και εκείνος είπε: «Αγόρασε ό,τι θες 
και η πληρωμή θα είναι χρέος σε εμένα.».  
Ο σύντροφός του, ο ‘Όμαρ, είπε: «Ω, 
Αγγελιαφόρε του Αλλάχ! Ο Αλλάχ δεν σε 
έχει επιβαρύνει πέρα από τις δυνατότητές 
σου.». Στον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ δεν 
άρεσε αυτό και ο άνδρας είπε: «Να ξοδεύεις 
και να μην φοβάσαι καμία μείωση από 
τον Ιδιοκτήτη του Θρόνου (τον Αλλάχ)». 
Ύστερα, ο Προφήτης (ειρήνη σ’ αυτόν) 
χαμογέλασε και το πρόσωπό του έλαμψε από 
ευτυχία.» (Αλ-Αχαντίθ Αλ-Μουχτάρα: 88)

• Ογδόντα χιλιάδες ντίρχαμ δόθηκαν σε αυτόν 
και τα έβαλε πάνω σε ένα χαλάκι. Ύστερα τα 
μοίρασε μεταξύ όλων όσων είχαν ανάγκη, 
μέχρι που τα τελείωσε.» (Αλ-Χάκιμ 5423)

Οι πηγές αναφέρουν ότι ο Προφήτης του 
Ισλάμ (Ειρήνη σε αυτόν) δεν αποταμίευε 
χρήματα σε όλη τη ζωή του.
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Η Υπομονή και η Ανεκτικότητά του:
• Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (ειρήνη σ’ 

αυτόν) εγκατέλειψε την Ατ-Τά’ιφ (μια ορεινή 
πόλη 90 χιλιόμετρα μακριά από τη Μέκκα) 
ιδιαίτερα θλιμμένος, αφού είχε πάει εκεί 
για να τους καλέσει στο Ισλάμ. Εκείνοι τον 
έβλαψαν και του απάντησαν πολύ άσχημα. 
Κατά την επιστροφή του στη Μέκκα, όπου 
βρισκόταν ο λαός του, αυτοί οι οποίοι επίσης 
τον έδιωξαν και τον έβλαψαν, ο Αλλάχ τού 
έστειλε έναν άγγελο, ο οποίος ρώτησε τον 
Προφήτη (ειρήνη σ’ αυτόν) αν επιθυμεί να 
καταστρέψει γι’αυτόν, το λαό της Ατ-Τά’ιφ. 
Εκείνος (ειρήνη σ’ αυτόν) είπε: «Όχι, ίσως 
να έρθουν από τους απογόνους τους, αυτοί 
που θα λατρέψουν τον Αλλάχ και μόνο, 
χωρίς να αποδίδουν κανέναν εταίρο σε 
Αυτόν.» (Αλ-Μπουχάρι 3059).

• Μεγαλύτερη απόδειξη αυτού είναι η στάση 
του με τους ανθρώπους της Μέκκας• αυτούς 
που τον έδιωξαν έξω από την πόλη του, 
και τον έβλαψαν με τα λόγια και τα ξίφη 
τους. Δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην 
προσπάθειά τους να σκοτώνουν εκείνον 
και όσους ήταν μαζί του, για πολλά χρόνια. 
Όταν η νίκη ήρθε από τον Αλλάχ, και εκείνος 
στέφθηκε νικητής κατά την κατάκτηση 
της Μέκκας, και έχοντάς τους όλους μαζί, 
απλώς στάθηκε ανάμεσά τους και είπε: «Τί 

128



πιστεύετε θα κάνω με σας;». Εκείνοι είπαν, 
«Καλοσύνη, είσαι γενναιόδωρος αδελφός 
και γιος γενναιόδωρου αδελφού.» Εκείνος 
είπε: «Λέω αυτό που είπε και ο αδελφός 
μου Γιουσούφ (ο Προφήτης Ιωσήφ, ο 
γιος του Ιακώβ, ο οποίος συγχώρεσε τους 
αδελφούς του, αφού τον βασάνισαν και τον 
έριξαν στο πηγάδι): ‘Καμία κατηγορία δεν 
θα υπάρξει σε σας σήμερα. Ο Αλλάχ θα σας 
συγχωρήσει. Εκείνος είναι ο πιο Ελεήμων 
από όλους τους ελεήμονες.’» (Γιουσούφ 
12:92) (Ο Προφήτης Μωχάμμαντ ύστερα 
τους είπε): «Πηγαίνετε και είστε ελεύθεροι.» 
(Αλ-Μπάιχακεϊ 18275)
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Ασκητισμός στις επίγειες απολαύσεις:
• Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (ειρήνη σ’ 

αυτόν) ακολουθούσε πάντα την εντολή του 
Κυρίου του, του Παντοδύναμου: «Και μην 
κοιτάζεις προς εκείνο που έχουμε δώσει ως 
απόλαυση σε διάφορες ομάδες αυτών (των 
πολυθεϊστών), αφού είναι μόνο κοσμήματα 
αυτής της εγκόσμιας ζωής που τους τα 
δώσαμε ώστε να τους δοκιμάσουμε. Και 
η πρόνοια (καλή αμοιβή στη Μέλλουσα 
Ζωή) από τον Κύριό σου είναι καλύτερη και 
διαρκεί περισσότερο.» (Τάχα 20:131)

• Ο σύντροφός του, ο ‘Όμαρ (η ευαρέστηση 
του Αλλάχ επ’ αυτού) εισήλθε μια μέρα 
στην κατοικία του Προφήτη (ειρήνη σ’ 
αυτόν), ενώ ήταν ξαπλωμένος σε ένα 
χαλάκι, και το χαλάκι είχε αφήσει σημάδια 
στο σώμα του. Ο ‘Όμαρ είπε: «Έριξα μια 
ματιά στο δωμάτιό του, και μα τον Αλλάχ, 
δεν είδα τίποτα μεγάλης σημασίας ή αξίας 
για να κοιτάξω. Είπα [στον Αγγελιαφόρο 
του Αλλάχ (ειρήνη σ’ 
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αυτόν)] ‘Επικαλέσου τον Αλλάχ να κάνει 
τους οπαδούς σου ευημερείς, γιατί ο Αλλάχ 
έκανε τους Πέρσες και τους Βυζαντινούς 
ευημερείς, και τους έχουν δοθεί επίγειες 
απολαύσεις, παρόλο που δεν λατρεύουν τον 
Αλλάχ.’». Ο Προφήτης (ειρήνη σ’ αυτόν) 
τότε είπε: «Ω, Ιμπν Αλ-Χαττάμπ! Έχεις 
καμία αμφιβολία (πως η Μέλλουσα Ζωή 
είναι καλύτερη από αυτόν τον κόσμο); Είναι 
ένας λαός, οι απολαύσεις του οποίου έχουν 
επισπευτεί για αυτούς στη ζωή αυτού του 
κόσμου.» (Αλ-Μπουχάρι 2336)

• Συνήθιζε να λέει: «Οι επίγειες απολαύσεις 
δεν είναι για μένα. Εγώ είμαι σαν ένα 
ταξιδιώτη, ο οποίος ξεκουράζεται κάτω 
από ένα δέντρο στη σκιά κι έπειτα πηγαίνει 
στο δρόμο του, εγκαταλείποντάς το.» (Ατ-
Τίρμιδεϊ 2377)

Ο Προφήτης του Ισλάμ είπε ότι το 
παράδειγμα της σχέσης του με τις επίγειες 
απολαύσεις ήταν σαν αυτό ενός ταξιδιώτη, 
ο οποίος ξεκουράζεται κάτω από ένα 
δέντρο στη σκιά κι έπειτα πηγαίνει στο 
δρόμο του, εγκαταλείποντάς το.
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• Ένας, και δύο και τρεις μήνες συνήθιζαν 
να περνάνε χωρίς να ανάβουν φωτιά για να 
μαγειρέψουν στο σπίτι του Αγγελιαφόρου 
του Αλλάχ (ειρήνη σ’ αυτόν). Συνήθιζαν να 
ζουν με χουρμάδες και νερό (Αλ-Μπουχάρι 
2428).  Μπορεί κάποιες φορές να περνούσε 
ολόκληρη την ημέρα πεινασμένος και να 
μην έβρισκε ούτε ένα χουρμά χαμηλής 
ποιότητας για να γεμίσει το στομάχι του 
(Μόσλεμ: 2977). Ποτέ δεν έτρωγε για τρεις 
συνεχόμενες ημέρες ψωμί από σιτάρι για 
να χορτάσει μέχρι και το θάνατό του• το 
περισσότερο ψωμί του ήταν από κριθάρι. 
(Μόσλεμ: 2976)

Εκπλήρωση, πίστη και αφοσίωση:
• Η εκπλήρωση των δεσμεύσεων βρίσκεται 

μεταξύ των πιο υψηλών συμπεριφορών 
και των πιο τιμημένων εξ’ αυτών. Η 
θέση της αυξάνεται στην καρδιά αν 
πραγματοποιήθηκε ως επιστροφή κάποιας 
χάρης, χωρίς δεσμευτικό συμβόλαιο 
μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτός ήταν ο 
χαρακτήρας του Αγγελιαφόρου του Αλλάχ 
(ειρήνη σ’ αυτόν)• ανταπέδιδε μία χάρη 
με κάτι καλύτερο από αυτήν, ακόμη κι αν 
δεν υπήρχε δέσμευση ή συμφωνία πάνω σ’ 
αυτό, πόσο μάλλον όταν υπήρχε δέσμευση!!
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• Ο Ηράκλειος, ο βασιλιάς των Χριστιανών, 
ρώτησε τους άπιστους των Κουράις σχετικά 
με τις ιδιότητες του χαρακτήρα του Προφήτη 
(ειρήνη σ’ αυτόν). Είπε: «Προδίδει;». 
Εκείνοι απάντησαν: «Όχι». Εκείνος 
είπε: «Τέτοιοι είναι οι Αγγελιαφόροι, δεν 
προδίδουν.». (Αλ-Μπουχάρι 7)

• Έφτασε στον υψηλότερο βαθμό 
αφοσίωσης στην πρώτη του γυναίκα, την 
Χαντίτζα, διασφαλίζοντας τη θέση της και 
αναγνωρίζοντας το ρόλο της, ακόμη και μετά 
το θάνατό της. Ήταν πάντα πρόθυμος να 
τιμήσει τους συγγενείς και τους φίλους της.

• Η Αΐσα, η σύζυγος του Προφήτη 
Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν), αφηγείται 
το πώς ήταν η αφοσίωσή του στην πρώτη 
σύζυγό του, τη Χαντίτζα η οποία πέθανε 
κατά τις πρώτες μέρες του Ισλάμ, και η 
Αΐσα δεν την γνώριζε. Είπε: «Ο Προφήτης 
(ειρήνη σ’ αυτόν) συνήθιζε να την αναφέρει 
πολύ. Μπορεί κάποιες φορές να σφάγιαζε 
ένα πρόβατο και να το έκοβε και να το 
έστελνε στους φίλους της Χαντίτζας.  Καμιά 
φορά έλεγα σε αυτόν: ‘Λες και δεν υπήρχε 
άλλη γυναίκα σε αυτόν τον κόσμο εκτός 
από τη Χαντίτζα!!’. Ο Προφήτης (ειρήνη 
σ’ αυτόν) απαντούσε: ‘Ήταν και ήταν..’ 
-συνεχίζοντας να αναφέρει από τις όμορφες 
αρετές της-.» (Αλ-Μπουχάρι 3607)
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• Κάποτε μια αντιπροσωπεία ήρθε από τον 
Αν-Νατζάσι (το βασιλιά της Αιθιοπίας, ο 
οποίος, παρόλο που ήταν τότε Χριστιανός, 
έδωσε προστασία και καταφύγιο στους 
Μουσουλμάνους κατά τις πρώτες ημέρες 
του Ισλάμ). Εκείνος (ειρήνη σ’ αυτόν) 
σηκώθηκε για να τους εξυπηρετήσει ο ίδιος. 
Οι σύντροφοί του τού είπαν: «Θα το κάναμε 
εμείς για σένα». Είπε: «Εκείνοι υπήρξαν 
γενναιόδωροι για τους συντρόφους μου πριν, 
και θέλω πολύ να τους ανταμείψω» (Σού‘αμπ 
Αλ-Ιμάν 8704)

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) 
επέδειξε τις πιο μοναδικές καλές πτυχές του 
χαρακτήρα του σε όλες τις πτυχές της ζωής 
του, καθώς εφάρμοσε τις εντολές του Αλλάχ 
και ακολούθησε το παράδειγμα των ευγενών 
Προφητών πριν από αυτόν.
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Το τζαμί του Προφήτη Μωχάμμαντ 
(Ειρήνη σε αυτόν), το οποίο έχτισε στη 
Μεδίνα. Η Μεδίνα είναι η δεύτερη ιερή 
πόλη για τους μουσουλμάνους, μετά 
τη Μέκκα. Ο Προφήτης Μωχάμμαντ 
(Ειρήνη σε αυτόν) μετανάστευσε προς την 
Μεδίνα και εκεί έχτισε το τζαμί του και 
εκεί θάφτηκε. Κάθε χρόνο εκατομμύρια 
μουσουλμάνοι επισκέπτονται το τζαμί του. 
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Μεταξύ των 
ρήσεων του 
Μωχάμμαντ
(ειρήνη σ’ αυτόν)
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ΟιΟι Μουσουλμάνοι νοιάζονταν ιδιαίτερα 
στο να μεταφέρουν τα λόγια του Προφήτη 
(ειρήνη σ’ αυτόν) μέσω του προφορικού και 
του γραπτού λόγου. Οι απομνημονευτές 
και οι μελετητές ανταγωνίζονταν ο ένας 
τον άλλον στο να επαληθεύσουν τα λόγια 
του λέξη προς  λέξη. Παρουσίασαν στον 
κόσμο ένα εκπληκτικό σύστημα για την 
επαλήθευση των πληροφοριών και των 
ειδήσεων, για να φανεί τι είναι αλήθεια 
και τι δεν είναι, στο βαθμό ακόμη και των 
παραμικρών λεπτομερειών των προτάσεων 
και των λέξεων, καθώς και τι προστίθεται 
σε αυτές που δεν υπήρχε στο πρωτότυπο. 
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AΑκολουθούν δείγματα προφητικών 
παραδόσεων που ειπώθηκαν από τον 
Μωχάμμαντ, τον Αγγελιαφόρο του 
Αλλάχ (ειρήνη σ’ αυτόν):
• «Η αμοιβή των πράξεων εξαρτάται από τις 

προθέσεις, και κάθε άτομο θα λάβει την 
αμοιβή (ή την τιμωρία κατά την Ημέρα της 
Κρίσεως) σύμφωνα με αυτό που σκόπευε.» 
(Αλ-Μπουχάρι 1).

• «Η ευσέβεια είναι καλοί τρόποι, και 
η αμαρτία είναι αυτή που δημιουργεί 
αμφιβολίες μέσα σου και δεν θες οι 
άνθρωποι να μάθουν γι’ αυτή.» (Μόσλεμ 
2553)

• «Να φοβάσαι τον Αλλάχ (τηρώντας τις 
Εντολές Του) όπου κι αν βρίσκεσαι. Να 
ακολουθείς μια κακή πράξη με μία καλή και 
θα την εξαλείψει. Και να συμπεριφέρεσαι 
στους ανθρώπους με καλό τρόπο.» (Ατ-
Τίρμιδεϊ 1987)

• «Να είσαι ασκητής όσον αφορά τις 
απολαύσεις αυτού του κόσμου και ο Αλλάχ θα 
σε αγαπήσει. Να είσαι ασκητής όσον αφορά 
όσα έχουν οι άνθρωποι και οι άνθρωποι θα σε 
αγαπήσουν.» (Ιμπν Μάτζα 4102)
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«Δεν θα εισέλθετε στον Παράδεισο μέχρι 
να πιστέψετε και δεν θα πιστέψετε μέχρι να 
αγαπήσετε ο ένας τον άλλο. Να σας δείξω 
κάτι που αν το κάνατε θα αγαπούσατε ο 
ένας τον άλλο; Διαδώστε χαιρετισμούς 
μεταξύ σας.» (Σαχίχ Μόσλεμ 54)
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• «Η ομοιότητά μου σε σύγκριση με τους 
άλλους προφήτες πριν από μένα είναι αυτή 
ενός άνδρα που έχει χτίσει ένα σπίτι ωραία, 
εκτός από ένα σημείο που λείπει ένα τούβλο 
από μία γωνία (δηλ. δεν έβαλε ακόμα αυτό 
το τούβλο στη θέση του). Οι άνθρωποι 
γυρίζουν γύρω του και θαυμάζουν την 
ομορφιά του, αλλά λένε: «Θα μπει στη 
θέση του αυτό το τούβλο!». Άρα, εγώ είμαι 
αυτό το τούβλο, και είμαι ο τελευταίος των 
Προφητών.». (Αλ-Μπουχάρι 3342)

• «Όποιος ανακουφίζει έναν πιστό από μια 
δυσχέρεια από τις δυσχέρειες αυτού του κόσμου, 
ο Αλλάχ θα τον ανακουφίσει από μια δυσχέρεια 
από τις δυσχέρειες της Ημέρας της Ανάστασης. 
Όποιος βοηθάει στο να διευκολύνει κάποιον 
που αντιμετωπίζει δυσκολίες, ο Αλλάχ θα 
κάνει τα πράγματα εύκολα για αυτόν σε αυτόν 
τον κόσμο και στη Μέλλουσα Ζωή. Όποιος 
καλύπτει τα σφάλματα ενός Μουσουλμάνου, 
ο Αλλάχ θα καλύψει τα δικά του σφάλματα 
σε αυτόν τον κόσμο και στη Μέλλουσα Ζωή. 
Ο Αλλάχ βοηθά τον άνθρωπο εφόσον αυτός 
ο άνθρωπος βοηθά τον αδελφό του. Όποιος 
παίρνει έναν δρόμο επιδιώκοντας μέσω αυτού 
γνώση, ο Αλλάχ θα ευκολύνει γι’ αυτόν έναν 
δρόμο προς τον Παράδεισο... Όποιος είναι 
αργός σε καλές πράξεις δεν θα επισπευτεί στην 
αμοιβή λόγω της γενεαλογίας του (δηλ. δεν 
θα επισπευτεί λόγω του ότι ανήκει στην τάδε 
οικογένεια).» (Σαχίχ Μόσλεμ 2699) 
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• «Ο καθένας σας δε θα πιστέψει πραγματικά, 
μέχρι να αγαπήσει για τον αδελφό του 
αυτό που αγαπά για τον εαυτό του.» (Αλ-
Μπουχάρι 13)

• «Μουσουλμάνος είναι αυτός από τα χέρια 
και τη γλώσσα του οποίου οι υπόλοιποι 
Μουσουλμάνοι είναι ασφαλείς, και 
μετανάστης είναι αυτός που μετανάστευσε 
από όσα έχει απαγορεύσει ο Αλλάχ.» (Αλ-
Μπουχάρι 10)

«Δεν είναι ένας από μας αυτός που 
δεν δείχνει έλεος στους νέους μας και 
δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα των 
ηλικιωμένων μας.» (Ατ-Τίρμιδεϊ 1920)
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• «Φυλαχτείτε, αν κάποιος αδικεί έναν μη 
Μουσουλμάνο, ή του αναθέτει κάποια 
δουλειά πέρα από τις δυνατότητές του, ή 
πάρει κάτι από αυτόν χωρίς τη συγκατάθεσή 
του, θα συνηγορήσω για αυτόν κατά την 
Ημέρα της Κρίσης.» (Άμπου Νταούντ 3052)

• «Όσοι είναι ελεήμονες θα τους δειχθεί 
έλεος από τον Παντελεήμονα. Να είστε 
ελεήμονες σε όσους βρίσκονται στη γη και 
Αυτός στους ουρανούς θα δείξει έλεος σε 
εσάς.» (Άμπου Νταούντ 4941)

• «Αυτός που εξαπατά δεν είναι από μας.» 
(Ατ-Τίρμιδεϊ 1315)

• «Η ομοιότητα των πιστών στη στοργή, το 
έλεος και τη συμπόνια του ενός για τον 
άλλον είναι σαν αυτή ενός σώματος. Όταν 
οποιοδήποτε όργανο πονά, ολόκληρο το 
σώμα αντιδρά με αϋπνία και πυρετό.» 
(Μόσλεμ 2586)

• «Όλοι είστε κηδεμόνες και υπεύθυνοι για 
τους κηδεμονευόμενούς σας. Ο ηγεμόνας 
είναι κηδεμόνας και υπεύθυνος για τους 
υπηκόους του• ο άνδρας είναι κηδεμόνας και 
υπεύθυνος για την οικογένειά του• η γυναίκα 
είναι κηδεμόνας και είναι υπεύθυνη για το 
σπίτι του συζύγου της και τους απογόνους 
του. Και έτσι, όλοι εσείς είστε κηδεμόνες και 
είστε υπεύθυνοι για τους κηδεμονευόμενούς 
σας.» (Αλ-Μπουχάρι: 4892)
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• «Οι πιστοί με την πιο τέλεια πίστη είναι 
αυτοί που έχουν την πιο τέλεια συμπεριφορά 
και τρόπους. Και οι καλύτεροι μεταξύ σας 
είναι αυτοί που είναι καλύτεροι προς τις 
συζύγους τους.» (Ατ-Τίρμιδεϊ 1162)

• «Οι καλύτεροι μεταξύ σας είναι οι καλύτεροι 
προς τις γυναίκες τους και εγώ είμαι ο 
καλύτερος μεταξύ σας προς τις γυναίκες 
μου.» (Ατ-Τίρμιδεϊ 3895)

• «Πράγματι, ο Αλλάχ αγαπά την ευγένεια 
σε όλα τα ζητήματα.» (Αλ-Μπουχάρι 5678) 
Και είπε επίσης: «Αυτός που στερείται 
ευγένειας, στερείται κάθε καλοσύνης.» 
(Μόσλεμ: 2592) 

• «Τα σημεία ενός υποκριτή είναι τρία: όταν 
μιλά ψεύδεται, όταν δίνει μια υπόσχεση 
την σπάει, και όταν τον εμπιστεύονται, 
προδίδει.» (Αλ-Μπουχάρι 33)

• «Από τα χαρακτηριστικά που δείχνουν ότι 
κάποιος έγινε καλός μουσουλμάνος είναι 
το να εγκαταλείπει αυτό το οποίο δεν τον 
αφορά.» (Ατ-Τίρμιδεϊ 2317)
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• «Κάποτε, ένας άνδρας περπατούσε στο 
δρόμο του και δίψασε υπερβολικά. Βρήκε 
ένα πηγάδι, κατέβηκε μέσα σ’ αυτό για να 
πιει νερό. Ενώ έφευγε από αυτό, είδε ένα 
σκύλο ο οποίος λαχάνιαζε από τη δίψα. 
Η γλώσσα του κρεμόταν και έτρωγε υγρό 
χώμα εξαιτίας της υπερβολικής δίψας του. 
Ο άνδρας σκέφτηκε: «Αυτός ο σκύλος είναι 
υπερβολικά διψασμένος, όπως ήμουν κι 
εγώ.». Έτσι, κατέβηκε στο πηγάδι, γέμισε 
το δερμάτινο παπούτσι του με νερό, και 
κρατώντας το στα δόντια του, σκαρφάλωσε 
κι έσβησε τη δίψα του σκύλου. Ο Αλλάχ 
εκτίμησε την πράξη του και συγχώρεσε τις 
αμαρτίες του.». Οι Σύντροφοι ρώτησαν: 
«Θα ανταμειφθούμε αν δείχνουμε καλοσύνη 
και προς τα ζώα;». Εκείνος (ειρήνη σ’ 
αυτόν) είπε, «Υπάρχει ανταμοιβή για την 
καλοσύνη προς κάθε ζωντανό πλάσμα.» 
(Αλ-Μπουχάρι 2466)
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Πώς περιέγραψε το Κοράνιο 
τον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ, τον 
Μωχάμμαντ, ειρήνη και ευλογίες σ’ 
αυτόν;

Το Κοράνιο μάς αναφέρει μια πολύ όμορφη 
όψη της προσωπικότητας του Προφήτη (ειρήνη 
σ’ αυτόν) και των αλληλεπιδράσεών του με 
τους γύρω του, μέσω των οποίων εμφανίζονται 
ταυτόχρονα οι πτυχές του χαρακτήρα του, οι 
ιδιότητές του και η ανθρώπινη φύση του:

 Αποτελεί έλεος για ολόκληρο τον κόσμο 
(Αλ-Ανμπιγιά’ 21:107) και όχι μόνο για 
τους Μουσουλμάνους.

 Ήταν σπουδαίου ηθικού χαρακτήρα. (Αλ-
Κάλαμ 68:4).
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 Ήταν πάντα πρόθυμος να καθοδηγήσει την 
ανθρωπότητα και στεναχωριόταν πολύ όταν 
τους έβλεπε να παραστρατούν, στο βαθμό που 
το Κοράνιο τόνισε πολλές φορές ότι ο ρόλος 
του είναι μόνο να καλέσει τους ανθρώπους 
στο Ισλάμ και να μεταφέρει απλώς το 
μήνυμα, και ότι ο Αλλάχ είναι Αυτός που 
δίνει καθοδήγηση σε όποιον επιθυμεί. (Χουντ 
11:12, Αλ-Αν‘άμ 6:107, Αλ-Καχφ 18:110).

 Αναζητούσε δικαιολογίες για τους άλλους 
και παρέβλεπε τα σφάλματά τους. (Ατ-
Τάουμπα 9:43)

 Προσευχόταν στον Αλλάχ να συγχωρέσει 
τους εχθρούς του μέχρι που διατάχθηκε να 
μην το κάνει. (Ατ-Τάουμπα 9:80).

 Ένιωθε πως υποφέρει όταν οι πιστοί υποφέρουν 
και ήταν ελεήμονας και συμπονετικός προς 
αυτούς. (Ατ-Τάουμπα 9:128)

 Κάποιες φορές πληγωνόταν εξαιτίας της 
παρατεταμένης παραμονής ορισμένων 
ανθρώπων στο σπίτι του, αλλά δεν το 
ανέφερε εξαιτίας της ντροπαλοσύνης και 
της ευγένειάς του. (Αλ-Αχζάμπ 33:53)

 Ήταν απλός, ευγενικός και συμπονετικός, 
αντιμετώπιζε τους συντρόφους του ευγενικά, 
τους συμβουλευόταν και ζητούσε τη γνώμη 
τους ακόμη και στις πιο δύσκολες και 
περίπλοκες καταστάσεις (Άλε-‘Ιμράν 3:159)
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Το ευγενές Κοράνιο 
είναι το αιώνιο
θαύμα του Ισλάμ
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ΤιΤι είναι το Κοράνιο, το οποίο είναι το πρώτο 
σε πωλήσεις στον κόσμο και έχει διανείμει 
περισσότερα αντίτυπα από όλα τα βιβλία 
του κόσμου, και σε αυτό πιστεύουν δύο 
δισεκατομμύρια Μουσουλμάνοι;
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Το Κοράνιο είναι το ιερό Βιβλίο των 
Μουσουλμάνων, το οποίο πιστεύουν 
πως είναι:

 Τα λόγια του Αλλάχ που αποκαλύφθηκαν 
στον Αγγελιαφόρο Του, τον Μωχάμμαντ 
(ειρήνη σ’ αυτόν) ως καθοδήγηση και φως 
για όλη την ανθρωπότητα.

 Η σφραγίδα των θεϊκά αποκαλυμμένων 
Βιβλίων.

 Διατηρημένο και προστατευμένο από 
αλλοιώσεις και διαστρεβλώσεις.

 Μέσω της απαγγελίας και της 
απομνημόνευσής του, καθώς και της 
εφαρμογής των κανονισμών και των 
νομοθεσιών του, οι Μουσουλμάνοι 
λατρεύουν τον Αλλάχ.

Η αποκάλυψη του Κορανίου έγινε μέσω 
του αγγέλου Γαβριήλ (ειρήνη σ’ αυτόν) και 
ξεκίνησε αφού ο Προφήτης (ειρήνη σ’ αυτόν) 
έφτασε στην ηλικία των σαράντα ετών. 

T

Το πρώτο εδάφιο που αποκαλύφθηκε από 
το Κοράνιο ήταν: «Διάβασε! Στο όνομα 
του Κυρίου σου, που δημιούργησε.». Το 
Κοράνιο αποκαλύφθηκε τμηματικά μέσα 
σε είκοσι τρία χρόνια, σύμφωνα με τα 
γεγονότα και τις καταστάσεις.
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Το πρώτο εδάφιο που αποκαλύφθηκε 
ήταν: «Διάβασε! Στο όνομα του Κυρίου 
σου, που δημιούργησε.». (Αλ-‘Άλακ 96:1) 
Αποκαλύφθηκε τμηματικά μέσα σε είκοσι 
τρία χρόνια, σύμφωνα με τα γεγονότα και τις 
καταστάσεις.

Το Κοράνιο αποτελείται από 114 κεφάλαια, 
τα θέματα και οι προσεγγίσεις των οποίων είναι 
πολλές. Όλοι οι άνθρωποι συμφώνησαν πως 
η γλώσσα του Κορανίου είναι στο υψηλότερο 
επίπεδο της αραβικής ευγλωττίας. Όλα τα 
κεφάλαια αποκαλύφθηκαν για την καθοδήγηση 
της ανθρωπότητας και για να προσκληθούν οι 
άνθρωποι στη λατρεία Μόνο του Αλλάχ.

Τα κύρια θέματα που αναφέρονται 
στο Κοράνιο είναι τα εξής:
1. Επιβεβαίωση της Μοναδικότητας του 

Αλλάχ (Μονοθεϊσμός) και διάψευση των 
εσφαλμένων αντιλήψεων των πολυθεϊστών 
σχετικά με αυτήν.

2. Οι ιστορίες των Προφητών και των 
προηγούμενων εθνών.

3. Μια έκκληση να συλλογιστούμε σχετικά 
με το αχανές σύμπαν και να στοχαστούμε 
σχετικά με τα πλάσματα γύρω μας, καθώς 
και να απαριθμήσουμε  κάποιες από τις 
εύνοιες του Αλλάχ σε εμάς.
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4. Επεξήγηση των θρησκευτικών νομοθεσιών, 
των επιβολών και των απαγορεύσεών Του.

5. Επεξήγηση των αρετών των πιστών και του 
χαρακτήρα τους, και προειδοποίηση ενάντια 
στον κακό χαρακτήρα.

6. Η Έσχατη Ημέρα και η αμοιβή των 
αγαθοεργών και η τιμωρία αυτών που 
πράττουν το κακό.

7. Η διδασκαλία διδαγμάτων στους πιστούς 
μέσω του σχολιασμού των γεγονότων που 
συνέβησαν στον Προφήτη (ειρήνη σ’ αυτόν) 
και τους συντρόφους του.

Ακολουθεί παρακάτω μια σύνοψη 
των αρετών του Κορανίου και των 
χαρακτηριστικών του:

151



Το θαύμα της απομνημόνευσης: 
Ο Αλλάχ αποκάλεσε το τελευταίο των 

Βιβλίων Του «Tο Κοράνιο», που σημαίνει 
«απαγγελία», μια ένδειξη πως θα απαγγέλλεται 
και θα διατηρείται στις καρδιές. Σε πολλά 
εδάφια το ονόμασε επίσης: «το Βιβλίο», μια 
ένδειξη για το ότι έχει γραφτεί και διατηρηθεί 
σε γραμμένες σελίδες. Το Κοράνιο διατηρήθηκε 
μέσω των παραπάνω δύο τρόπων (δηλ. μέσα 
στις καρδιές και στις γραμμένες σελίδες). 
Κάθε φορά που το οτιδήποτε από το Κοράνιο 
αποκαλυπτόταν στον Προφήτη (ειρήνη σ’ 
αυτόν), εκείνος διέταζε τους συντρόφους του 
να το καταγράψουν κατά την παρουσία του, 
και να το απομνημονεύσουν όπως το άκουγαν 
από το στόμα του. 
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Η απαγγελία οποιουδήποτε απομνημονεύει 
το Κοράνιο δεν θα γίνει αποδεκτή αν δεν 
αντιστοιχεί με αυτό που καταγράφεται, και αυτό 
που καταγράφεται δεν θα γίνει αποδεκτό αν δεν 
αντιστοιχεί με αυτό που έχει απομνημονευθεί 
από το στόμα του Αγγελιαφόρου του Αλλάχ 
(ειρήνη σ’ αυτόν).

Οι Χριστιανοί θεολόγοι ισχυρίζονται πως, 
‘Οι αντιφάσεις που υπάρχουν στη Βίβλο 
αποτελούν αναμενόμενο και φυσιολογικό 
φαινόμενο, εξαιτίας των διαφορετικών πηγών 
των γραφέων της Βίβλου και των διαφορετικών 
ημερομηνιών συγγραφής της, σε συνδυασμό 
με τη φύση της έμμεσης αποκάλυψης στους 
γραφείς.’!! 

Αλλά η αλήθεια, την οποία δεν μπορεί να 
αρνηθεί κανένας αμερόληπτος άνθρωπος που 
διαβάζει το Κοράνιο, είναι πως πρόκειται 
για ένα βιβλίο εντελώς απαλλαγμένο από 
οποιαδήποτε αντίφαση• και αυτό γιατί αποτελεί 
το Λόγο του Αλλάχ, κατά τη διατύπωση και τη 
σημασία του. Διατηρήθηκε στο γραπτό λόγο, 
όπως ακούστηκε από το στόμα του Ευγενούς 
Προφήτη Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν), 
στον οποίο αποκαλύφθηκε. Τίποτα επιπλέον 
δεν έχει προστεθεί σε αυτό, και τίποτα δεν 
έχει αφαιρεθεί. Όλοι οι Μουσουλμάνοι ανά 
τον κόσμο δεν διαφώνησαν ποτέ ούτε για ένα 
γράμμα μέσα σε αυτό.

153



Το Κοράνιο διατηρήθηκε και διαδόθηκε από 
τη μία γενιά στην άλλη κατά τη διάρκεια της 
ιστορίας, στον υψηλότερο βαθμό ακρίβειας 
και ορθότητας κατά την καταγραφή του, τον 
τρόπο κατά τον οποίο προφέρεται και την 
απαγγελία του, την απομνημόνευσή του και 
τον τρόπο συγγραφής του σε βιβλία. Ούτε ένα 
γράμμα ή φωνήεν (ορθογραφικό σημάδι) δεν 
έχει προστεθεί, ούτε έχει αφαιρεθεί από αυτό. 
Οποιοσδήποτε μπορεί να αγοράσει κάποιο 
αντίγραφο ακόμη και στο μακρινότερο μέρος, 
όπως η Κίνα ή η Αφρική, ώστε να το συγκρίνει 
με τα Κορανικά χειρόγραφα που γράφτηκαν 
πριν από χίλια τετρακόσια χρόνια και 
διατηρούνται στα μουσεία όλου του κόσμου 
και έτσι να ανακαλύψει την εκπληκτική αυτή 
πραγματικότητα. Επίσης, ο τρόπος προφοράς 
των γραμμάτων και των λέξεών του, και οι 
κανόνες και οι αρχές της απαγγελίας του είναι 
οι ίδιες και δεν έχουν αλλάξει, ακόμη και με 
την πάροδο του χρόνου και τη διακύμανση 
στις γλώσσες των Μουσουλμάνων.
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 Είτε ακούς κάποιο παιδί να το απαγγέλει 
από μνήμης στην Ινδονησία σήμερα, είτε 
κάποιον λόγιο στη Μέκκα που το δίδασκε πριν 
από χίλια χρόνια, ο τρόπος απαγγελίας είναι ο 
ίδιος και η γλώσσα είναι η ίδια (τα Αραβικά). 
Αναφέρθηκε, λοιπόν, στο Κοράνιο: «Μα δεν 
συλλογίζονται, το Κοράνιο; Αν ήταν από άλλον 
εκτός από τον Αλλάχ, θα έβρισκαν σίγουρα 
μέσα του πολλές αντιφάσεις.» (Αν-Νισά’ 
4:82) Πρόκειται για θαύμα, καθώς ο Αλλάχ 
έχει αναλάβει την ευθύνη της διατήρησής του. 
Είπε: «Στ’ αλήθεια, Εμείς που στείλαμε (σε 
σας, ω, άνθρωποι) το Κοράνιο και Εμείς που 
θα το προστατέψουμε (από το να αλλοιωθεί 
ή από το να χαθεί).» (Αλ-Χιτζρ 15:9). Η λέξη 
«Εμείς» αποδίδεται στον Αλλάχ, και είναι στον 
πληθυντικό ως ένδειξη Μεγαλοπρέπειας και 
σεβασμού.
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Ρητορικό και Πνευματικό Θαύμα:
Κάποιος που απαγγέλει το Κοράνιο με 

συγκέντρωση, θα βρει πως το Κοράνιο 
απευθύνεται στον αναγνώστη του με άμεσο 
και προσωπικό τρόπο και δεν σταματά να 
του απευθύνεται και να συζητά μαζί του. Το 
πιο εκπληκτικό είναι πως προηγείται των 
σκέψεών του και απευθύνεται σε αυτές σαν 
(το Κοράνιο) να διαβάζει τις σκέψεις του, πριν 
καν τις σκεφτεί.

Παρόλο που ένας καλλιτέχνης μπορεί να 
ζωγραφίσει ένα μάτι που θα κοιτάζει σαν να 
ακολουθεί αυτόν που το κοιτάει όπου κι αν 
πάει, πώς μπορεί ένα βιβλίο να ακολουθεί τις 
σκέψεις ενός αναγνώστη και να τις προβλέπει, 
και να απαντά στα ερωτήματά του προτού 
τα θέσει, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές 
των αναγνωστών, τους πολιτισμούς και τις 
συνθήκες ζωής τους;

Το Κοράνιο έχει αυτήν την θαυμαστή 
προσέγγιση να καθορίζει τις τάσεις του 
ανθρώπου και να ξεθάβει τα μυστικά του, να 
εξηγεί τις αδυναμίες του με τρόπο που μπορεί 
να φαίνεται σκληρός στον αναγνώστη στην 
αρχή, κι αυτό επειδή ξυπνά την ψυχή του, 
παρουσιάζοντας τα ερωτήματα του μυαλού 
και της καρδιάς του, τα ερωτήματα που πάντα 
ανέβαλε και απέφευγε να τα απαντήσει.
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Όταν κάποιος από μας διαβάσει το Κοράνιο 
και δει τις ιστορίες διαφόρων ομάδων 
ανθρώπων και τα χαρακτηριστικά τους, κι 
έπειτα ζήσει με τα μυστικά τους, τις σκέψεις 
τους, την ψυχολογία τους, την παραπλάνηση 
ορισμένων και τη σωτηρία ορισμένων 
άλλων, θα κάνει μία παύση για να σκεφτεί, 
να συλλογιστεί και να αναθεωρήσει τα μέτρα 
και τα σταθμά του σε όλα τα ζητήματα. 
Ύστερα, θα συνεχίσει να διαβάζει για να δει 
περισσότερα εδάφια, ιστορίες και πρότυπα, το 
ένα μετά το άλλο, τα οποία πλησιάζουν την 
καρδιά λίγο-λίγο με ρυθμό, χωρίς να το νιώθει, 
μέχρι που το Κοράνιο γίνεται καθρέφτης της 
ψυχής του, δείχνοντας την πραγματικότητά 
της, τις αδυναμίες της και τα ελαττώματά 
της, τις ικανότητες και τις ευκαιρίες της. 
Τελικά, το Κοράνιο θα διεισδύσει στην ψυχή 
του αναγνώστη βαθιά, μέχρι (η ψυχή του) να 
μαρτυρήσει πως δεν υπάρχει κανείς που αξίζει 
να λατρεύεται εκτός του Αλλάχ.

Έτσι, όποτε η ψυχή του πλήττεται με κάποια 
θλίψη και μελαγχολία, βρίσκει ανάπαυση στα 
Λόγια του Αλλάχ: «Πες (Ω, Μωχάμμαντ): 
«Ω, δούλοι Μου (του Αλλάχ), που σπαταλάτε 
εναντίον των εαυτών σας πολλές αμαρτίες! 
Μην απελπίζεστε για το Έλεος του Αλλάχ: στ’ 
αλήθεια, ο Αλλάχ συγχωρεί όλες τις αμαρτίες. 
Στ’ αλήθεια είναι ο Αλ-Γαφούρ (συγχωρεί τα 
πάντα), ο Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνος).». 
(Αζ-Ζούμαρ 39:53)
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Όποτε αντιμετωπίζει σύγχυση ή αισθάνεται 
ισχυρή εσωτερική σύγκρουση, και χρειάζεται 
να στραφεί σε κάποιον ως καταφύγιο, βρίσκει 
την παρηγοριά του στα Λόγια του Αλλάχ: 
«Και όταν οι δούλοι Μου σε ρωτούν (ω, 
Μωχάμμαντ) σχετικά μ’ Εμένα – (απάντησέ 
τους:) πράγματι Είμαι κοντά. Ανταποκρίνομαι 
στην επίκληση του προσευχητή όταν Με καλεί 
(δηλ. χωρίς κανέναν διαμεσολαβητή). Έτσι 
λοιπόν, ας Με υπακούουν και να πιστεύουν 
σε Μένα, ίσως έτσι να καθοδηγηθούν.» (Αλ-
Μπάκαρα 2:186)

Όποτε αισθάνεται ότι η ζωή του είναι 
εκτός ελέγχου και ότι δεν είναι πια σε θέση 
να αντέξει ή να ελέγξει την πορεία της, 
βρίσκει καταπραϋντικό φάρμακο και συνεχή 
υποστήριξη στα Λόγια του Αλλάχ στο 
Κοράνιο: «Ο Αλλάχ δεν επιβάλλει σε καμία 
ψυχή, παρά μόνο όσα αντέχει. (Κάθε ψυχή) 
θα λάβει αμοιβή γι’ ότι καλό έκανε, και θα 
λάβει τιμωρία γι’ ότι κακό διέπραξε. «Κύριέ 
μας, συγχώρεσέ μας αν ξεχάσαμε (και κάναμε 
κάτι λάθος) ή σφάλαμε κατά λάθος. Κύριέ 
μας, μην εναποθέτεις σε μας βάρος σαν αυτό 
που εναπόθεσες σε αυτούς πριν από μας. 
Κύριέ μας, μην επιβάλλεις σε μας κάτι πέραν 
των δυνατοτήτων μας. Και δώσε μας χάρη• 
συγχώρεσέ μας• και δείξε έλεος σε εμάς. Εσύ 
είσαι ο Κηδεμόνας μας, δώσε μας λοιπόν νίκη 
υπέρ των άπιστων ανθρώπων.» (Αλ-Μπάκαρα 
2:286)
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Ο Will Durant, ένας πολύ σημαντικός 
ιστορικός του πολιτισμού, αναγνώρισε την 
επιρροή του Κορανίου και της θέσης του 
ανάμεσα σε όλους τους υγειώς σκεπτόμενους 
ανθρώπους. Είπε: 

«Το Κοράνιο έχει για δεκατρείς αιώνες 
γεμίσει τη μνήμη, διεγείρει τη φαντασία, 
διαμορφώσει τον χαρακτήρα, και ίσως, 
καταπραΰνει το πνεύμα, εκατοντάδων 
εκατομμυρίων ανθρώπων. Έδωσε στις απλές 
ψυχές το απλούστερο, λιγότερο μυστικιστικό 
και τελετουργικό δόγμα, από όλα τα δόγματα, 
ελεύθερο από την ειδωλολατρία και την 
ιεροκρατία. Το μήνυμά του ανύψωσε το ηθικό 
και πολιτισμικό επίπεδο των οπαδών του, 
προώθησε την κοινωνική τάξη και ενότητα, 
έθεσε την υγιεινή στο νου των ανθρώπων, 
μείωσε την προκατάληψη και τη σκληρότητα, 
βελτίωσε την κατάσταση των σκλάβων, 

Ο Γουίλ Ντυράν είπε: «Πολλοί 
επιστήμονες και στοχαστές πίστευαν 
στο Κοράνιο, παρά τα διαφορετικά τους 
γνωστικά επίπεδα και το διαφορετικό 
τρόπο σκέψεις τους. Αυτό επειδή το 
Κοράνιο τους έδωσε το απλούστερο και 
το λιγότερο μυστικιστικό δόγμα, από όλα 
τα άλλα δόγματα.
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ανύψωσε τους ταπεινούς σε αξιοπρέπεια και 
περηφάνια, και παρήγαγε ανάμεσα στους 
Μουσουλμάνους ένα βαθμό εγκράτειας και 
ηρεμίας που ίσος του δεν έχει υπάρξει πουθενά 
στον κόσμο του λευκού ανθρώπου. 

Και καθόρισε τη θρησκεία με όρους που θα 
μπορούσε να δεχθεί οποιοσδήποτε ορθόδοξος 
Χριστιανός ή Εβραίος: «Ευσέβεια δεν είναι 
να στρέφετε το πρόσωπό σας (κατά την 
προσευχή) προς Ανατολάς ή προς Δυσμάς, 
αλλά η [αληθινή] ευσέβεια είναι εκείνου που 
πιστεύει στον Αλλάχ, στην Εσχάτη Ημέρα, 
στους Αγγέλους, στο Βιβλίο, στους προφήτες 
και δίνει από την περιουσία του, όσο και να την 
αγαπάει, στους συγγενείς, στα ορφανά, στους 
άπορους, στους οδοιπόρους, στους επαίτες και 
για την απελευθέρωση των σκλάβων και των 
αιχμαλώτων, τελεί τις προσευχές, και δίνει τη 
Ζακά (ετήσια υποχρεωτική ελεημοσύνη), και 
εκείνων που εκπληρώνουν τη συμφωνία τους 
όταν  δεσμεύονται με κάποια συμφωνία, και 
εκείνων που είναι υπομονετικοί σε περίοδο 
ακραίας πενίας και ασθένειας, και σε καιρό 
πολέμου (κατά τη διάρκεια των μαχών). Αυτοί 
είναι οι ειλικρινείς στη πίστη τους και αυτοί 
είναι οι ευσεβείς.» (Αλ-Μπάκαρα 2:177).».

(The story of civilization, «Η ιστορία του 
πολιτισμού» 13/68-69)
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Από πού 
ήρθε το
Κοράνιο;
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ΜιαΜια λογική ερώτηση, που προκύπτει στο 
μυαλό κάποιου όταν μιλάει κανείς για 
το Ιερό Βιβλίο των Μουσουλμάνων, το 
Κοράνιο, και τον Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ 
αυτόν), είναι: ‘Γιατί πρέπει να δεχτούμε τα 
λόγια των Μουσουλμάνων ως δεδομένα 
και αδιαπραγμάτευτα (σχετικά με το ότι 
το Κοράνιο είναι ο λόγος του Αλλάχ και 
ο Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος του); 
Δεν θα έπρεπε να κάνουμε ερωτήσεις 
σχετικά με αυτά;’
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Οι ιστορικοί δε διαφωνούν στο γεγονός ότι 
το Κοράνιο προήλθε από τη γλώσσα ενός 
Άραβα, που δε γνώριζε ούτε να διαβάζει, ούτε 
να γράφει (ήταν αναλφάβητος). Γεννήθηκε 
στη Μέκκα τον έκτο αιώνα, και το όνομά 
του ήταν Μωχάμμαντ μπιν Αμπντ Αλλάχ. 
Αυτό το μαρτυρούν και τα αυθεντικά βιβλία 
της Ιστορίας. Διαβάζουμε ξεκάθαρα σε αυτό 
το Βιβλίο (το Κοράνιο) ότι δεν είναι το έργο 
αυτού που το μετέφερε σε μας (του Προφήτη 
Μωχάμμαντ ειρήνη σ’ αυτόν), αντίθετα είναι 
ο Ευγενής Λόγος του Αλλάχ, και ο ρόλος του 
Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) ήταν απλά να 

O
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τον διαβιβάσει, και να το καταστήσει σαφές 
στην ανθρωπότητα χωρίς να προσθέσει τίποτα 
σ’ αυτό ή να αφαιρέσει τίποτα από αυτό.

Είναι, λοιπόν, πιθανόν ο Μωχάμμαντ, ο 
Αγγελιαφόρος του Ισλάμ, να το έχει εφεύρει 
από μόνος του ή να έμαθε τα περιεχόμενά του 
από κάπου αλλού και έπειτα να τα ξαναέγραψε 
και ύστερα να τα έδωσε στους ανθρώπους;

Αυτές είναι επιτρεπτές και νόμιμες ερωτήσεις 
που μπαίνουν απευθείας στο μυαλό κάποιου 
που ποτέ δεν έχει διαβάσει το Κοράνιο, ούτε 
έχει μελετήσει τη ζωή και τη βιογραφία του 
Προφήτη Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν).

Αυτά που γνωρίζουμε και που έχουν, επίσης, 
επιβεβαιωθεί από την Ιστορία είναι ότι πολλοί 
συγγραφείς και στοχαστές έχουν προσπαθήσει 
να μιμηθούν το έργο άλλων, να το κλέψουν και 
να αναφέρουν το υλικό τους ως δικό τους.

Αν ο Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) ήθελε 
να επεκτείνει την εξουσία και τον έλεγχό 
του επί των ανθρώπων με το να αναφέρει 
το Κοράνιο ως έργο του Αλλάχ, γιατί 
δεν ισχυριζόταν ότι όλα του τα λεγόμενα 
έρχονται από τον Αλλάχ;
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 Αν ισχύει αυτό, γιατί κανείς να αναφέρει το 
έργο του ως έργο κάποιου άλλου;

Ανάμεσα στα ζητήματα που εγείρουν 
ερωτήματα είναι ότι αν ο Μωχάμμαντ (ειρήνη 
σ’ αυτόν) ήθελε να επεκτείνει την εξουσία 
και τον έλεγχό του επί των ανθρώπων με το 
να αναφέρει το Κοράνιο ως έργο του Αλλάχ, 
γιατί δεν ισχυριζόταν ότι όλα του τα λεγόμενα 
έρχονται από τον Αλλάχ;

Είναι λογικό να εφηύρε εκείνος το Κοράνιο 
και να το απέδωσε στον Αλλάχ με σκοπό να 
καθορίσει την εξουσία του επί των ανθρώπων 
και να εξυψώσει τη θέση και την τιμή του, 
ενώ βρίσκουμε μέσα στο ίδιο Βιβλίο ήπιες 
επικρίσεις από τον Αλλάχ προς τον ίδιο, 
καθοδήγηση και διόρθωση των λαθών του 
όποτε έσφαλλε;

Το Κοράνιο έχει επικρίνει τον Μωχάμμαντ 
(ειρήνη σ’ αυτόν) σχετικά με κάποια θέματα 
της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής του. Τον 
νουθέτησε σχετικά με τη ζωή της οικογένειάς 
του, τον επέκρινε ήπια σχετικά με κάποιες από 
τις ηγετικές αποφάσεις του, και τον νουθετούσε 
ακόμα και αναφορικά με την προσέγγισή του 
στο κάλεσμα των ανθρώπων στο Ισλάμ.
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Για παράδειγμα, κάποτε ένας τυφλός από 
τους Συντρόφους του Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ 
αυτόν)  πήγε στον Προφήτη (ειρήνη σ’ αυτόν) 
ενώ εκείνος ήταν απασχολημένος με το να 
καλεί στο Ισλάμ κάποιους από τους ηγέτες 
των Κουράις, ελπίζοντας να αποδεχτούν και 
να ασπαστούν το Ισλάμ. Ο τυφλός δε γνώριζε 
ότι ο Προφήτης (ειρήνη σ’ αυτόν) ήταν 
απασχολημένος με αυτό, κι έτσι του φώναξε: 
«Δίδαξέ με αυτό που έχεις διδαχθεί από τον 
Αλλάχ.». Του το τόνισε και επανέλαβε το 
αίτημά του, κι έτσι ο Προφήτης (ειρήνη σ’ 
αυτόν) συνοφρυώθηκε ελπίζοντας ο τυφλός 
άνδρας να περιμένει μέχρι να τελειώσει ό,τι 
έκανε. Έπειτα ο Προφήτης (ειρήνη σ’ αυτόν) 
στράφηκε μακριά από τον τυφλό και δεν του 
απάντησε, κι έτσι το Κοράνιο ανέφερε αυτό το 
περιστατικό και το κατέγραψε στην Ιστορία. 
Περιέγραψε το περιστατικό με ακρίβεια και 
με λεπτομέρειες, εξηγώντας πώς ο Προφήτης 
(ειρήνη σ’ αυτόν) συνοφρυώθηκε και άφησε 
τον τυφλό χωρίς να του δώσει απάντηση. Το 
Κοράνιο δε σταμάτησε εκεί, ακολούθησε 
μια επίκριση προς τον Προφήτη (ειρήνη σ’ 
αυτόν), και μια σαφέστατη νουθεσία να μην 
το ξανακάνει ποτέ, σε ένα κεφάλαιο που 
ονομάστηκε από το περιστατικό (‘Άμπασα – 
συνοφρυώθηκε) (80:1-11).
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Μετά από αυτό, όποτε ο τυφλός ερχόταν 
στον Αγγελιαφόρο του Αλλάχ (ειρήνη σ’ 
αυτόν), του έλεγε: «Καλώς όρισες εσύ, για τον 
οποίον ο Κύριός μου με επέπληξε.» Έπειτα, ο 
Προφήτης (ειρήνη σ’ αυτόν) άπλωνε το ένδυμά 
του για να καθίσει ο τυφλός πάνω του.

Το Κοράνιο έχει αναφέρει κάποιες 
περιπτώσεις επίπληξης και οδηγιών προς τον 
Αγγελιαφόρο (ειρήνη σ’ αυτόν), με τρόπο που 
θα αναστατωνόταν ο οποιοσδήποτε από εμάς 
αν αυτά λέγονταν προς αυτόν δημοσίως… 
ως εκ τούτου, θα δημοσιοποιούσε κανείς τα 
λάθη του και θα τα κατέγραφε στην Ιστορία 
με τέτοιον τρόπο, αν ο στόχος του ήταν να 
εγκαθιδρύσει τιμητική θέση για τον εαυτό του;

Το Κοράνιο έχει αναφέρει κάποιες 
περιπτώσεις επίπληξης και οδηγιών προς 
τον Αγγελιαφόρο (ειρήνη σ’ αυτόν), 
με τρόπο που θα αναστατωνόταν ο 
οποιοσδήποτε από εμάς αν αυτά λέγονταν 
προς αυτόν δημοσίως.
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Η Ιστορία μάς μαρτυρά σε πολλά σημεία το 
πως ο Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) πέρασε 
δύσκολες στιγμές περιμένοντας να του έρθει η 
αποκάλυψη για να επιβεβαιώσει την ειλικρίνειά 
του και τη θέση του, ή την αθωότητα αυτού και 
της οικογένειάς του, μα δεν του ερχόταν (όταν 
τη χρειαζόταν απελπισμένα, αντίθετα ερχόταν 
αργότερα, όποτε ήθελε ο Αλλάχ).

Από αυτά τα περιστατικά ήταν και όταν 
ο λαός του, εκείνοι που τον βασάνιζαν και 
διέπρατταν εχθρότητες εναντίον του, είχαν 
ζητήσει την υποστήριξη κάποιων Εβραίων για 
την καταστροφή του καλέσματός του προς το 
Ισλάμ.
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Εκείνοι οι Εβραίοι λόγιοι τούς είπαν (δηλ. 
στο λαό του) να του θέσουν τρεις ερωτήσεις, 
και αν τις απαντούσε, τότε θα ήταν αληθινός 
Προφήτης, μα αν όχι, τότε θα σήμαινε ότι δεν 
ήταν. Έπραξαν αναλόγως και του τις έθεσαν, 
κι εκείνος είπε (θέτοντάς τους μια πρόκληση): 
«Θα σας απαντήσω αύριο.».

Έπειτα, η αποκάλυψη δεν του ήρθε για 
δεκαπέντε μέρες, και τότε οι εχθροί του 
περνούσαν δίπλα του και τον κορόιδευαν 
επειδή δεν είχε απαντήσεις στις ερωτήσεις 
τους. Είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ από αυτό 
το ζήτημα. Η αποκάλυψη από το Κοράνιο 
δεν του ήρθε για να απαντήσει σε αυτές τις 
ερωτήσεις, παρά μόνο μετά από δεκαπέντε 
μέρες. Ήρθε (η Αποκάλυψη), επίσης, μαζί με 
Κορανική καθοδήγηση προς τον Μωχάμμαντ 
(ειρήνη σ’ αυτόν), να μη λεει οριστικά ‘Αύριο 
θα κάνω το τάδε’ παρά μόνο συσχετίζοντάς το 
με τη Βούληση του Αλλάχ, λέγοντας: ‘Αν το 
θέλει ο Αλλάχ.». Αυτή η καθυστέρηση ήταν 
ένα μάθημα από τον Αλλάχ προς αυτόν. (Αλ-
Καχφ 18:24).
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Επανειλημμένες κατηγορίες:
Η βιογραφία του Προφήτη Μωχάμμαντ 

(ειρήνη σ’ αυτόν) μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο 
ξεκάθαρη απόδειξη της ειλικρίνειάς του.

Πώς μπορεί ένας αναλφάβητος που δε 
μπορεί να διαβάσει, ούτε να γράψει, και που 
ήταν απασχολημένος με τη διατροφή της 
οικογένειάς του, με το να προσέχει πρόβατα 
για ένα μεροκάματο, ή να πηγαίνει για 
εμπόριο για ένα μεροκάματο, και που δεν 
είχε καμία σχέση με λόγιους και που πέρασε 
την περισσότερη ζωή του (40 χρόνια) ζώντας 
σε τέτοια κατάσταση, να αρχίσει ξαφνικά να 
μιλά στο λαό του για πράγματα που δεν είχαν 
ακούσει ποτέ ούτε ήταν ποτέ γνωστά στους 
προγόνους τους; Τους πληροφορεί για ιστορίες 
αρχαίων λαών και για την ιστορία της έναρξης 
της δημιουργίας, τις λεπτομέρειες του βίου των 
προηγούμενων προφητών και εκπληκτικούς 
νόμους που καλύπτουν όλο το πρίσμα της 
ζωής!

Το γεγονός αυτό σόκαρε ισχυρά τους 
εχθρούς του, και σκέφτονταν πολύ για το ποια 
κατηγορία μπορούσαν να εφεύρουν εναντίον 
του για να εκφοβίσουν τους ανθρώπους και να 
τους διώξουν μακριά από το κάλεσμά του!

Είδαν ότι ήταν αδύνατο να ισχυριστούν ότι το 
Κοράνιο αποτελεί εφεύρεση του Μωχάμμαντ 
(ειρήνη σ’ αυτόν), επειδή τον είχαν ακούσει 
και συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν τα λόγια 
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του, ούτε τα λόγια κάποιου ανθρώπου. Ήταν, 
επίσης, αδύνατο να ισχυριστεί κανείς ότι ο 
Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) έμαθε από 
κάποιον άλλον, καθώς ζούσε ανάμεσά τους και 
γνώριζαν τις λεπτομέρειες της ζωής του. Ως εκ 
τούτου, τον κατηγορούσαν για κάποιο πράγμα, 
και για το αντίθετό του, ταυτόχρονα. Κάποιες 
φορές έλεγαν ότι έπαιρνε τις πληροφορίες 
από ιστορίες αρχαίων λαών και κάποιες 
άλλες έλεγαν ότι τις εφεύρισκε μόνος του. 
Κάποιες φορές έλεγαν ότι αφηγείται απλώς τα 
όνειρά του, που έβλεπε στον ύπνο του. Όποτε 
αποτύγχαναν να αποδείξουν τον οποιονδήποτε 
ισχυρισμό τους, έλεγαν ότι ήταν μάγος ή 
ποιητής, ή ακόμα και ότι ήταν απλώς, ένας 
τρελός!

Είναι η ίδια ιστορία με διαφορετικά 
ονόματα… Μήπως ο λαός του Μωυσή (ειρήνη 
σ’ αυτόν) δεν τον κατηγόρησε πως ήταν 
μάγος;! Μήπως ο λαός του Ιησού (ειρήνη σ’ 
αυτόν) δεν τον κατηγόρησε ότι ήταν τρελός;!

Έτσι έγινε με όλους τους προηγούμενους 
Προφήτες (ειρήνη σ’ αυτούς). Όταν οι 
αντίπαλοί τους δεν είχαν με τι να τους 
κατηγορήσουν, ισχυρίζονταν ότι είναι 
μάγοι ή τρελοί.
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Έτσι έγινε με όλους τους προηγούμενους 
Προφήτες (ειρήνη σ’ αυτούς). Όταν οι αντίπαλοί 
τους δεν είχαν με τι να τους κατηγορήσουν, 
ισχυρίζονταν ότι είναι μάγοι ή τρελοί. Έτσι 
συμβαίνει με όποιον ψεύδεται όταν αισθάνεται 
ότι δε μπορεί να βρει αποδείξεις• στρέφεται 
προς κάθε κατεύθυνση και επιρρίπτει την 
οποιαδήποτε κατηγορία, ώστε να υποστηρίξει 
την ψευδή κατάστασή του, μα οι άνθρωποι δεν 
τον πιστεύουν ποτέ, παρά μόνον εκείνοι που 
θέλουν να τον πιστέψουν!

Γιατί δεν το Θεωρούμε απλώς κάτι 
το Ιδιοφυές;

Όλοι συμφωνούν ότι ο Αλλάχ έχει 
ενσωματώσει στο μυαλό του ανθρώπου τόση 
δημιουργικότητα και τόσες προοπτικές, που 
δε μπορεί κανείς να φανταστεί. Ωστόσο, δεν 
είναι φυσικό, το μυαλό να έχει κάποια όρια 
όσον αφορά τη δημιουργικότητα και την 
παραγωγικότητά του; Για παράδειγμα, αν το 
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μυαλό συμπεραίνει με βάση την σκέψη του, 
ότι θα πρέπει να υπάρχει για αυτό το σύμπαν 
ένας Δημιουργός, και ότι η δικαιοσύνη εκείνου 
του Δημιουργού απαιτεί την ύπαρξη μιας 
άλλης ζωής όπου όλοι παίρνουν την αμοιβή 
τους, είτε καλή, είτε κακή, τότε θα μπορούσε 
αυτό το μυαλό από μόνο του να γνωρίζει τις 
λεπτομέρειες και την ακρίβεια των άλλων 
πραγμάτων που θα συμβαίνουν κατά την άλλη 
ζωή;

Κάποιος που διαβάζει το Κοράνιο θα βρει ότι 
μας εξηγεί τα όρια της πίστης με λεπτομέρεια. 
Μας περιγράφει και την παραμικρή 
λεπτομέρεια για το πως ξεκίνησε η δημιουργία, 
και πως θα σταματήσει. Περιγράφει τον 
Παράδεισο και την ευδαιμονία του, και την 
Κόλαση και τα μαρτύριά της, τον αριθμό των 
πυλών της και τον αριθμό των αγγέλων που 
τη φρουρούν. Υπογραμμίζει πολύ πολύπλοκα 
ζητήματα που αφορούν την πραγματικότητα 
του ανθρώπου και του σύμπαντος… ως εκ 
τούτου μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, σε ποια 
πνευματική θεωρία έχουν βασιστεί όλες αυτές 
οι λεπτομέρειες;

Πράγματι, τέτοιες λεπτομέρειες δε μπορούν 
να προέρχονται από το ανθρώπινο πνεύμα και 
τη διανόηση. Είτε είναι ψέματα και εικασίες, 
είτε είναι η Αλήθεια που έρχεται μέσω της 
Αποκάλυψης.
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Πολλές από τις λεπτομέρειες για το σύμπαν 
αυτό, που αναφέρονται στο Κοράνιο έχουν 
αποδειχτεί από τη σύγχρονη επιστήμη, και 
ταυτόχρονα η σύγχρονη επιστήμη δεν έχει 
διαψεύσει τίποτα από αυτά που έχει αναφέρει 
το Κοράνιο.

Μήπως (το Κοράνιο) προέρχεται από 
τα προηγούμενα βιβλία και έχει απλά 
παραφραστεί;

Ας κάνουμε μια παύση για να σκεφτούμε: 
είναι πιθανό ο Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) 
να έχει εξάγει αυτές τις πληροφορίες από τις 
γραφές των προηγούμενων Προφητών;
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Αν προσπεράσουμε το γεγονός ότι 
ο Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) ήταν 
αναλφάβητος, δε μπορούσε ούτε να διαβάσει, 
ούτε να γράψει, και ότι οι περισσότεροι 
άνθρωποι του λαού του ήταν αναλφάβητοι, και 
δεν είχαν καμία σύνδεση με τέτοιες γνώσεις, και 
ότι δεν συνυπήρξε ποτέ με κάποιον από το λαό 
της Βίβλου (Εβραίους και Χριστιανούς), παρά 
μόνο μια μικρή συνάντηση σε ένα ταξίδι κατά 
την παιδική του ηλικία και υπό την παρουσία 
των συγγενών του, και ότι η ιστορική αλήθεια 
επιβεβαιώνει ότι οι λόγιοι του λαού της Βίβλοι 
(Εβραίοι και Χριστιανοί) έκρυβαν τη γνώση 
τους κατά τους καιρούς εκείνους με σκοπό να 
διατηρήσουν τη θέση τους, και ότι η γνώση για 
τις γραφές δεν ήταν εύκολα διαθέσιμη…

Αν προσπεράσουμε όλα αυτά, το γεγονός 
που φαίνεται σε κάθε ερευνητή είναι ότι 
το Κοράνιο δεν ταίριαζε με όλα όσα ήταν 
γραμμένα στα βιβλία των Εβραίων  και των 
Χριστιανών. Αντίθετα, ήρθε να διορθώσει 
πολλές περιπτώσεις παραπληροφόρησης 
(οι οποίες είχαν αλλοιωθεί από κάποιους 
λόγιους της θρησκείας), να συμπληρώσει 
αυτά που έλειπαν από κάποιες ιστορίες, και 
να αποκαλύψει αυτά που κρατούσαν μυστικά 
από γνώση, φανερώνοντας τις δογματικές 
παραπλανήσεις και τις παραπλανητικές 
συμπεριφορές που προσκόλλησαν κάποιοι 
λόγιοι στη θρησκεία των Προφητών, ειρήνη 
σ’ αυτούς, ενώ η ίδια είναι απαλλαγμένη από 
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αυτά. Το Κοράνιο είναι γεμάτο από τέτοια 
παραδείγματα. Επομένως, είναι δυνατόν 
μετά από όλα αυτά ο Προφήτης Μωχάμμαντ 
(ειρήνη σ’ αυτόν) να ήταν μαθητής τους (των 
Εβραίων και Χριστιανών λόγιων), και να πήρε 
πληροφορίες από αυτούς;!

Μια ξεχωριστή ιστορική 
πραγματικότητα:

Κανείς ερευνητής χωρίς προκατάληψη δε θα 
μπορούσε να μη σταματήσει και να στοχαστεί 
βαθιά… Δεν είναι ο Αγγελιαφόρος του Ισλάμ, 
ο Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) Άραβας;

Δε μας πληροφόρησε η Ιστορία ότι οι 
Άραβες εκείνον τον καιρό ήταν άνθρωποι που 
δεν τους ανήκε τίποτα σε σχέση με την τέχνη 
που να ήταν άξιο να τους κάνει περήφανους, 
παρά μόνο η ευγλωττία και η συγγραφή; Η 
τέχνη τους δεν ήταν τίποτα παρά πάνω από 
την ποίηση και τη λογοτεχνία, για τα οποία 
διεξήγαγαν συγκεντρώσεις, συνέδρια και 
εορτές, και μια φυλή μπορούσε να αποκτήσει 
τιμή ή ατιμασμό λόγω ενός ποιήματος που 
ειπώθηκε και την αφορούσε!
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Τα βιβλία της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας 
μάς ενημερώνουν ότι αν κάποιος εκείνον τον 
καιρό από τους Άραβες έλεγε ένα ποίημα, 
ο λαός του τον προκαλούσε σε σχέση με το 
ποίημα, ώστε να βρουν τα σφάλματά του, να 
συμπληρώσουν τις φράσεις που ενδεχομένως 
του έλειπαν, να προσθέσουν ό,τι μπορεί να 
είχε παραλείψει και να τον αμφισβητήσουν 
με την ίδια του τη μεθοδολογία. Αυτός ήταν 
ο πυρήνας των διαγωνισμών τους και μια 
επίδειξη της δύναμης και της αριστείας τους.

Πώς, λοιπόν, θα μπορούσε να πάει σε 
εκείνους αυτός τον οποίο θεωρούσαν τον 
μεγαλύτερο εχθρό τους, - και δεν είχαν αφήσει 
καμία μέθοδο όσον αφορά τη μάχη, την επίθεση 
και την αποτροπή των ανθρώπων από το να 
τον ακολουθούν -, και να τους προκαλέσει 
να παράγουν κάτι παρόμοιο με το Κοράνιο, 
ή ακόμα παρόμοιο με ένα μικρό μέρος του;! 
Επιπλέον, πώς αυτοί δεν κατάφεραν να 
ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση; 
Αντίθετα, έμειναν σιωπηλοί και προσπαθούσαν 
να αποφύγουν αυτή τη πρόκληση.

Δε φοβόταν ο Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) 
αυτήν την πρόκληση που θα μπορούσε να 
αναζωπυρώσει την οργή τους δίνοντάς τους 
το έναυσμα για τα πιο μοναδικά ταλέντα τους 
και τον πιο ισχυρό τομέα γνώσεών τους, ώστε 
να υψώσουν το ανάστημά τους εναντίον του, 
μεμονωμένα ή σε ομάδες, για να μαρτυρήσουν 
στους ανθρώπους το ψεύδος (σύμφωνα με τον 
ισχυρισμό τους) αυτού που έφερε;
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Ας υποθέσουμε ότι το έκανε αυτό επειδή 
γνώριζε τις προοπτικές του λαού του, μα 
πώς μπορεί να είναι τόσο αποφασιστικός για 
όλες τις επόμενες γενιές μέχρι την Ημέρα τη 
Ανάστασης, ότι κανείς τους δε θα μπορέσει να 
παράγει κάτι όμοιο του Κορανίου, ακόμα και 
αν όλοι τους συνεργάζονταν σ’ αυτό; 

Πρόκειται για τεράστιο ρίσκο, που κανένας 
άνθρωπος δε θα τολμούσε να πάρει, εκτός 
από εκείνον που η καρδιά του είναι γεμάτη 
με βεβαιότητα για ό,τι έλεγε, και έτσι έγινε. 
Κανείς από τους Κουράις ή τους ηγέτες της 
ευγλωττίας δε τολμούσε να δημιουργήσει 
μια πρόταση παρόμοια με το Κοράνιο, 
ούτε με κάποιο κομμάτι του. Αυτή είναι η 
συνεχιζόμενη πραγματικότητα, για εκείνη την 
εποχή, αλλά και μέχρι σήμερα. Οποιοσδήποτε 
το προσπάθησε ή αποφάσισε να το κάνει 
σε όλη την πορεία της Ιστορίας υπέστη 
ντροπιαστική ήττα, έγινε περίγελος του λαού 
του, και αντικείμενο κοροϊδίας, σαρκασμού 
και λύπησης.
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Σούρατ Αλ-Φάτιχα
Αποτελεί την σπουδαιότερη Σούρα σε 

όλο το Κοράνιο, την οποία οι μουσουλμάνοι 
επαναλαμβάνουν κατά την προσευχή τους, 

της οποίας η επεξήγηση είναι: 

Επεξήγηση της 
Σούρατ Αλ-Φάτιχα

«Στο Όνομα του Αλλάχ, του Αρ-Ραχμάν, του 
Αρ-Ραχείμ».

Ξεκινώ στο Όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, 
του Πολυεύσπλαχνου, του Οποίου το έλεος 

περικυκλώνει τα πάντα.
«Δόξα στον Αλλάχ, τον Κύριο όλων των κόσμων.»
Εξυμνώ τον Αλλάχ με όλες τις Ιδιότητες, τις Πράξεις 
και τις φανερές και κρυμμένες Ευλογίες Του, με 
την οφειλόμενη αγάπη και σεβασμό. Τον Κύριο, 
τον Δημιουργό, τον Ιδιοκτήτη, τον Πάροχο και τον 

Διαχειριστή όλων των υποθέσεων.
«Τον Αρ-Ραχμάν (Παντελεήμονα), τον Αρ-

Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνο).»
Αρ-Ραχμάν και Αρ-Ραχείμ είναι δύο από τα Ονόματα 
του Αλλάχ. Το Αρ-Ραχμάν είναι περισσότερο έντονο, 
καθώς το έλεος του Αλλάχ περιλαμβάνει όλα τα 
δημιουργήματά Του και τους πιστούς και τους άπιστους, 

ενώ το Αρ-Ραχείμ περιλαμβάνει μόνο τους πιστούς.
«Τον Άρχοντα της Ημέρας της Κρίσης.»
Είναι ο Κριτής κατά την Ημέρα της Κρίσης. 
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«Εσένα μόνο λατρεύουμε. Από Εσένα μόνο 
ζητάμε βοήθεια.»

Δεν λατρεύουμε κανέναν παρά μόνο Εσένα, και δεν 
αποδίδουμε κανέναν εταίρο στη λατρεία. Ζητάμε, 
επίσης, τη βοήθεια μόνο από Εσένα και ζητάμε την 
υποστήριξή Σου σε όλες μας τις υποθέσεις, καθώς η 

δύναμη της απόφασης έγκειται σε Σένα μόνο.

«Καθοδήγησέ μας στον Ίσιο Δρόμο.»
Δείξε μας τον Ίσιο Δρόμο και βοήθησέ μας να 

μείνουμε σε αυτόν μέχρι να Σε συναντήσουμε.
«Τον δρόμο εκείνων, που τους χάρισες την 

Εύνοιά Σου,»
Δηλαδή, το δρόμο στον οποίο καθοδήγησες τους 
προφήτες και τους ενάρετους ανθρώπους που 

γνώριζαν την αλήθεια και την ακολούθησαν.

«όχι εκείνων που περιέπεσαν στην οργή Σου, 
ούτε εκείνων που παραστράτησαν.»

Κράτησέ μας μακριά από το δρόμο εκείνων που 
περιέπεσαν στην οργή Σου, καθώς γνώριζαν την 
αλήθεια αλλά επέλεξαν να μην την ακολουθήσουν, 
επίσης, κράτησέ μας μακριά από το δρόμο εκείνων 

που παραστράτησαν.
Αμήν

Ω, Αλλάχ ανταποκρίσου στις 
επικλήσεις μας.
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Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΟ:

Μετά από όλα αυτά, στο τέλος ο καθένας από μας 
έχει τον τελευταίο λόγο και την στάση του σχετικά 
με το Κοράνιο, η οποία στάση απορρέει από την 
προσωπική του εμπειρία, την οποία απέκτησε μέσω 
του διαβάσματος και της μελέτης του Κορανίου. Σε 
συνδυασμό με την επιλογή της σωστής μετάφρασης 
που είναι κατάλληλη στη γλώσσα του, αν δεν είναι 
Άραβας.

Αναφέρεται στο Κοράνιο ότι η μεγαλύτερη 
απόδειξη της ειλικρίνειας της Προφητικής 
Αποστολής του Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) είναι 
τα αποτελέσματα που έρχονται στην καρδιά και 
το μυαλό μας μετά την απαγγελία του Κορανίου 
και το συλλογισμό μας αναφορικά με τη σημασία 
του. Λέει: «Δεν  είναι αρκετό γι’ αυτούς ότι έχουμε 
στείλει κάτω σε σένα το Βιβλίο (το Κοράνιο), το 
οποίο απαγγέλλεται σ’ αυτούς; Στ’ αλήθεια, εδώ 
μέσα υπάρχει έλεος και μια υπενθύμιση (ή νουθεσία) 
για έναν λαό που πιστεύει.» (Αλ-‘Ανκαμπούτ 29:51)

Το Κοράνιο καλεί τους πάντες να το διαβάσουν 
και να στοχαστούν, και κανείς δεν απέχει από αυτό, 
παρά μόνον εκείνος που έχει τοποθετήσει κλειδαριές 
στην καρδιά και το μυαλό του. (Μωχάμμαντ 47:24)
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Ποια είναι η 
πραγματικότητα
των πράξεων
λατρείας στο Ισλάμ
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ΈχειΈχει ο Αλλάχ Ανάγκη τη Λατρεία μας;

Ο Αλλάχ, ο Μεγαλοπρεπής, δεν έχει 
ανάγκη τη λατρεία μας και τις πράξεις μας. 
Η επιτυχία και η σωτηρία στο Ισλάμ δεν 
αφορά απλώς τις τελετουργίες, τους τύπους 
ή το να δώσει κανείς κάποια χρηματικά 
ποσά, αλλά αντίθετα αφορά την έκταση 
της υπακοής και της πίστης του ατόμου 
προς τον Αλλάχ, κάτι που φαίνεται στην 
πραγματική ζωή μέσω της συμπεριφοράς 
του ατόμου προς την κοινωνία και των 
προσπάθειών του για την πρόοδό της.
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Έχει ο Αλλάχ Ανάγκη τη Λατρεία 
μας;

Ο Αλλάχ, ο Μεγαλοπρεπής, δεν έχει ανάγκη 
τη λατρεία μας και τις πράξεις μας. Η επιτυχία 
και η σωτηρία στο Ισλάμ δεν αφορά απλώς τις 
τελετουργίες, τους τύπους ή το να δώσει κανείς 

Έ
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κάποια χρηματικά ποσά, αλλά αντίθετα αφορά 
την έκταση της υπακοής και της πίστης του 
ατόμου προς τον Αλλάχ, κάτι που φαίνεται στην 
πραγματική ζωή μέσω της συμπεριφοράς του 
ατόμου προς την κοινωνία και των προσπάθειών 
του για την πρόοδό της.

Ο Αλλάχ είπε στο Κοράνιο: «Και δεν έπλασα 
τα τζιν και τους ανθρώπους, παρά μόνο για να 
Με λατρεύουν. * Δεν αναζητώ το βιοπορισμό 
απ’ αυτούς, ούτε ζητώ να ταΐσουν Εμένα. * Στ’ 
αλήθεια, ο Αλλάχ είναι ο Αρ-Ραζζάκ (Πάροχος), 
ο Κάτοχος της Εξουσίας, ο Αλ-Ματείν 
(Παντοδύναμος).». (Αδ-Δάριγιατ 51:56-58)

Όταν κάποιοι άνθρωποι ήταν μπερδεμένοι και 
ζητούσαν τη σωστή κατεύθυνση που θα έπρεπε 
να στρέφονται κατά την προσευχή -και αυτό 
γινόταν γιατί στο Ισλάμ η προσευχή γίνεται 
με το να στραφεί ο προσευχόμενος προς την 
κατεύθυνση της Μέκκα-, τους τονίστηκε ότι η 
ουσία της θρησκείας βρίσκεται στην ειλικρίνεια 
της πίστης, στις καλές πράξεις και στο να είναι 
κανείς ωφέλιμος στην ανθρωπότητα, και όχι 
απλώς με το να στρέφεται ανατολικά ή δυτικά.

185



 Ειπώθηκε σ’ αυτούς: «Ευσέβεια δεν είναι 
να στρέφετε το πρόσωπό σας (κατά την 
προσευχή) προς Ανατολάς ή προς Δυσμάς, 
αλλά η [αληθινή] ευσέβεια είναι εκείνου που 
πιστεύει στον Αλλάχ, στην Εσχάτη Ημέρα, 
στους Αγγέλους, στο Βιβλίο, στους προφήτες 
και δίνει από την περιουσία του, όσο και να την 
αγαπάει, στους συγγενείς, στα ορφανά, στους 
άπορους, στους οδοιπόρους, στους επαίτες 
και για την απελευθέρωση των σκλάβων και 
των αιχμαλώτων, τελεί τις προσευχές τακτικά, 
και δίνει τη Ζακά (ετήσια υποχρεωτική 
ελεημοσύνη), και εκείνων που εκπληρώνουν τη 
συμφωνία τους όταν   δεσμεύονται με κάποια 
συμφωνία, και εκείνων που είναι υπομονετικοί 
σε περίοδο ακραίας πενίας και ασθένειας, και σε 
καιρό πολέμου (κατά τη διάρκεια των μαχών). 
Αυτοί είναι οι ειλικρινείς στην  πίστη τους και 
αυτοί είναι οι ευσεβείς.» (Αλ-Μπάκαρα 2:177)

Το Κοράνιο και πάλι μας τονίζει ότι όποιος 
καταβάλλει προσπάθεια στη λατρεία και τη 
θρησκευτικότητα, είναι μόνο προς δικό του 
όφελος και για τη δική του σωτηρία, και όποιος 
απιστεί, αυτός είναι που βγαίνει χαμένος, ενώ 
όσον αφορά τον Αλλάχ, Αυτός είναι ο Αυτάρκης, 
όπως είπε ο Ίδιος ο Αλλάχ: «Και όποιος 
αγωνίζεται, αγωνίζεται μόνο για τον εαυτό του. 
Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ δεν έχει ανάγκη κανέναν 
από την Αλ-‘Αλαμίν (ανθρωπότητα, τζινν και 
όλα όσα υπάρχουν).» (Αλ-‘Ανκαμπούτ 29:6)
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Όταν κάποιοι άνθρωποι ήταν μπερδεμένοι 
και ζητούσαν τη σωστή κατεύθυνση 
που θα έπρεπε να στρέφονται κατά την 
προσευχή, τους τονίστηκε ότι η ουσία της 
θρησκείας βρίσκεται στην ειλικρίνεια της 
πίστης, στις καλές πράξεις και στο να είναι 
κανείς ωφέλιμος στην ανθρωπότητα, και 
όχι απλώς με το να στρέφεται ανατολικά ή 
δυτικά.
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1

Πυλώνες του Ισλάμ: 
Είναι οι πιο σημαντικές πράξεις λατρείας 

που επιτάσσει το Ισλάμ, και έχουν ως εξής:

Πίστη και μαρτυρία ειλικρινούς 
υποταγής στον Αλλάχ και υπακοής στον 
Αγγελιαφόρο Του, τον Μωχάμμαντ 
(ειρήνη σ’ αυτόν). Δηλαδή να μαρτυρήσει 
κανείς ότι κανένας άλλος δεν αξίζει να 
λατρεύεται, παρά μόνον ο Αλλάχ, και ότι 
ο Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος του 
Αλλάχ. (βλ. σελ. 59)
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Τήρηση των υποχρεωτικών προσευχών. 
(βλ. σελ. 195)

Πληρωμή της Ζακά (ετήσιας 
υποχρεωτικής ελεημοσύνης) σε εκείνους 
που την αξίζουν. (βλ. σελ. 204)

2

3
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Νηστεία κατά το μήνα Ραμαντάν (Ραμαζάνι). 
(βλ. σελ. 211)

Προσκύνημα στον Οίκο του Αλλάχ για 
εκείνους που έχουν την οικονομική και 
σωματική ικανότητα. (βλ. σελ. 215)

4

5
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Γιατί υπάρχουν Υποχρεώσεις και 
Δοκιμασίες;

Το ερώτημα επαναλαμβάνεται, αν και με 
διαφορετικούς τρόπους. Κάποιοι άνθρωποι 
μπορεί να πουν: «Γιατί δημιούργησε ο Αλλάχ 
για μας στόματα, δόντια και κοιλιές για να 
φάμε, κι έπειτα μας είπε: ‘Νηστέψτε!’; Και γιατί 
δημιούργησε τα πάθη και την ομορφιά κι έπειτα 
μας είπε: ‘Χαμηλώστε το βλέμμα σας (από το 
να κοιτάτε το παράνομο), και να είστε αγνοί!’;». 
Κάποιοι μπορεί ακόμα και να πουν: «Γιατί 
μας ευλόγησε με δύναμη κι έπειτα κατέστησε 
παράνομο το να βλάπτουμε τους άλλους και να 
τους καταπιέζουμε;».
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Στην πραγματικότητα, το θέμα είναι ξεκάθαρο 
κατά την Ισλαμική οπτική. Ο Αλλάχ μάς έδωσε 
τόσες ικανότητες και προοπτικές για να τις 
ελέγχουμε εμείς, και όχι για να μας ελέγχουν αυτές. 
Ο Αλλάχ σού έδωσε άλογο για να το ιππεύεις και 
να το οδηγείς, και όχι για να σε ιππεύει και να σε 
οδηγεί αυτό. Τα σώματά μας και οι ικανότητές 
μας είναι τα άλογά μας, δημιουργήθηκαν για 
να τα ιππεύουμε και να τα οδηγούμε εμείς, να 
τα ελέγχουμε και να τα χρησιμοποιούμε την 
κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος και με 
την κατάλληλη μέθοδο, και όχι το ανάποδο.

Έτσι, είναι εμφανές ότι η θέση του ανθρώπου 
και η υπεροχή του εξαρτώνται από την ικανότητά 
του να ελέγχει τους πόθους του και να κατευθύνει 
τις δυνατότητές του προς αυτό που είναι ωφέλιμο. 
Μέσω αυτού, ο Αλλάχ διαχώρισε τον άνθρωπο 
από τα άλλα πλάσματα και προετοίμασε το χώρο 
της δοκιμασίας του… και για τον σκοπό αυτόν, 
μας δημιούργησε ο Αλλάχ.

Η θέση του ανθρώπου και η υπεροχή του 
εξαρτώνται από την ικανότητά του να 
ελέγχει τους πόθους του και να κατευθύνει 
τις δυνατότητές του προς αυτό που είναι 
ωφέλιμο.
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Το Κοράνιο λέει: «Στ’ αλήθεια, πλάσαμε 
τον άνθρωπο από Νούτφα (δηλ. σταγόνες 
αναμεμειγμένων εκκρίσεων των δύο φύλων, 
μέσα στη μήτρα), για να τον δοκιμάσουμε (με τις 
διαταγές και τις απαγορεύσεις που του θέσαμε): 
έτσι, τον κάναμε (ικανό) να ακούει (τα Εδάφιά 
Μας) και να βλέπει (τα Σημεία και τις Αποδείξεις 
Μας). * Στ’ αλήθεια, του δείξαμε (με σαφήνεια) 
το δρόμο (της Αλήθειας και της πλάνης, του 
καλού και του κακού), και έτσι είτε θα είναι 
(πιστός και) ευγνώμων (αν διαλέξει το δρόμο του 
καλού), είτε (άπιστος και) αγνώμων (αν διαλέξει 
το δρόμο του κακού).» (Αλ-Ινσάν 76:2-3)

Οτιδήποτε πλήττει τον άνθρωπο από 
δοκιμασίες και δυσχέρειες δεν είναι παρά 
εξετάσεις για μας, ώστε να αναπτύξουμε τις 
πνευματικές και τις ηθικές καταστάσεις μας, και 
για να θυμόμαστε το σκοπό μας και τη στάση μας 
σε αυτήν τη ζωή, όπως αναφέρεται στο Κοράνιο: 
«Και βέβαια, θα σας δοκιμάσουμε με κάποιο 
φόβο, πείνα, απώλεια πλούτου, ζωών και καρπών, 
και δώσε καλά νέα στους υπομονετικούς. Οι 
οποίοι, όταν πλήττονται με συμφορά λένε: «Στ’ 
αλήθεια! Στον Αλλάχ ανήκουμε και σ’ Αυτόν θα 
επιστρέψουμε.».» (Αλ-Μπάκαρα 2:155-156)

Έτσι είναι η ζωή αυτού του κόσμου, αποτελεί 
τη διαθέσιμη λεωφόρο, για όποιον θέλει να 
προχωρήσει ή να οπισθοχωρήσει, αναφορικά 
με την πίστη και τους τρόπους. Ο Αλλάχ, ο 
Ένδοξος, παρ’ όλο που μας προίκισε με συχνές 
ευκαιρίες καθοδήγησης και διόρθωσης, δε μας 
έχει αναγκάσει σ’ αυτό, αντίθετα, άφησε την 
πόρτα της επιλογής ανοικτή για εμάς.
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 Μας κατηύθυνε προς την ανάπτυξη της γης, 
το να οφελεί κανείς την ανθρωπότητα, το να 
λαμβάνουμε διδάγματα από τα λάθη μας, και το 
να επιστρέψουμε με μεταμέλεια σ’ Αυτόν όποτε 
σφάλλουμε ή αποκλίνουμε. Ο ευγενής Προφήτης 
Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) είπε: «Αν ήσασταν 
λαός που δε διέπραττε αμαρτίες, ο Αλλάχ θα 
σας έπαιρνε μακριά και θα σας αντικαθιστούσε 
με λαό που θα αμάρτανε κι έπειτα θα ζητούσε 
τη συγχώρεση του Αλλάχ, κι έπειτα θα τους 
συγχωρούσε.» (Σαχίχ Μόλεμ: 2749)
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Πιθανόν να έχετε αναρωτηθεί για την αλήθεια 
του θέματος (της προσευχής) την πρώτη φορά 
που είδατε αυτό το υπέροχο θέαμα σε ένα 
τζαμί, ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
όπου ένας Μουσουλμάνος ή περισσότεροι 
στρέφονταν προς μια κατεύθυνση και άρχιζαν 
να στέκονται, να υποκλίνονται και να πέφτουν 
πρηνείς (με το μέτωπο στο έδαφος), λες και 
είχαν διακόψει τη σύνδεσή τους με αυτόν τον 
κόσμο.

Η Προσευχή
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Τι είναι, λοιπόν, η Προσευχή των 
Μουσουλμάνων;

Η προσευχή κατέχει ύψιστη σημασία 
στο Ισλάμ, καθώς είναι ο πιο σημαντικός 
τρόπος προσέγγισης του Αλλάχ, με το να Τον 
επικαλείται κανείς και να δείξει ταπεινότητα 
προς Αυτόν. Ο Αλλάχ είπε στον Προφήτη Του: 
«Πέσε λοιπόν πρηνής με το μέτωπο στο έδαφος 
(Σιγκούντ στάση) και προσέγγισε τον Αλλάχ!» 
(Αλ ‘Άλακ 96:19). Λόγω αυτού, η προσευχή 
θεωρείται ο δεύτερος πυλώνας του Ισλάμ μετά 
τη λεκτική προφορά των δύο μαρτυριών.

Ο Προφήτης (ειρήνη σ’ αυτόν) είπε: «Το 
Ισλάμ είναι χτισμένο σε πέντε (πυλώνες): τη 
μαρτυρία ότι δεν υπάρχει κανείς που να αξίζει 
να λατρεύεται εκτός από τον Αλλάχ και ότι ο 
Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος Του, και την 
τήρηση της προσευχής…» (Αλ-Μπουχάρι 8)

Ένας Μουσουλμάνος αμείβεται για την 
προσευχή του σύμφωνα με: το πόσο άδειασε 
την καρδιά του και το μυαλό του από τα 
εγκόσμια ζητήματα κατά τη διάρκεια της 
προσευχής, το πόση ήταν η συγκέντρωσή 
του στα λόγια της προσευχής, το πόση ήταν 
η ειλικρίνεια της υποταγής του στον Αλλάχ, 
και το πόσο ήταν το αίσθημα εγγύτητάς του 
προς Αυτόν. Τέτοιο αίσθημα που προσδίδει 
στην ψυχή γαλήνη και ειρήνη. Λόγω αυτού η 
προσευχή ήταν το σπουδαιότερο πράγμα που 
προσέδιδε γαλήνη και ειρήνη στον Προφήτη 
Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν).
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Ως εκ τούτου, το Κοράνιο μάς καθοδήγησε 
να τηρούμε την προσευχή και όχι απλά να την 
κάνουμε, καθώς η πραγματική τήρηση της 
προσευχής απαιτεί τη συμμετοχή όλων των 
άκρων, του μυαλού, της καρδιάς και της ψυχής. 
Αν το κάνουμε αυτό, η προσευχή μάς ενισχύει στο 
να κάνουμε καλές πράξεις και να απέχουμε από 
εγκληματικές και καταστροφικές πράξεις. Επειδή 
η μνημόνευση του Αλλάχ και το να στρέφεται 
κανείς προς Αυτόν είναι η σπουδαιότερη πράξη 
που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος.

Ο Αλλάχ είπε: «Απάγγηλνε (ω, Μωχάμμαντ) 
ό,τι στάλθηκε σε σένα από το Βιβλίο (το 
Κοράνιο), και να εκτελείς (τακτικά) τις 
προσευχές. Στ’ αλήθεια, με την (τακτική) 
προσευχή συγκρατείται κανείς από το να 
υποπέσει σε αισχρότητες και σε απαγορευμένες 
πράξεις. Και η επαίνεση (των ενάρετων 
δούλων) από τον Αλλάχ (μπροστά στους 
αγγέλους) είναι πιο σπουδαία και περισσότερη 
(από την εξύμνηση του Αλλάχ από τους 
ενάρετους δούλους Του κατά τις προσευχές 
τους), και ο Αλλάχ γνωρίζει ό,τι κάνετε.» (Αλ-
‘Ανκαμπούτ 29:45)

Η προσευχή ήταν το σπουδαιότερο 
πράγμα που προσέδιδε γαλήνη και ειρήνη 
στον Προφήτη Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ 
αυτόν).
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Όποιος πιστεύει ότι η προσευχή είναι 
απλώς θέμα σωματικής άσκησης της οποίας 
προηγείται το πλύσιμο και η καθαριότητα, έχει 
αποτύχει στο να κρίνει ορθά. Αυτό που βλέπει 
από τις κινήσεις της προσευχής αποτελεί 
πράξεις και λόγια για την εξύμνηση του 
Μεγαλείου του Αλλάχ και της Δοξασίας Του 
στις καρδιές. Τα πρώτα λόγια που αναφέρονται 
από αυτόν που προσεύχεται, σηκώνοντας 
ταυτόχρονα τα χέρια του, είναι «Αλλάχου 
Άκμπαρ» (Ο Αλλάχ είναι ο Μέγας), κι έπειτα 
σκύβει με ταπεινότητα αντιλαμβανόμενος 
το Μεγαλείο του Αλλάχ και παραδεχόμενος 
την αδυναμία του υπό Αυτόν• έπειτα λέει, 
«Σουμπχάνα Ραμπίγια Αλ-‘Αδείμ» (Δόξα στον 
Κύριό μου, τον Μεγαλειώδη). Έπειτα πέφτει 
με το μέτωπο (σε Σιγκούντ στάση) επιζητώντας 
την προσέγγισή Του και την ανταπόκρισή Του 
στην επίκλησή του. Εναποθέτει το μέτωπο και 
τη μύτη του στη γη λέγοντας: «Σουμπχάνα 
Ραμπίγια Αλ-Ά‘λα» (Δόξα στον Κύριό μου, 
τον Ύψιστο), Τον καλεί και Τον ζητά. Αυτές 
είναι οι πράξεις και τα λόγια της προσευχής. 
Δεν είναι μόνο κινήσεις και μουρμουρητά, 
αντίθετα είναι μια σπουδαία στιγμή κατά την 
οποία ο πιστός συνδέεται με τον Κύριό του. 
Αυτόν από τον Οποίον εξάγει την ύπαρξη και 
την επιτυχία του.
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Ο Αλλάχ κατέστησε πέντε προσευχές 
υποχρεωτικές για τους Μουσουλμάνους κάθε 
μέρα και νύχτα. Επιτρέπεται να τελούνται σε 
κάθε μέρος, αν και ο Αλλάχ έχει ενθαρρύνει 
τους πιστούς να τις τελούν στα Τζαμιά, ώστε 
να βαθύνουν οι σχέσεις μεταξύ τους, και να 
ενισχυθεί η ενότητά τους, καθώς επίσης και για 
να συνεργάζονται μεταξύ τους σε θρησκευτικά 
και εγκόσμια θέματα.

Το Ισλάμ ενθαρρύνει, επίσης, την τήρηση 
των προαιρετικών προσευχών, όποτε ο 
Μουσουλμάνος αισθάνεται την ενέργεια γι’ 
αυτό.

Οι Μουσουλμάνοι τελούν τις προσευχές 
τους στραμμένοι προς την κατεύθυνση της 
Κά‘μπα, το οποίο είναι ένα κυβικό κτίριο 
χτισμένο με πέτρες. Ο πρώτος που το έχτισε 
ήταν ο Αβραάμ -ο πατέρας των Προφητών- 
(ειρήνη σ’ αυτόν) στη Μέκκα, στα δυτικά της 
Αραβικής Χερσονήσου. Οι Προφήτες, ειρήνη 
σ’ αυτούς, τέλεσαν προσκύνημα σ’ αυτό. Οι 
Μουσουλμάνοι γνωρίζουν ότι αποτελεί ένα 
σύνολο πετρών, που δεν προσφέρει όφελος 
ούτε προκαλεί βλάβη, μα ο Αλλάχ είναι 
που διέταξε αυτήν την κατεύθυνση για τις 
προσευχές, ώστε οι Μουσουλμάνοι να είναι 
ενωμένοι προς μια κατεύθυνση.
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Αδάν (το Κάλεσμα για την 
Προσευχή):

Είναι το κάλεσμα που υπενθυμίζει στους 
ανθρώπους την έλευση της ώρας της προσευχής 
και τους προσκαλεί προς τα Τζαμιά.

201



Είναι είδος μνημόνευσης και δοξασίας του 
Αλλάχ, και προετοιμάζει τους Μουσουλμάνους 
να παρευρεθούν στην προσευχή. Ακολουθούν 
τα λόγια του:
1- Αλλάχου Άκμπαρ (τέσσερις φορές) (Ο Αλλάχ 

είναι ο Μέγας).

2- Ασχάντου αλ-λά ιλλάχα ίλλα Αλλάχ (δύο φορές) 
(Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει κανείς που αξίζει να 
λατρεύεται παρά μόνο ο Αλλάχ).

3- Ασχάντου άν-να Μωχάμμανταν ρασούλου Αλλάχ 
(δύο φορές) (Μαρτυρώ ότι ο Μωχάμμαντ είναι ο 
Αγγελιαφόρος του Αλλάχ).

4- Χάγια ‘άλα Ασ-Σαλά (δύο φορές) (Ελάτε στην 
προσευχή).

5- Χάγια ‘άλα αλ-Φαλάχ (δύο φορές) (Ελάτε στην 
επιτυχία).

6- Αλλάχου Άκμπαρ (δύο φορές) (Ο Αλλάχ είναι ο 
Μέγας).

7- Λα ιλλάχα ίλλα Αλλάχ (μια 
φορά) (Δεν υπάρχει 
κανείς που αξίζει να 
λατρεύεται εκτός 
από τον Αλλάχ).

CLICK HERE
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Το Ιερό Τζαμί αποτελεί το πιο σημαντικό 
τζαμί για τους μουσουλμάνους, το οποίο 
περιέχει την Αλ-Κάμπα, που την έχτισε 
ο Προφήτης Ιμπραχήμ (Αβραάμ). Οι 
μουσουλμάνοι από όλο τον κόσμο 
διατάζονται να στρέφονται προς την 
κατεύθυνση της Αλ-Κάμπα κατά την 
διάρκεια της προσευχής τους. 
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Όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει μια 
λύση στο δυισμό του υπέρογκου πλούτου και 
της απόλυτης φτώχειας, και στο ότι όσο είναι το 
χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών, 
τόση θα είναι η πτώση της κοινωνίας σε κακές 
πράξεις, εγκλήματα και αποσύνθεση. Πολλά 
είναι τα οικονομικά συστήματα, οι φιλοσοφικές 
θεωρίες και οι νόμοι των κρατών που στοχεύουν 
στην παροχή λύσης σε αυτό το πρόβλημα. Πώς, 
λοιπόν, το αντιμετώπισε το Ισλάμ;

Ζακά (Ετήσια 
υποχρεωτική ελεημοσύνη)
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Ο Αλλάχ κατέστησε υποχρεωτικό για τους 
εύπορους Μουσουλμάνους να εξάγουν ποσό 
ίσο με το 2,5% του επιπλέον πλούτου τους 
κάθε χρόνο, ώστε αυτό να διανέμεται ανάμεσα 
σ’ εκείνους που έχουν ανάγκη, όπως οι φτωχοί 
και οι ενδεείς, καθιστώντας αυτό τον τρίτο 
πυλώνα του Ισλάμ.

Η Ζακά δεν αποτελεί χάρη των εύπορων 
προς τους φτωχούς, αντίθετα είναι το δικαίωμα 
των φτωχών που εξάγεται από τον πλούτο 
των εύπορων και δίδεται χωρίς ο ενδεής να 
το απαιτήσει αυτό, χωρίς δηλαδή να νιώσει 
κανενός είδους ταπείνωση.

Αυτό το μικρό ποσό ελεημοσύνης (2,5%) 
είναι το ελάχιστο που πρέπει οποιοσδήποτε 
εύπορος Μουσουλμάνος να πληρώσει για 
το φτωχό. Όσο για το μέγιστο επίπεδο 
ελεημοσύνης, είναι ανοικτό ώστε οι άνθρωποι, 
αν επιθυμούν, να συναγωνίζονται μεταξύ 
τους. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιου είδους 
γενναιοδωρίας είναι αυξημένη υγεία και 
πλούτος, καθοδήγηση και ευτυχία, και στη 
Μέλλουσα Ζωή αμοιβές και πολλαπλές χάρες.

Αναφέρεται στο Κοράνιο ότι εκείνοι που 
ξοδεύουν τα χρήματά τους γενναιόδωρα για 
χάρη της απόκτησης της ευαρέστησης του 
Αλλάχ είναι σαν έναν φυτεμένο σπόρο σίτου. 
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Αυτός φέρνει επτά στάχυα, και σε κάθε στάχυ 
υπάρχουν εκατό σπόροι, έτσι σε σύνολο 
γίνονται εφτακόσιοι σπόροι, και ακόμα και 
σε αυτό ο Αλλάχ πολλαπλασιάζει την αμοιβή, 
ανάλογα με την ειλικρίνεια και την πρόθεση 
αυτού που ξοδεύει. Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ είναι 
ο Γενναιόδωρος και Γνωρίζει την αλήθεια 
όλων των υποθέσεων: «Το παράδειγμα 
εκείνων που ξοδεύουν την περιουσία τους 
στο Δρόμο του Αλλάχ είναι σαν έναν σπόρο 
[σίτου] που μεγαλώνει εφτά στάχυα, σε κάθε 
στάχυ υπάρχουν εκατό σπόροι. Και ο Αλλάχ 
πολλαπλασιάζει [την αμοιβή Του] για όποιον 
θέλει. Και ο Αλλάχ είναι Ουάσι‘ (Αυτός 
του Οποίου το Έλεος και Γενναιοδωρία 
κλπ. επαρκούν για όλους) και ‘Αλείμ 
(Παντογνώστης).» (Αλ-Μπάκαρα 2:261)

Το Κοράνιο μάς ενημερώνει ότι το να δίνει 
κανείς χρήματα για τους ενδεείς αποτελεί 
εξαγνισμό της ψυχής και καθάρισμά της. Ο 
Αλλάχ αναφερόμενος στον ευγενή Προφήτη  
(ειρήνη σ’ αυτόν), δήλωσε: «Πάρε ελεημοσύνη 
από τον πλούτο τους (και δώσε την στους 
φτωχούς) για να εξαγνιστούν με αυτήν.» (Ατ-
Τάουμπα 9:103)

Μας ενημερώνει, επίσης, ότι οποιοσδήποτε 
είναι φιλάργυρος, και απέχει από το να ξοδεύει 
και να βοηθά τους φτωχούς, είναι ο πρώτος 
ανάμεσα στους χαμένους• επειδή είναι μίζερος 
όσον αφορά την πραγματική ευτυχία στην 
εγκόσμια ζωή και στη Μέλλουσα.
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Το Κοράνιο λέει: «Ιδού! Είστε αυτοί που 
καλούνται να ξοδέψουν στο Δρόμο του 
Αλλάχ, κι όμως ανάμεσά σας βρίσκονται 
κάποιοι που είναι φιλάργυροι. Και όποιος είναι 
φιλάργυρος, αυτό είναι μόνο σε βάρος του 
ίδιου. Και ο Αλλάχ είναι Αλ-Γανέι (Πλούσιος, 
Απαλλαγμένος από όλες τις ανάγκες), κι 
εσείς (άνθρωποι) είστε φτωχοί. Αν στραφείτε 
(μακριά από την πίστη στον Αλλάχ και από 
το να εφαρμόζετε τις Εντολές Του), τότε (ο 
Αλλάχ) θα σας αντικαταστήσει με ένα άλλο 
έθνος, και δεν θα είναι σαν εσάς (δηλ. θα είναι 
υπάκουοι).». (Μωχάμμαντ 47:38)

Με την εφαρμογή αυτού του σπουδαίου 
πυλώνα του Ισλάμ θα επιτευχθεί η πραγματική 
έννοια της κοινωνικής ασφάλειας και 
σταθερότητας ανάμεσα στα διαφορετικά 
στρώματα της κοινωνίας. Με τη διανομή της 
Ζακά σε εκείνους που την αξίζουν, ο πλούτος θα 
πάψει να κυκλοφορεί αποκλειστικά στα χέρια 
μόνο των λίγων σε μια κοινωνία. Γι’ αυτόν το 
λόγο, στην εποχή των πρώτων Μουσουλμάνων 
γινόταν αναζήτηση για εκείνους που είχαν 
ανάγκη τη Ζακά και την ελεημοσύνη, μα δεν 
υπήρχε κανείς.
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Επίσης, πετυχαίνεται η αρχή της στενής 
σχέσης και της οικειότητας. Αυτό γιατί η 
ψυχή του ανθρώπου αγαπά όποιον κάνει 
καλό γι’ αυτή, και έτσι όλα τα άτομα σε μια 
Μουσουλμανική κοινωνία θα αγαπούν στενά ο 
ένας τον άλλον, σα να είναι μια σταθερή δομή 
που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Η κλοπή, 
η ληστεία και η λεηλασία, με αυτόν τον τρόπο, 
μειώνονται, ή εξαφανίζονται ολοκληρωτικά.
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Η Ζακά δεν αποτελεί χάρη των εύπορων 
προς τους φτωχούς, αντίθετα είναι το 
δικαίωμα των φτωχών που εξάγεται από 
τον πλούτο των εύπορων και δίδεται 
χωρίς ο ενδεής να το απαιτήσει αυτό, 
χωρίς δηλαδή να νιώσει κανενός είδους 
ταπείνωση.
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Αναφέρεται στο Κοράνιο ότι εκείνοι που 
ξοδεύουν τα χρήματά τους γενναιόδωρα 
για χάρη της απόκτησης της ευαρέστησης 
του Αλλάχ είναι σαν έναν φυτεμένο σπόρο 
σίτου. Αυτός φέρνει επτά στάχυα, και σε 
κάθε στάχυ υπάρχουν εκατό σπόροι, έτσι 
σε σύνολο γίνονται εφτακόσιοι σπόροι.
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Νηστεία
Όλοι θαυμάζουμε τον άνθρωπο που έχει 

αυτοέλεγχο και απέχει από το φαγητό ή κάποια 
είδη του, ώστε να φροντίσει την υγεία του και 
να μειώσει το βάρος του, ή να πράξει σύμφωνα 
με τις οδηγίες του γιατρού. Αυτό το θεωρούμε 
μεγάλο επίτευγμα για την ικανότητα κάποιου 
να υπερνικήσει τους πόθους του, ώστε να 
επιτύχει έναν μεγαλύτερο στόχο.

Ωστόσο, ένας Μουσουλμάνος κατά τη 
διάρκεια της νηστείας επιτυγχάνει περισσότερα 
από αυτά, ελέγχοντας τους πόθους του, και 
πάνω από όλα, υπακούοντας τις Εντολές του 
Πάνσοφου.
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Η νηστεία αποτελεί τον τέταρτος πυλώνα του 
Ισλάμ, έτσι το Ισλάμ κατέστησε υποχρεωτικό 
στο άτομο που είναι ικανό να την τηρήσει 
να νηστεύει και να απέχει από τα πάντα που 
σπάνε τη νηστεία. Αυτά είναι: το φαγητό, το 
ποτό και η σεξουαλική επαφή από την αυγή 
μέχρι τη δύση του ηλίου, για κάθε μέρα του 
μήνα Ραμαντάν (Ραμαζάνι), που είναι ο ένατος 
μήνας του Ισλαμικού ημερολογίου.

Το Κοράνιο μάς ενημερώνει ότι η νηστεία 
ορίστηκε στα προηγούμενα έθνη. Παρόλο που 
οι μέθοδοι διέφεραν κάποιες φορές, ο σκοπός 
είναι ο ίδιος και δεν αλλάζει: η επίτευξη της 
ευσέβειας και της λατρείας του Αλλάχ.

Ο Αλλάχ λέει: «Ω! Σεις που πιστεύετε! 
Η νηστεία έχει επιβληθεί σε σας όπως είχε 
επιβληθεί στα προηγούμενα έθνη πριν από 
εσάς (δηλ. στους Χριστιανούς και στους 
Εβραίους κλπ.). Μήπως και γίνετε ευσεβείς.» 
(Αλ-Μπάκαρα 2:183)

Ο Προφήτης (ειρήνη σ’ αυτόν) μάς 
συμβουλεύει ότι εκείνος, που η κατάσταση 
και οι τρόποι του δεν έχουν αλλάξει προς 
το καλύτερο μετά τη νηστεία, δεν έχει 
επωφεληθεί από αυτή τη νηστεία.
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Όταν ένας Μουσουλμάνος βγαίνει νικητής 
από τους επιτρεπόμενους πόθους του για 
συγκεκριμένες ώρες της ημέρας για κάποιες 
ημέρες, γίνεται κύριος του εαυτού του, ικανός 
να τον ελέγξει και να τον αποτρέψει από το 
να πέσει θύμα των απαγορευμένων πόθων σε 
όλες τις συνθήκες της ζωής του. Λόγω αυτού, ο 
Προφήτης (ειρήνη σ’ αυτόν) μάς συμβουλεύει 
ότι εκείνος, που η κατάσταση και οι τρόποι 
του δεν έχουν αλλάξει προς το καλύτερο μετά 
τη νηστεία, δεν έχει επωφεληθεί από αυτή 
τη νηστεία. Ο Προφήτης (ειρήνη σ’ αυτόν) 
είπε: «Όποιος δεν αποφεύγει τα ψεύδη και τα 
πράττει, ο Αλλάχ δεν έχει καμία ανάγκη από 
αυτόν να αφήσει το φαγητό του και το ποτό 
του (δηλ. να νηστέψει).» (Αλ-Μπουχάρι 1804)

Η πείνα και η δίψα γίνονται, τότε, το 
μεγαλύτερο κίνητρο γι’ αυτόν να βοηθά τους 
φτωχούς και τους πεινασμένους• εκείνους που 
δε μπορούν να βρουν φαγητό και ποτό παρά τις 
προσπάθειές τους, και όχι από επιλογή• αυτό 
γιατί βιώνει μέρος του μαρτυρίου τους.
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Μέσω της νηστείας το Ισλάμ υπενθυμίζει 
στον Μουσουλμάνο την πείνα των 
φτωχών και τις ανάγκες τους.
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Χατζ (Προσκύνημα):
Οι περισσότερες θρησκείες περιλαμβάνουν 

ένα θρησκευτικό ταξίδι, μέσω του οποίου οι 
άνθρωποι δείχνουν τη λατρεία τους και την 
ανταπόκρισή τους στον κύριό τους. Ωστόσο, το 
πιο δημοφιλές και σπουδαιότερο ταξίδι, από την 
άποψη του ετήσιου αριθμού προσκυνητών, είναι 
το ταξίδι για προσκύνημα στη Μέκκα. Ετησίως, 
πάνω από τρία εκατομμύρια Μουσουλμάνοι 
συναντώνται σε ένα μικρό μέρος για να τελέσουν 
αυτό το τόσο ιερό ταξίδι.

Τι είναι, λοιπόν, το Χατζ στο Ισλάμ;

Το Χατζ είναι ο πέμπτο πυλώνας του Ισλάμ, 
και είναι υποχρεωτικό για όποιον έχει τη 
σωματική και την οικονομική δυνατότητα να το 
τελέσει, μια φορά στη ζωή του.

Πρόκειται για ένα σπουδαίο ταξίδι, μέσω του 
οποίου όλες οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων 
εξαφανίζονται. Δεν έχει σημασία από ποια 
κοινωνική τάξη, εθνικότητα, φυλή προέρχεται 
κανείς, ή το μέγεθος του πλούτου του. Όλοι είναι 
ίσοι, δίπλα-δίπλα, ντυμένοι με τα ίδια ενδύματα, 
προφέροντας μια δήλωση που απεικονίζει την 
πραγματικότητα της σχέσης του δούλου με τον 
Κύριό του: (Λαμπάικα Αλλάχουμα Λαμπάικ, 
λαμπάικα λα σαρίκα Λάκα λαμπάικ, ίννα Αλ-
Χάμντα ουά Αν-Νί‘ματα Λάκα ουά Αλ-Μουλκ, 
λα σαρίκα Λακ).
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 Αυτό σημαίνει: «Εδώ είμαι, Κύριέ μου, απαντώ 
στο κάλεσμά Σου, απάντηση (στο καλεσμά Σου) 
που ακολουθείται από άλλη απάντηση. Κύριέ 
μου, ήρθαμε μαρτυρώντας με τις γλώσσες μας 
και επιβεβαιώνοντας με τις καρδιές μας ότι Εσύ 
είσαι ο Μόνος που αξίζει να λατρεύεται και 
κανείς άλλος παρά μόνον Εσύ. Εσύ είσαι που 
αξίζεις κάθε ευχαριστία και τέλεια δοξασία. Είσαι 
ο Μόνος Δημιουργός, Πάροχος και Κύριος».

Το Χατζ αντιπροσωπεύει ένα πνευματικό 
ταξίδι στο οποίο ο Μουσουλμάνος εναλλάσσεται 
μεταξύ καταστάσεων, δράσεων και λόγων 
με στόχο να επιτύχει όλους τους τρόπους 
μνημόνευσης του Αλλάχ, και επιδεικνύοντας 
την ταπεινότητα και τις ανάγκες του στον 
Αλλάχ, επιζητώντας τη συγχώρεσή Του και την 
αμοιβή Του. Ο Προφήτης Μωχάμμαντ (ειρήνη 
σ’ αυτόν) είπε: «Η περιφορά γύρω από τον Οίκο 
και το Σά‘ι (το τρέξιμο μεταξύ της Σάφα και της 
Μάρουα) κατά τη διάρκεια του Χατζ, γίνονται 
για την μνημόνευση του Αλλάχ.» (Ιμπν Άμπι 
Σάιμπα 15334)
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Τα ρούχα που φορά ο προσκυνητής, 
αφού βγάλει τα κανονικά ρούχα 
του, αποτελούνται από δύο τεμάχια 
υφάσματος, ως σύμβολο υποταγής προς 
τον Αλλάχ, και ισότητας με όλους τους 
άλλους προσκυνητές που ήρθανε από 
όλο το κόσμο.
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Η Οικογένεια
στο Ισλάμ
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ΜπορούμεΜπορούμε να πούμε ότι σε αυτήν την 
εποχή πολλές οικογένειες αποτελούν 
απλώς ομάδες ατόμων, το καθένα από τα 
οποία κρατά διαφορετικό κλειδί για το ίδιο 
σπίτι.
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ΠΠολλοί άνθρωποι, δυστυχώς, αποφεύγουν το 
γάμο για να αποφύγουν οποιαδήποτε ευθύνη 
προς τα παιδιά ή τη σύζυγο, λέγοντας: «Γιατί 
να μην αναζητήσω την απόλαυση και την 
εκπλήρωση των πόθων μου, χωρίς να φέρω 
τέτοιες ευθύνες;»

Αν και αυτό το ζήτημα έχει διευρυνθεί 
περισσότερο στην εποχή μας, η αλήθεια είναι 
ότι πάντοτε υπήρχε, από την αυγή της Ιστορίας. 
Στην πραγματικότητα, αποτελεί αφελή τάση 
για προσωπικό όφελος και εγωισμό, κάτι 
που είναι καταστροφικό λόγω των δυσχερών 
επιπτώσεών του στο άτομο και την κοινωνία.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον το Ισλάμ 
έχει προσδώσει μεγάλη προσοχή και φροντίδα 
στην οικογένεια: στο σύστημά της, στα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προς τα 
μέλη της• επειδή στο Ισλάμ η οικογένεια είναι 
το κλειδί προς τη γνώση, την εκπαίδευση και 
την ανατροφή, και μέσω της οικοδόμησης, της 
αναμόρφωσης και της επίτευξης του στόχου 
της επιτυγχάνει την αναμόρφωση ολόκληρης 
της κοινωνίας.
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Αυτή η προσοχή και η φροντίδα 
εμφανίζονται σε πολλούς από τους 
κανόνες της οικογένειας, μεταξύ των 
οποίων είναι:

1
Το Ισλάμ τόνισε το αξίωμα του γάμου 
και τη διαμόρφωση της οικογένειας:

● Το Ισλάμ κατέστησε το γάμο και τη 
διαμόρφωση της οικογένειας μια από τις 
υψηλές πράξεις και τις παραδόσεις των 
προφητών. Όταν κάποιοι σύντροφοι του 
ευγενούς Αγγελιαφόρου (ειρήνη σ’ αυτόν) 
επιθυμούσαν να αφοσιωθούν στη λατρεία, 
με το να προσεύχονται όλη νύχτα και να 
νηστεύουν κατά την ημέρα (κάθε μέρα) 
και να μην παντρεύονται, εκείνος τους 
είπε: «Αλλά εγώ νηστεύω (κάποιες μέρες) 
και δε νηστεύω (άλλες), και προσεύχομαι 
(κάποιο μέρος της νύχτας), και κοιμάμαι 
(την υπόλοιπη νύχτα), και παντρεύομαι 
γυναίκες, έτσι, όποιος παραμελεί την 
παράδοσή μου, δεν είναι δικός μου.» (Αλ-
Μπουχάρι 4776)

221



● Όταν το Κοράνιο μίλησε για τις χάρες 
και τα Σημεία προς τα παιδιά του Αδάμ, 
ανέφερε πρώτα την ηρεμία, τη στοργή, το 
έλεος και την ευλογία που δημιούργησε ο 
Αλλάχ μεταξύ του άνδρα και της συζύγου 
του. Το Κοράνιο λέει: «Και από τα Σημεία 
Του είναι και το ότι έπλασε για σας 
συζύγους από εσάς τους ίδιους, για να 
βρείτε ειρήνη και ανάπαυση σ’ αυτές, και 
έχει θέσει μεταξύ σας στοργή και έλεος. 
Στ’ αλήθεια, σ’ αυτό υπάρχουν Σημεία για 
τους ανθρώπους που συλλογίζονται.» (Αρ-
Ρουμ 30:21) 

● Διατάσσει τους ανθρώπους να διευκολύνουν 
τις απαιτήσεις του γάμου  και υποσχέθηκε 
σ’ εκείνον που θέλει να παντρευτεί ότι θα 
έπαιρνε τη βοήθεια από τον Αλλάχ, όπως 
είπε ο Προφήτης (ειρήνη σ’ αυτόν): «Τρεις 
είναι εκείνοι που έχουν το δικαίωμα να 
τους βοηθήσει ο Αλλάχ.» Έπειτα, ανέφερε: 
«Ο άνθρωπος που θέλει να παντρευτεί, 
αναζητώντας την αγνότητα.» (Ατ-Τίρμιδεϊ 
1655)

● Διέταξε τους νέους να παντρεύονται 
για να βρουν τη γαλήνη και τη νόμιμη 
ικανοποίηση για τους πόθους τους, που σε 
εκείνη την ηλικία είναι στην ακμή τους.

222



Όταν το Κοράνιο μίλησε για τις χάρες 
και τα Σημεία προς τα παιδιά του Αδάμ, 
ανέφερε πρώτα την ηρεμία, τη στοργή, το 
έλεος και την ευλογία που δημιούργησε ο 
Αλλάχ μεταξύ του άνδρα και της συζύγου 
του.
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2
Έδωσε σε όλα τα μέλη της οικογένειας 
πλήρη σεβασμό, ανεξάρτητα από το αν 
είναι αρσενικά ή θηλυκά

Το Ισλάμ αναθέτει στον πατέρα και τη μητέρα 
την τεράστια ευθύνη της εκπαίδευσης και της 
ανατροφής των παιδιών. Ο Αγγελιαφόρος 
του Αλλάχ (ειρήνη σ’ αυτόν) είπε: «Όλοι 
σας είστε κηδεμόνες και υπεύθυνοι για τους 
κηδεμονευόμενούς σας. Ο κυβερνήτης είναι 
κηδεμόνας και υπεύθυνος για τους υποτελείς 
του. Ο άνδρας είναι κηδεμόνας και υπεύθυνος 
για την οικογένειά του. Η γυναίκα είναι 
κηδεμόνας και υπεύθυνη για τον οίκο του 
συζύγου της και τα παιδιά του… Έτσι, όλοι 
σας είστε κηδεμόνες και υπεύθυνοι για τους 
κηδεμονευόμενούς σας.» (Αλ-Μπουχάρι 853)
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Το Ισλάμ φροντίζει πολύ την 
καθιέρωση της αρχής της τίμησης 
και του σεβασμού των πατέρων και 
των μητέρων, και την φροντίδα τους 
και την υπακοή στις εντολές τους για 
όλη τη ζωή του παιδιού:

Όσο και να μεγαλώσει ο γιος ή η κόρη, είναι 
υποχρεωτικό γι’ αυτούς να τιμούν τους γονείς τους 
και να είναι ευγενείς απέναντί τους. Ο Αλλάχ το 
συσχέτισε αυτό με τη λατρεία Του και απαγόρευσε 
το ξεπέρασμα των ορίων προς τους γονείς με 
λόγια ή πράξεις με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα 
και με μια απλή λέξη ή ύψωμα της φωνής που να 
δηλώνει δυσαρέσκεια προς αυτούς. Ο Αλλάχ είπε 
στο Κοράνιο: «Και ο Κύριός σου διέταξε να μην 
λατρεύετε κανέναν εκτός Αυτού. Και (διέταξε) την 
καλοσύνη προς τους γονείς. Αν ένας απ’ αυτούς, 
ή και οι δύο, φθάσουν σε μεγάλη ηλικία κατά 
την διάρκεια της ζωής σου, να μην τους πεις ούτε 
‘Ουφ’ (δηλ. καμιά λέξη που να δηλώνει έλλειψη 
σεβασμού ούτε καν ‘Ουφ’), ούτε να τους φωνάξεις, 
αλλά να τους πεις καλά λόγια.» (Αλ-Ισρά’ 17:23)

3
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Διατάσσει να προστατεύονται τα 
δικαιώματα των παιδιών εξίσου 
και το να είναι κανείς δίκαιος στα 
χρήματα που ξοδεύει γι’ αυτά:

Ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ (ειρήνη σ’ 
αυτόν) είπε: «Αποτελεί επαρκή αμαρτία για 
έναν άνδρα να αμελεί εκείνους που συντηρεί.» 
(Άμπου Νταούντ 1692). Είπε, επίσης, 
αναφορικά με τη φροντίδα και τη δαπάνη 
χρημάτων για τις κόρες συγκεκριμένα: «Αυτός 
που έχει κόρες υπό τη φροντίδα του, και τις 
ανατρέφει και τις αντιμετωπίζει με καλοσύνη, 
αυτές θα γίνουν η προστασία του απέναντι στο 
Πυρ της Κολάσεως.» (Αλ-Μπουχάρι: 5649)

4
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Διέταξε τους Μουσουλμάνους να 
κρατάνε ισχυρούς δεσμούς με τους 
συγγενείς τους:

Αυτό σημαίνει ότι ο Μουσουλμάνος θα 
πρέπει να διατηρεί καλή σχέση με τους 
συγγενείς του από την πλευρά του πατέρα και 
της μητέρας του, και να τους φέρεται καλά και 
ευγενικά. Το Ισλάμ το θεωρεί αυτό ανάμεσα 
στις σπουδαιότερες πράξεις που οδηγούν στην 
επίτευξη της προσέγγισης του Αλλάχ και ως 
πράξη υπακοής προς Αυτόν. Το Ισλάμ μάς 
προειδοποιεί ενάντια στο να αποκόπτουμε 
τις σχέσεις μας με τους συγγενείς, ή να 
διαπράττουμε κακές πράξεις προς αυτούς, και 
το θεωρεί αυτό μια από τις μεγάλες αμαρτίες. 
Ο Αγγελιαφόρος του Ισλάμ (ειρήνη σ’ αυτόν) 
είπε: «Αυτός που αποκόπτει τους δεσμούς της 
συγγένειας δε θα εισέλθει στον Παράδεισο.» 
(Μόσλεμ 2556)

5
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Το Ισλάμ απαγόρευσε το να ξεπερνάει 
κανείς τα όρια προς τους γονείς με λόγια 
ή πράξεις με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα 
και με μια απλή λέξη ή ύψωμα της φωνής 
που να δηλώνει δυσαρέσκεια προς 
αυτούς.
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Η Θέση των
Γυναικών
στο Ισλάμ
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ΜιαΜια γρήγορη ματιά στις διαφημίσεις στην 
τηλεόραση ή στις αφίσες στους δρόμους, 
ή στα εξώφυλλα των περιοδικών, μας 
αποκαλύπτει το μεγάλο έγκλημα που 
έχει προκαλέσει ο υλιστικός πολιτισμός 
στη γυναίκα. Ένας τέτοιος υλιστικός 
πολιτισμός, που δε βλέπει τη γυναίκα, 
παρά μόνο ως ένα ανδρείκελο, ένα προϊόν 
ή απόλαυση για να διεγείρει τους πόθους, 
τη λαγνεία και τη φαντασία. 
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ΣΣτην πραγματικότητα, τέτοια οπτική του 
υλιστικού πολιτισμού για τη γυναίκα, αποτελεί 
την ίδια μορφή δυσφήμισης των γυναικών 
που επικρατούσε στις πρωτόγονες κοινωνίες, 
αλλά λιγότερο παραμορφωτική. Οι οποίες 
κοινωνίες θεωρούσαν τις γυναίκες μια πηγή 
ευχαρίστησης ή ένα προϊόν για αγοραπωλησία!

Η γυναίκα που υπέφερε από μακρά περίοδο 
αδικίας και καταπίεσης, δεν ήθελε κατά την 
προσπάθειά της ενάντια σε αυτήν την αδικία 
να βγει από τη μία πόρτα για να βρεθεί πάλι 
στην ίδια θέση από την πίσω πόρτα.
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Από την έλευσή του, πριν από 1400 και 
πλέον έτη, το Ισλάμ έχει δημιουργήσει μια 
πραγματική αναγέννηση ενάντια στην άδικη 
συμπεριφορά και στις άδικες ιδεολογίες που 
καταπίεζαν τη γυναίκα. Επίσης, επέβαλε 
νόμους και κανόνες που προστατεύουν τα 
δικαιώματα και τη θέση της γυναίκας, ώστε η 
γυναίκα να ζήσει μια έντιμη καλή ζωή και να 
επιτύχει το ρόλο της στη ζωή με τον καλύτερο 
τρόπο.

Γι’ αυτόν το λόγο ένα από τα πιο εκτεταμένα 
κεφάλαια του Κορανίου ονομάζεται «Οι 
Γυναίκες», λόγω των κανόνων και των 
λεπτομερών αρχών που περιέχει αναφορικά με 
τις γυναίκες και τα δικαιώματά τους. Ο Αλλάχ 
μάς ανέφερε στο Κοράνιο ιστορίες σχετικά με 
πολλές ευσεβείς γυναίκες, και επίσης ονόμασε 
ένα από τα κεφάλαια του Κοράνιο με το όνομα 
της Μάριαμ (Μαρίας), της μητέρας του Ιησού 
(ειρήνη σ’ αυτόν).

Ως εκ τούτου, το Ισλάμ ήρθε για να αλλάξει 
την οπτική ενός άνδρα προς τη γυναίκα, ώστε 
αυτή να είναι όπως ο Αλλάχ τη δημιούργησε, 
και όχι σαν ένα προϊόν. Ως σύντροφο στη ζωή, 
και όχι ως σύντροφο της μιας νύχτας, και ως 
πηγή γαλήνης και στοργής προς το σύζυγό της, 
και όχι ως πόθο και απόλαυση για πολλούς 
άνδρες.
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Μερικά παραδείγματα των 
Ισλαμικών κανονισμών αναφορικά 
με το σεβασμό των δικαιωμάτων 
των γυναικών, είναι τα εξής:
● Το Ισλάμ έδωσε στη γυναίκα το δικαίωμα 

να επιλέγει τον σύζυγό της, και της έδωσε 
το δικαίωμα της ανατροφής και της 
εκπαίδευσης των παιδιών της, και αυτό 
(η εκπαίδευση των παιδιών) θεωρήθηκε 
μεγάλη υποχρέωση για εκείνη. Ο Προφήτης 
(ειρήνη σ’ αυτόν) είπε: «Μια γυναίκα είναι 
κηδεμόνας και είναι υπεύθυνη για την οικία 
του συζύγου της και τα παιδιά του.» (Αλ-
Μπουχάρι 853)

● Έδωσε στη γυναίκα το δικαίωμα να 
διατηρεί το όνομα του πατέρα της μετά 
το γάμο και να αισθάνεται την τιμή της 
διατήρησης του ονόματός του. Ως εκ 
τούτου, το όνομά της δεν αλλάζει μετά το 
γάμο• αντίθετα, παραμένει συνδεδεμένη με 
τον πατέρα και την οικογένειά της.

● Κατέστησε τον άνδρα και τη γυναίκα 
ίσους σε πολλά διαφορετικά ζητήματα, 
μεταξύ των οποίων είναι οι οικονομικές 
συναλλαγές, καθώς ο Αγγελιαφόρος του 
Αλλάχ (ειρήνη σ’ αυτόν) είπε: «Οι γυναίκες 
είναι τα δίδυμα μισά των ανδρών.» (Άμπου 
Νταούντ 236)

233



● Κατέστησε υποχρεωτικό για τους άνδρες 
να φροντίζουν τις γυναίκες και να 
ξοδεύουν για αυτές χωρίς να τις κάνουν να 
αισθάνονται πως οι ίδιοι (οι άνδρες) κάνουν 
χάρη σε αυτές (τις γυναίκες), αλλά αντίθετα 
πρόκειται για καθήκον των ανδρών.

● Το Ισλάμ έδωσε στη γυναίκα το δικαίωμά 
της στην κληρονομιά με ένα δίκαιο και 
γενναιόδωρο μερίδιο. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, το μερίδιό της είναι ίσο με 
αυτό του άνδρα, και σε άλλες περιπτώσεις 
είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το 
δικό του μερίδιο, ανάλογα με το βαθμό 
συγγένειάς της προς τον αποθανόντα και 
την οικονομική υποχρέωσή της κατά την 
υποστήριξη άλλων μελών της οικογένειας. 
Είναι επιφανειακό και κοντόφθαλμο 
ορισμένοι άνθρωποι να επικεντρώνονται 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το μερίδιο 
της γυναίκας είναι μικρότερο από αυτό 
του άνδρα, ενώ δεν αναλογίζονται την 
αντίστοιχη οικονομική υποχρέωση που 
έχει επιβάλει ο Αλλάχ στον άνδρα, δηλαδή 
την υποχρέωση να ξοδεύει για τη γυναίκα 
του, τα παιδιά του και για τους γονείς του, 
αν αυτοί είναι μεγάλοι και έχουν ανάγκη 
για οικονομική βοήθεια. Το Ισλάμ είναι 
ένα ολοκληρωμένο και εξισορροπημένο 
σύστημα και δεν δίνει στη μία πλευρά σε 
βάρος της άλλης.
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● Το Ισλάμ δίνει έμφαση στην τιμή και την 
αρετή της εξυπηρέτησης μιας αδύναμης 
γυναίκας, και έχει υποσχεθεί στον άνδρα 
που τη βοηθά μια τεράστια αμοιβή στη 
Μέλλουσα Ζωή, ανεξαρτήτως από το 
αν ανήκει ή όχι στους συγγενείς του! Το 
Ισλάμ ενθαρρύνει την εξυπηρέτησή της 
και έχει καταστήσει αυτή ως μία από τις 
καλύτερες πράξεις ενώπιων του Αλλάχ. 
Ο Αγγελιαφόρος (ειρήνη σ’ αυτόν) είπε: 
«Αυτός που επιδιώκει να καλύπτει τις 
ανάγκες μιας χήρας ή ενός ενδεή είναι 
ακριβώς όπως το άτομο που αγωνίζεται 
στο Δρόμο του Αλλάχ, ή όπως αυτός που 
τηρεί κάθε μέρα την νυχτερινή προσευχή 
και νηστεύει την ημέρα.» (Αλ-Μπουχάρι 
5661).
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Την ώρα που κάποιοι συγγραφείς 
κατηγορούν το Ισλάμ ότι καταπιέζει τις 
γυναίκες και καταπατάει τα δικαιώματά 
τους, καθώς επίσης και για έλλειψη 
συνέπειας -όπως ισχυρίζονται- προς 
τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής 
και πολιτισμού, βρίσκουμε ότι το 75% 
των Χριστιανών που ασπάστηκαν το 
Ισλάμ σε μια ανεπτυγμένη χώρα, όπως η 
Βρετανία, είναι γυναίκες, ιδίως αφότου 
έμαθαν τους κανονισμούς του Ισλάμ και 
τους νόμους του αναφορικά με το γάμο 
και την οικογένεια. (The Independent, 
6-11-2011)
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Γυναίκες, την φροντίδα των οποίων 
επισημαίνει το Ισλάμ:

Η μητέρα: Ένας άνδρας ήρθε στον 
Αγγελιαφόρο του Αλλάχ (ειρήνη σ’ 
αυτόν) και είπε: «Ω, Προφήτη του 
Αλλάχ: Ποιος αξίζει περισσότερο την 
καλή συντροφιά μου;». Ο Προφήτης 
(ειρήνη σ’ αυτόν) απάντησε: «Η 
μητέρα σου.». Ο άνδρας ρώτησε: «Και 
ποιος ακολουθεί μετά από αυτή;». 
Έκείνος (ειρήνη σ’ αυτόν) είπε: «Η 
μητέρα σου.». Ο άνδρας ξαναρώτησε: 
«Και ποιος ακολουθεί μετά από 
αυτή;». Έκείνος (ειρήνη σ’ αυτόν) 
είπε: «Η μητέρα σου.». Ο άνδρας 
ξαναρώτησε: «Και ποιος ακολουθεί 
μετά από αυτή;». Έκείνος (ειρήνη σ’ 
αυτόν) είπε: «Ο πατέρας σου.». (Αλ-
Μπουχάρι 5626)
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Η σύζυγος: Ο Προφήτης (ειρήνη σ’ 
αυτόν) είπε: «Οι καλύτεροι ανάμεσά 
σας είναι εκείνοι που είναι καλύτεροι 
προς τις συζύγους τους, κι εγώ είμαι 
ο καλύτερος ανάμεσά σας προς τις 
συζύγους μου.» (Ατ-Τίρμιδεϊ 3895)

Η κόρη:  Ο Προφήτης (ειρήνη σ’ 
αυτόν) είπε: «Οποιος έχει τρεις κόρες 
και είναι υπομονετικός απέναντί τους 
(δηλ. υπομονετικός αναφορικά με 
την εκπαίδευση, την ανατροφή και τα 
έξοδά τους), και τις ταΐζει, τους δίνει να 
πιούν, και τις ντύνει από τα χρήματά 
του (σύμφωνα με την οικονομική του 
δυνατότητα)• εκείνες θα είναι ασπίδα 
για εκείνον από το Πυρ την Ημέρα της 
Ανάστασης.» (Ιμπν Μάτζα 3669)
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Η σχέση μεταξύ του άνδρα 
και της γυναίκας στο Ισλάμ είναι 
συμπληρωματική και όχι διαμάχης και 
ανταγωνισμού• καθένας συμπληρώνει 
την αδυναμία του άλλου κατά την ίδρυση 
της Μουσουλμανικής κοινωνίας.

Δεν υπάρχει χώρος για διαμάχη 
μεταξύ των δύο φύλων στο Ισλάμ:

Στο Ισλάμ δεν υπάρχει θέση για διαμάχη 
και πάλη μεταξύ των δύο φύλων, ούτε 
για ανταγωνισμό σχετικά με τα επίγεια 
οφέλη, ούτε για εκστρατείες ενάντια στη 
γυναίκα ή εκστρατείες ενάντια στον άνδρα, 
προσπαθώντας να μειώσει ο ένας τη θέση του 
άλλου, να τον δυσφημίσει ή να αναζητά να 
βρει τις ατέλειές του.
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Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να μάχεται 
ενάντια στο δίδυμο μισό του και πώς μπορεί 
ένα δίδυμο μισό να πολεμά ενάντια στο άλλο 
του/της μισό;! Μια γυναίκα, όπως ειπώθηκε 
από τον ευγενή Αγγελιαφόρο (ειρήνη σ’ 
αυτόν), είναι το δίδυμο μισό ενός άνδρα, και η 
σχέση μεταξύ των δύο είναι συμπληρωματική• 
καθένας συμπληρώνει την αδυναμία του 
άλλου κατά την ίδρυση της Μουσουλμανικής 
κοινωνίας.

Το Κοράνιο επεξηγεί την έννοια αυτής 
της συμπληρωματικότητας με ένα μοναδικό 
τρόπο, όταν λέει: «…Αυτές (οι γυναίκες σας) 
είναι το ‘λιμπάς’ (δηλ. καλύμματα, ρούχα, 
προφύλαγμα) για σας (δηλ. απολαύστε τη χάρη 
της συμβίωσης μαζί τους), και εσείς το δικό 
τους ‘λιμπάς’.» (Αλ-Μπάκαρα 2:187)

Αυτό που ο άνδρας βλέπει την πρώτη στιγμή 
ως αδυναμία στη γυναίκα, δεν είναι παρά ένα 
άλλο είδος δύναμης, το οποίο δεν διαθέτει ο 
ίδιος και στο οποίο δεν είναι καλός, όμως η 
οικογένεια το έχει ανάγκη. Αυτό που βλέπει 
εκείνη ως αδυναμία σε έναν άνδρα μπορεί να 
είναι μια επίδειξη ενός είδους ικανοτήτων που 
δεν της ταιριάζει, αλλά η ζωή και η κοινωνία 
δεν θα ήταν ακέραια χωρίς αυτό.

Αφού ο Αλλάχ έχει δημιουργήσει την 
ανθρωπότητα σε δύο φύλα (αρσενικά και 
θηλυκά), είναι παράλογο το να έρθει κάποιος 
και να πει: «Τα δύο φύλα πρέπει να ταιριάζουν 
σε όλα.».
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Όταν κάποιοι άνδρες ευχήθηκαν να τους 
είχε δοθεί ό,τι είχε δοθεί στις γυναίκες από 
δικαιώματα και ορισμένες γυναίκες ευχήθηκαν 
επίσης να τους είχε δοθεί ό,τι είχε δοθεί στους 
άνδρες από δικαιώματα, το ένδοξο Κοράνιο 
αποκαλύφθηκε, λέγοντας: «Και να μην 
εύχεστε για πράγματα στα οποία ο Αλλάχ έχει 
κάνει κάποιους να υπερτερούν έναντι άλλων. 
Για τους άνδρες υπάρχει αμοιβή για ό,τι 
έκαναν,  και (ομοίως) για τις γυναίκες υπάρχει 
αμοιβή για ό,τι έκαναν, και να ζητάτε από τη 
Χάρη του Αλλάχ. Στ’ αλήθεια ο Αλλάχ είναι 
Παντογνώστης για όλα τα πράγματα.». (Αν-
Νισά’ 4:32) Ως εκ τούτου, καθένας από αυτούς 
έχει τη δική του μοναδικότητα στο ρόλο και 
την τιμή. Καθένας από αυτούς επιδιώκει 
να εκπληρώσει το ρόλο του, αναζητώντας 
τη γενναιοδωρία και την ευαρέστηση του 
Αλλάχ. Ο νόμος του Ισλάμ δεν έχει έρθει για 
να ευνοήσει τους άνδρες, ούτε τις γυναίκες, 
αντίθετα, για να ευνοήσει την ανθρωπότητα, 
την οικογένεια και τη Μουσουλμανική 
κοινωνία.
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Η σχέση μεταξύ του άνδρα και της 
γυναίκας:

Η οργάνωση και ο έλεγχος της σχέσης μεταξύ 
του άνδρα και της γυναίκας κατά τη διάρκεια 
της ιστορίας ήταν κάτι που εξαρτιόταν από 
τα ήθη και τα έθιμα κάθε έθνους, και άρα οι 
προσπάθειες και οι επιλογές κάθε έθνους 
διέφεραν μεταξύ τους, κι επίσης διέφεραν μέσα 
στο ίδιο το έθνος με την πάροδο του χρόνου. 
Ωστόσο, βιβλία ιστορίας και ανθρωπολογίας 
(της επιστήμης της γνώσης της ανθρωπότητας) 
μάς καταγράφουν πως υπάρχουν άνθρωποι 
που δεν βλέπουν κανένα πρόβλημα με την 
απόλυτη γύμνια και το σεξουαλικό χάος για 
τα δύο φύλα, ενώ αντίθετα υπάρχουν άλλοι 
που έχουν δεσμεύσει τις γυναίκες, ντύνοντάς 
τες με «Ζώνες Αγνότητας» που καλύπτουν 
τα απόκρυφα σημεία τους με μια σιδερένια 
κλειδαριά, ώστε να τις εμποδίσουν από το να 
έχουν σεξουαλική επαφή με άλλους άνδρες 
πέρα από τους συζύγους τους (που έχουν 
τα κλειδιά των σιδερένιων κλειδαριών), και 
υπάρχουν άλλοι που καλύπτουν μόνο τους 
άνδρες και όχι τις γυναίκες, και πολλοί άλλοι, 
που είναι δύσκολο να αναφερθούν (εδώ).

CLICK HERE
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Οι περισσότερες από αυτές τις 
κοινωνίες –ιδιαίτερα εκείνες που έχουν 
αποκτήσει κάποιο επίπεδο πολιτισμού – 
έβλεπαν πως αυτό το ζήτημα χρειάζεται 
ένα σύστημα και νόμους να το κυβερνούν, 
ώστε η ζωή να μην μετατραπεί σε 
ζούγκλα ή μάντρα ζώων, όπου τίποτα 
δεν θα υπάρχει που να διακρίνει τους 
ανθρώπους από τα ζώα.

Άνδρας
Γυναίκα
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Η φύση της σχέσης του άνδρα και 
της γυναίκας στο Ισλάμ:

Η σχέση του άνδρα και της γυναίκας 
στο Ισλάμ δεν αποτελεί δημιούργημα των 
ανθρώπων που δεσμεύεται από γεωγραφικούς 
και χρονικούς παράγοντες, αντίθετα, 
πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα, 
κατάλληλο για όλες τις εποχές και τα μέρη. 
Αποκαλύφθηκε από τον Αλλάχ στο Κοράνιο 
και διδάχθηκε στην ανθρωπότητα από τον 
ευγενή Αγγελιαφόρο, τον Μωχάμμαντ (ειρήνη 
σ’ αυτόν).

Αυτή η σχέση διαφέρει, στη φύσης της 
και στο βαθμό της, ανάλογα με τη θέση της 
γυναίκας αναφορικά με τον άνδρα, όπως 
εξηγεί το Ισλάμ.
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Οι άνδρες σε σχέση με τις 
γυναίκες διακρίνονται σε διάφορες 
κατηγορίες: 
1    Να είναι ο σύζυγός της:
Τίποτα δεν δείχνει καλύτερα τη φύση της 

σχέσης μεταξύ των ζευγαριών από την περιγραφή 
του Κορανίου γι’ αυτή. Το Κοράνιο αποκάλεσε 
το σύζυγο ένδυμα για τη γυναίκα και τη σύζυγο 
ένδυμα για τον άνδρα• σαν μια θαυμαστή και 
εξαίρετη ψυχολογική, συναισθηματική και 
σωματική σύνδεση ανάμεσά τους. Το Κοράνιο είπε: 
«…Αυτές (οι γυναίκες σας) είναι το ‘λιμπάς’ (δηλ. 
καλύμματα, ρούχα, προφύλαγμα) για σας (δηλ. 
απολαύστε τη χάρη της συμβίωσης μαζί τους), και 
εσείς το δικό τους ‘λιμπάς’.» (Αλ-Μπάκαρα 2:187)
2   Να είναι συγγενής που δεν μπορεί να 

την παντρευτεί (Μάχραμ):
Με τον όρο «Μάχραμ» εννοείται κάθε 

άνδρας συγγενής που απαγορεύεται μόνιμα 
να την παντρευτεί. Υπάρχουν 13 είδη ανδρών 
συγγενών (Μάχραμ) από τα οποία είναι: ο 
πατέρας, ο παππούς, ο γιος, ο αδελφός, ο θείος 
(οι αδελφοί της μητέρας ή του πατέρα της), ο 
γιος του αδελφού ή της αδελφής, ο γιος του 
γιου ή της κόρης, κλπ.. Μια γυναίκα μπορεί να 
εμφανιστεί μπροστά στους Μαχάριμ συγγενείς 
της (αυτούς που αναφέρθηκαν παραπάνω) 
χωρίς πλήρη Χιτζάμπ, αλλά με τα κανονικά της 
ρούχα που φοριούνται συνήθως στο σπίτι κατά 
τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να είναι γυμνή.
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3   Να είναι ξένος προς αυτήν:
Που σημαίνει κάθε άνδρας που δεν είναι από 

τους Μάχραμ συγγενείς της.
Το Ισλάμ έχει θέσει κανονισμούς και νόμους 

που προσαρμόζουν τη σχέση μιας γυναίκας 
και ενός άνδρα, ο οποίος δεν είναι από τους 
Μάχραμ συγγενείς της, ως προστασία για την 
τιμή και την αγνότητα και ως μπλοκάρισμα 
των πυλών του διαβόλου για την εξαπάτηση 
και τον δελεασμό των ανθρώπων. Ο Αλλάχ, ο 
Οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο, γνωρίζει 
καλύτερα τι είναι πιο κατάλληλο γι’ αυτόν, 
όπως αναφέρεται στο Κοράνιο: «Μα είναι 
δυνατόν να μη γνωρίζει (τις υποθέσεις των 
πλασμάτων) Αυτός που (τα) έπλασε; Κι Αυτός 
είναι ο Αλ-Λατείφ (ο Ευγενής προς τους 
δούλους Του), ο Αλ-Χαμπείρ (έχει απεριόριστη 
γνώση).» (Αλ-Μουλκ 67:14)
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Γιατί έχει ορίσει το Ισλάμ τη Χιτζάμπ 
για τις γυναίκες κατά την παρουσία 
ξένων ανδρών;
● Την έχει ορίσει ώστε η γυναίκα να είναι σε θέση 

να επιτύχει το μήνυμά της (το ρόλο της) στη 
ζωή και την κοινωνία στους επιστημονικούς 
και πρακτικούς τομείς, με τον καλύτερο τρόπο, 
διατηρώντας παράλληλα την τιμή και την 
αγνότητά της.

● Για να μειώσει την πιθανότητα αποπλάνησης και 
ενθουσιασμού, ώστε να εγγυηθεί τον εξαγνισμό της 
κοινωνίας από τη μία, και να διατηρήσει την τιμή 
και την αξιοπρέπεια των γυναικών από την άλλη.

● Για να βοηθήσει τους άνδρες που έρχονται σε 
επαφή με γυναίκες σε οποιονδήποτε τομέα 
της ζωής τους, να διατηρούν την αγνότητα 
και τον έλεγχο, ώστε να τους φέρονται και 
να τις αντιμετωπίζουν ως ανθρώπους, που 
απολαμβάνουν τις ίδιες πολιτισμικές και 
επιστημονικές αξίες, και όχι σαν ένα κομμάτι 
ερεθιστικής απόλαυσης, και ως εργαλείο 
διασκέδασης και ευχαρίστησης.
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Κανονισμοί για τις σχέσεις μεταξύ 
ενός άνδρα και μιας γυναίκας που 
δεν είναι συγγενείς Μάχραμ:

1  Χαμήλωμα του βλέμματος:

Ο Αλλάχ διέταξε τα δύο φύλα να χαμηλώνουν 
το βλέμμα τους, πράγμα που σημαίνει να μην 
ρίχνουν ματιές σε ό,τι αναπυρώνει τη φλόγα 
του σεξουαλικού πόθου. Το χαμήλωμα του 
βλέμματος είναι ο δρόμος προς την αγνότητα 
και τη διατήρηση της τιμής, ενώ η ελευθερία του 
βλέμματος, το να κοιτάζει κανείς χωρίς κανένα 
περιορισμό, είναι ο δρόμος προς την αμαρτία 
και την ανηθικότητα. Αυτό αναφέρεται στο 
Κοράνιο: «Πες (Ω, Προφήτη) στους πιστούς να 
χαμηλώνουν το βλέμμα τους και να φυλάσσουν 
την αγνότητά τους. Αυτό είναι αγνότερο για 
εκείνους. Στ’ αλήθεια ο Αλλάχ γνωρίζει όλα όσα 
κάνουν. * Και πες στις πιστές να χαμηλώνουν το 
βλέμμα τους και να φυλάσσουν την αγνότητά 
τους.» (Αν-Νουρ 24:30-31)

2  Η αντιμετώπιση με ευγενικό και ηθικό 
τρόπο: 

Ένας άνδρας πρέπει να αντιμετωπίζει μια 
γυναίκα σε θέματα εργασίας, γνώσης και άλλα, 
με κάθε ηθική και σεβασμό, και επιπλέον να 
απομακρύνεται από ό,τι  διεγείρει τους πόθους 
με οποιονδήποτε τρόπο.
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3  Χιτζάμπ (Μαντήλα):

Ο Αλλάχ όρισε τη Χιτζάμπ για τη γυναίκα και 
όχι τον άνδρα, εξαιτίας αυτού που της έδωσε 
από ομορφιά και στοιχεία δελεασμού, πράγμα 
που καθιστά εκείνη μεγαλύτερο πειρασμό 
για τον άνδρα από ότι τον άνδρα για εκείνη. 
Όπως έχουμε ανακαλύψει από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα, οι άνδρες εκμεταλλεύονται 
τις γυναίκες ώστε να ικανοποιήσουν τους 
πόθους τους, και όχι το αντίθετο, και αυτό 
φαίνεται ξεκάθαρα σήμερα στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης.

Η Χιτζάμπ στο Ισλάμ σημαίνει πως μια 
γυναίκα πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το σώμα 
της εκτός από το πρόσωπό της και τα χέρια της 
(από τους καρπούς) μπροστά στους άνδρες οι 
οποίοι δεν ανήκουν στους συγγενείς Μάχραμ.
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Πολλοί που κατακρίνουν τη Χιτζάμπ 
στο Ισλάμ, ξεχνούν πως η εικόνα που 
σχεδιάζουν με τα ίδια τους τα χέρια για 
μία από τις σπουδαιότερες γυναίκες 
στην ιστορία -δηλαδή οι ζωγραφιές της 
παρθένου Μαρίας- δεν ζωγραφίζεται 
παρά με πλήρη Χιτζάμπ, η οποία 
μοιάζει πάρα πολύ με τη Χιτζάμπ των 
Μουσουλμάνων γυναικών.
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Ισλαμικοί κανονισμοί 
αναφορικά με το
φαγητό και το ποτό

251



ΩςΩς επί το πλείστον, η πρώτη ερώτηση 
που ρωτάνε όσοι θέλουν να μάθουν 
για το Ισλάμ είναι: «Γιατί στο Ισλάμ 
απαγορεύεται το αλκοόλ και το χοιρινό;»
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ΓΓια να απαντήσουμε σε αυτό, πρέπει να 
υπάρξει μια σημαντική διευκρίνιση: 

Το Κοράνιο έχει επιτρέψει στους 
Μουσουλμάνους να ωφελούνται από τα πάντα 
στη γη. Υπάρχει ένα Κορανικό εδάφιο που 
δηλώνει ξεκάθαρα πως ο Αλλάχ δημιούργησε 
για εμάς όλα όσα βρίσκονται στη γη, ώστε να 
ωφελούμαστε από αυτά. (Αλ-Μπάκαρα 2:29)

Ανάμεσα σε αυτά είναι το φαγητό και 
το ποτό, συνεπώς, τα πάντα επιτρέπονται 
εκτός από όσα καταστάθηκαν στο Κοράνιο 
εξαιρέσεις εξαιτίας της ακαθαρσίας τους και 
των επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία, είτε 
σωματικών, είτε πνευματικών. Μπορεί να 
είναι μια ανησυχία για σας να μάθετε για την 
απαγόρευση του χοιρινού και του αλκοόλ.
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Χοίρος (χοιρινό):
Η απαγόρευση της κατανάλωσης χοιρινού 

αναφέρθηκε με ξεκάθαρη προσέγγιση στο 
Κοράνιο, παρόλο που ο χοίρος δεν ήταν 
γνωστός μεταξύ των Αράβων εκείνη την 
εποχή. Ορισμένοι μη Μουσουλμάνοι μπορεί 
να εκπλαγούν από αυτήν την απαγόρευση 
και μπορεί και να την κριτικάρουν, ωστόσο 
αυτή η απαγόρευση δεν αφορά αποκλειστικά 
τους Μουσουλμάνους, αλλά αντίθετα υπάρχει 
και στον Ιουδαϊσμό, όπως είναι γνωστό. Οι 
κειμενικές αποδείξεις αυτού είναι εμφανείς 
στην Παλαιά Διαθήκη. Ωστόσο, αυτό που 
προκαλεί θαυμασμό είναι πως πολλοί 
μελετητές της θεολογίας επιβεβαιώνουν πως ο 
χοίρος απαγορεύεται και για τους Χριστιανούς, 
με ξεκάθαρες αποδείξεις στην Καινή Διαθήκη, 
οι οποίες αργότερα αλλοιώθηκαν. 

Ένα άλλο σημείο είναι πως δεν υπάρχει 
τίποτα το κακό στο ότι ο Αλλάχ μάς δοκιμάζει, 
απαγορεύοντάς μας κάτι από τα αμέτρητα 
πράγματα που έχει καταστήσει επιτρεπτά σε 
εμάς, προκειμένου να δοκιμάσει την πίστη 
μας και την υπακοή μας προς Αυτόν, όπως 
ακριβώς δοκίμασε τον Αδάμ (ειρήνη σ’ αυτόν) 
αφού του επέτρεψε να φάει από όλα τα δέντρα 
του Παραδείσου, και του απαγόρευσε να φάει 
μόνο από ένα συγκεκριμένο δέντρο.
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Δεν υπάρχει τίποτα το κακό στο ότι ο 
Αλλάχ μάς δοκιμάζει, απαγορεύοντάς 
μας κάτι από τα αμέτρητα πράγματα 
που έχει καταστήσει επιτρεπτά σε εμάς, 
προκειμένου να δοκιμάσει την πίστη μας 
και την υπακοή μας προς Αυτόν, όπως 
ακριβώς δοκίμασε τον Αδάμ (ειρήνη 
σ’ αυτόν) αφού του επέτρεψε να φάει 
από όλα τα δέντρα του Παραδείσου, και 
του απαγόρευσε να φάει μόνο από ένα 
συγκεκριμένο δέντρο.
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Τοξικές ουσίες και αλκοολούχα ποτά:
Η καταπολέμηση επιδημιών και ασθενειών 

που καταστρέφουν την ανθρώπινη ζωή, 
και η θέσπιση νόμων και συστημάτων που 
διαφυλάσσουν την υγεία των ανθρώπων και 
τη ζωή τους, θεωρούνται τα σημαντικότερα 
έργα των χωρών και των κυβερνήσεων και 
κάθε ανισορροπία σε αυτά θα έχει τρομερές 
αρνητικές επιπτώσεις για τα άτομα και τις 
κοινωνίες.
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Μπορεί να είναι συγκλονιστική πληροφορία 
για όλους μας, ότι σύμφωνα με επικυρωμένες 
μελέτες, όπως οι εκθέσεις της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας στις 11/02/2011 και 
οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν 
από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και 
δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature 275-483 
(ημερομηνία 15 Μαρτίου 2012), ο ετήσιος 
αριθμός των θυμάτων από τοξικές ουσίες, 
είναι μεγαλύτερος από αυτόν των θυμάτων 
του AIDS, της ελονοσίας και της πνευμονικής 
φυματίωσης συνολικά και σχεδόν τριπλάσιος 
του αριθμού των θυμάτων όλων των πολέμων, 
των γενοκτονιών και της τρομοκρατίας 
εκείνου του έτους (το έτος παραπάνω). 
Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα στοιχεία 
που αναφέρονται από τις μελέτες αυτές με τις 
εκθέσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας:
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Ετησίως, πάνω από 2,5 
εκατομμύρια άνθρωποι 
πεθαίνουν εξαιτίας του 
αλκοόλ• από αυτούς οι 
320.000 είναι νεαρής 
ηλικίας από 15 έως 29 
ετών. Πεθαίνουν λόγω 
αιτιών που σχετίζονται 
με το αλκοόλ. Ο αριθμός 
αυτός αντιπροσωπεύει το 
9% των ετήσιων θανάτων 
που καταγράφηκαν 
μεταξύ αυτών των 
ηλικιακών ομάδων.
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Μελέτη που 
πραγματοποιήθηκε 
στην Αμερική 
αναφέρει ότι 700.000 
πανεπιστημιακοί 
φοιτητές ετησίως 
εκτίθενται σε επίθεση 
από άλλους φοιτητές που 
ήταν μεθυσμένοι.
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Έκθεση που 
συντάχθηκε το 2001 
δηλώνει ότι το 80% των 
βίαιων εγκλημάτων που 
διαπράττονται από τη 
νεολαία στην Εσθονία 
συνδέονται όλα με την 
κατανάλωση αλκοόλ.
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Το αλκοόλ είναι 
η κύρια αιτία του 
ενός τετάρτου των 
εγκλημάτων δολοφονιών 
στον κόσμο.
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Όλες οι εκθέσεις και τα 
στοιχεία της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας 
(Π.Ο.Υ) καλούν όλες τις 
χώρες να υιοθετήσουν 
αυστηρούς νόμους και 
μέτρα που μειώνουν ή 
αποτρέπουν τέτοια κακά 
που προκαλούνται από 
το αλκοόλ σε καθημερινή 
βάση 
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Σε μόλις ένα χρόνο μόνο στη 
Βρετανία:
• Υπήρξαν περίπου ένα εκατομμύριο βίαια 

εγκλήματα που συνδέονταν με το αλκοόλ. 
Τα μισά από όλα τα βίαια εγκλήματα 
σχετίζονται γενικά με το αλκοόλ κατά την 
άποψη των θυμάτων.

• Σε σχέση με το αλκοόλ, πραγματοποιούνται 
περίπου 7 εκατομμύρια προσλήψεις σε 
υπηρεσίες ατυχημάτων και καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης, ενώ το οικονομικό 
βάρος φθάνει σχεδόν τα 650 εκατομμύρια 
αγγλικές λίρες ετησίως πάνω στο εισόδημα 
των φορολογουμένων.

• Η συνολική δαπάνη για τα εγκλήματα και τις 
αστικές διαταραχές που προκαλούνται από 
τον αλκοολισμό και το βάρος των οποίων 
πέφτει στους ώμους του φορολογούμενου, 
κυμαίνεται μεταξύ 8-13 δισεκατομμυρίων 
λιρών κάθε χρόνο.
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Πώς έχει το Κοράνιο αντιμετωπίσει το 
αλκοόλ και τις τοξικές ουσίες;

Το Ισλάμ δεν περίμενε τις αναφορές της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για να 
ανακαλύψει τις καταστροφικές επιπτώσεις του 
αλκοόλ στα άτομα και στην κοινωνία. Καθώς 
ο Αλλάχ που δημιούργησε τον άνθρωπο, 
γνωρίζει καλύτερα τι είναι κατάλληλο για τη 
ζωή του ανθρώπου και τι είναι καλύτερο για την 
κοινωνία του.

Κατά τον ερχομό του Ισλάμ, οι Άραβες ήταν 
ήδη πολύ προσκολλημένοι στο αλκοόλ και τις 
τοξικές ουσίες, ήταν η μεγαλύτερη χαρά τους, 
καυχιόντουσαν γι’ αυτά και ξόδευαν όλα όσα 
είχαν στην κατοχή τους σε αυτά.
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Το Κοράνιο αντιμετώπισε το ζήτημα με την πιο 
μοναδική, λογική και δίκαιη προσέγγιση, καθώς στην 
αρχή του το Ισλάμ δεν απαγόρευσε το αλκοόλ, επειδή 
ήταν ευρέως διαδεδομένο μεταξύ των ανθρώπων και 
έτρεχε στο αίμα τους, αλλά (το Κοράνιο) δήλωσε 
ότι ναι μεν υπάρχουν μερικά οφέλη από το αλκοόλ 
και αυτό γιατί εκείνος που το πίνει μπορεί να βρει 
κάποια προσωρινή χαρά και ανακούφιση που 
απομακρύνει τις θλίψεις και τις ανησυχίες του, 
ωστόσο, οι ψυχολογικές επιπτώσεις, οι επιπτώσεις 
στην συμπεριφορά και στην υγεία του ατόμου καθώς 
και στην κοινωνία είναι πολύ καταστροφικές και 
είναι αδύνατο αυτές (οι επιπτώσεις) να θεραπευτούν. 
Το Κοράνιο λέει: «Σε ρωτούν (Ω, Μωχάμμαντ) 
για το αλκοόλ και το τζόγο. Πες, ‘Υπάρχει και στα 
δύο μεγάλη αμαρτία, και (κάποια) οφέλη για τους 
ανθρώπους, μα η αμαρτία τους είναι μεγαλύτερη από 
το όφελός τους.’» (Αλ-Μπάκαρα 2:219)

Στη συνέχεια, όταν η πίστη έγινε πιο σταθερή 
στις ψυχές των ανθρώπων, το Κοράνιο απαγόρευσε 
εντελώς το αλκοόλ και δήλωσε ότι είναι απλώς ένα 
από τα έργα του Διαβόλου, το οποίο χρησιμοποιεί 
για να προκαλέσει θυμό και εχθρότητα μεταξύ των 
ανθρώπων, να αποσπάσει την προσοχή τους, και να 
εκτρέψει τους στόχους τους από ευγενείς, υψηλούς 
και σημαντικούς σε μοχθηρούς. Το Κοράνιο έθεσε 
αυτήν την ερώτηση στους ανθρώπους σχετικά με την 
κατανάλωση αλκοόλ: «Θα πάψετε λοιπόν;». (Αλ-
Μά’ιντα 5:91) Όλοι οι Μουσουλμάνοι που άκουσαν 
αυτήν την ερώτηση του Κορανίου, είπαν: «Πάψαμε, 
πάψαμε.» Ύστερα, έχυσαν στους δρόμους όλο το 
αλκοόλ που είχαν, ως απάντηση στην εντολή του 
Αλλάχ στο Κοράνιο.
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Η αμαρτία και
η μεταμέλεια
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ToΤο θέμα του σωστού και του λάθους 
θεωρείται ένα από τα πιο προβληματικά 
θέματα σε πολλές θρησκείες, έτσι κάθε 
θρησκεία αντιμετωπίζει με διαφορετικό 
τρόπο το λάθος, την αμαρτία, τη μετάνοια 
και τη μεταμέλεια.
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TΤο Ισλάμ τοποθετεί την ανθρώπινη φύση σε 
μια ζυγαριά ακριβείας, βλέποντάς την όπως τη 
δημιούργησε ο Αλλάχ, να κατέχει τάσεις για 
το καλό και για το κακό. Έτσι, το Ισλάμ δεν 
αντιμετωπίζει την ανθρώπινη φύση με τέτοιο 
τρόπο που να την θεωρεί ως έναν άγγελο που 
όλες οι πράξεις του είναι καλές, αλλά το Ισλάμ 
δηλώνει ξεκάθαρα ότι όλοι οι άνθρωποι δεν 
είναι αλάνθαστοι, και ότι ο κάθε άνθρωπος έχει 
την ευθύνη για τις αποφάσεις και τις επιλογές 
του. Η Ισλαμική άποψη για την αμαρτία και 
την μεταμέλεια είναι η εξής:   
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• Το Κοράνιο δηλώνει ξεκάθαρα ότι η 
αμαρτία και η μεταμέλεια είναι ατομική, 
δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμαρτία που να 
επιβάλλεται στο άτομο κατά την γέννησή 
του, αλλά ο κάθε άνθρωπος γεννιέται 
καθαρός από οποιαδήποτε αμαρτία. Επίσης 
δηλώνει ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει το 
δικαίωμα να εκδίδει το ‘Συγχωροχάρτι’ ή 
να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. 
Επίσης δηλώνει ότι η αμαρτία του Αδάμ 
ήταν ατομική αμαρτία που δεν την 
μετέφερε στους απογόνους του, καθόσον 
εκείνη η αμαρτία συγχωρέθηκε αμέσως 
από τον Αλλάχ όταν ο Αδάμ στράφηκε 
προς Αυτόν με μεταμέλεια. Ακόμη, 
δηλώνει πως η αμαρτία καθενός από τους 
απογόνους του Αδάμ είναι ατομική, και δεν 
την μεταφέρει σε κάποιον άλλον εκτός από 
τον ίδιο, και ότι η πόρτα της μεταμέλειας 
και της συγχώρεσης είναι πάντα ανοιχτή 
για κάθε άτομο χωρίς κανένα μεσολαβητή. 
Αυτό στην πραγματικότητα αποτελούσε το 
αληθινό  Μήνυμα όλων των Προφητών, 
όπως είπε το Κοράνιο: «Ή μήπως δεν 
πληροφορήθηκε γι’ αυτά που ήταν 
(γραμμένα) στις γραφές (Τορά) του Μωυσή 
* και (στις γραφές) του Αβραάμ ο οποίος 
(ο Αβραάμ) εκπλήρωσε (ό,τι διατάχθηκε 
από τον Αλλάχ); * Ότι δεν υπάρχει καμία 
(αμαρτωλή) ψυχή που να επωμιστεί 
την αμαρτία κάποιας άλλης, * και ότι ο 
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άνθρωπος δεν έχει τίποτε άλλο παρά μόνο 
αυτά που έκανε (από καλό ή κακό), * και 
ότι ό,τι έκανε θα ειδωθεί, * και έπειτα θα 
λάβει (ο άνθρωπος) την ολοκληρωμένη 
αμοιβή (ή τιμωρία) για ό,τι έκανε.». (Αν-
Νατζμ 53:36-41)

• Η μεταμέλεια με την οποία στρέφεται 
κανείς προς τον Αλλάχ, αποτελεί μια από 
τις σπουδαιότερες πράξεις λατρείας, και 
δεν αποκλείει κανέναν, ούτε χρειάζεται 
έναν συγκεκριμένο τόπο, ούτε να τελείται 
μπροστά από κάποιον άνθρωπο ή με την 
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άδειά του, αλλά στη πραγματικότητα 
αποτελεί μια πράξη λατρείας από τον 
άνθρωπο προς τον Αλλάχ χωρίς κανέναν 
μεσολαβητή. Κάποια από τα Ομορφότερα 
Ονόματα του Αλλάχ είναι, Ατ-Ταουάμπ 
(Αυτός που δέχεται τη μεταμέλεια), Αρ-
Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνος), Γάφιρ αδ-δανμπ 
ουά Κάμπιλ Ατ-τάουμπ (Αυτός που συγχωρεί 
τις αμαρτίες, και δέχεται την μεταμέλεια). Το 
Κοράνιο περιγράφοντας τους ευσεβείς που 
θα εισέρχονται στον Παράδεισο, δηλώνει 
ότι μια από τις ιδιότητές τους είναι ότι όταν 
υποπέσουν σε κάποια αμαρτία σπεύδουν να 
στραφούν με μεταμέλεια προς τον Αλλάχ: 
«Και αυτοί που, αν διαπράξουν ανηθικότητα 
ή σφάλλουν, μνημονεύουν τον Αλλάχ και 
ζητούν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους – 
και ποιος μπορεί να συγχωρέσει τις αμαρτίες 
πέραν του Αλλάχ; Και (αυτοί που) δεν 
επιμένουν σε ό,τι έκαναν ενώ γνωρίζουν.». 
(Άλε ‘Ιμράν 3:135)

271



Για τη μεταμέλεια στο Ισλάμ δεν χρειάζεται 
τίποτα περισσότερο από το να εγκαταλείψει 
κάποιος την αμαρτία που διέπραξε, να 
μετανοήσει γι’αυτήν και να αποφασίσει ότι 
δεν θα επιστρέψει ξανά σ’αυτήν. Επίσης, αν η 
αμαρτία του σχετίζεται με κάποια δικαιώματα 
κάποιων ανθρώπων, τότε θα πρέπει να 
επιστρέψει σ’ αυτούς τα δικαιώματά τους. Αν 
όμως το άτομο ξαναπέσει στην ίδια αμαρτία, 
δεν θεωρείται η πρώτη μεταμέλεια του άκυρη, 
αλλά θεωρείται πως διέπραξε μια νέα αμαρτία, 
για την οποία θα πρέπει να στραφεί με νέα 
αληθινή μεταμέλεια προς τον Αλλάχ.

Έτσι, ο άνθρωπος σύμφωνα με το Ισλάμ 
ζει σε μια κατάσταση ισορροπίας όπου από 
τη  μια πλευρά βρίσκεται η επιδίωξή του 
για την ευσέβεια και η απόστασή του από 
τις αμαρτίες, και από την άλλη, η γνώση 
του για την ανθρώπινη φύση του, η οποία 
πολλές φορές γίνεται αδύναμη και μπορεί 
να τον απομακρύνει από την σωστή πορεία 
του. Έτσι, ο άνθρωπος θα πρέπει σ’ όλες τις 
καταστάσεις του, είτε βρίσκεται σ’ ευσεβή 
κατάσταση είτε απομακρύνεται από τη σωστή 
πορεία του, να μην χάνει την πυξίδα, αλλά θα 
πρέπει να στρέφεται πάντα προς τον Αλλάχ με 
μεταμέλεια.
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Και εκεί βρίσκεται η διαφορά μεταξύ των 
ευσεβών και των άλλων εκτός αυτών, όπως 
μας πληροφορεί το Κοράνιο, οι ευσεβείς είναι 
εκείνοι που όταν διαπράττουν οποιαδήποτε 
αμαρτία μετανοούν και στρέφονται αμέσως 
με μεταμέλεια προς τον Αλλάχ, ενώ οι άλλοι 
εκτός από αυτούς, επιμένουν στις αμαρτίες 
τους! (Αλ-Α‘ράφ 7:201-202)

Το Ισλάμ δηλώνει πως δεν υπάρχει 
καμία αμαρτία που να επιβάλλεται στο 
άτομο κατά την γέννησή του, αλλά ο 
κάθε άνθρωπος γεννιέται καθαρός από 
οποιαδήποτε αμαρτία.
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Η θρησκεία
και η λογική
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ΜερικοίΜερικοί άνθρωποι νομίζουν πως η 
θρησκεία είναι αντίθετη στη λογική και 
σε αντίθεση με την επιστημονική μέθοδο. 
Επειδή η θρησκεία κατά τη γνώμη τους 
είναι η πηγή των μύθων κλπ., ενώ η 
επιστήμη και η φιλοσοφία αποτελούν 
το δρόμο προς την οργανωμένη γνώση. 
Αυτή η πεποίθηση όμως, όταν εξεταστεί 
λεπτομερώς, συνίσταται από ένα μέρος 
που είναι σωστό και ένα άλλο που είναι 
λάθος.
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TΤο σωστό μέρος της, είναι ότι υπάρχουν 
πολλές θρησκείες που είναι αντίθετες στη 
λογική, των οποίων τα βιβλία είναι γεμάτα με 
μύθους που βρίσκονται σε αντίθεση με την 
επιστήμη και το σύμπαν γύρω μας.

Όμως, το λάθος μέρος της, είναι ότι τέτοια 
άποψη έβαλε όλες τις θρησκείες, χωρίς καμία 
εξαίρεση, χωρίς καμιά σωστή έρευνα, η 
οποία να είναι χτισμένη στην επιστημονική 
μέθοδο και να εξετάζει τις πηγές, μεθόδους, 
περιεχόμενο και αποδείξεις κάθε θρησκείας, 
στο ίδιο καλάθι!
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Όποιος διαβάσει οποιοδήποτε μέρος του 
Ένδοξου Κορανίου διαπιστώνει πως το Ισλάμ 
έδωσε μεγάλη σημασία στη λογική, τέτοια 
σημασία που καμία άλλη θρησκεία δεν είχε 
δώσει. Ούτε χρειάζεται πολύ προσοχή για να 
διαπιστώσει κανείς πως το Κοράνιο καλεί τους 
ανθρώπους πολλές φορές να συλλογίζονται, 
λέγοντας: «Μα δεν συλλογίζεστε;» 
περισσότερες από δέκα τρεις φορές.

Το κάλεσμα του Κορανίου προς τους 
ανθρώπους στο να συλλογίζονται, 
εμφανίζεται σε πολλές περιπτώσεις, 
όπως:

Όποιος διαβάσει οποιοδήποτε μέρος του 
Ένδοξου Κορανίου διαπιστώνει πως το 
Ισλάμ έδωσε μεγάλη σημασία στη λογική, 
και καλεί τους ανθρώπους πολλές φορές να 
συλλογίζονται.
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1
Το Κοράνιο μιλά στον άνθρωπο 

που έχει ανοιχτό μυαλό, το οποίο 
είναι απελευθερωμένο από όλες τις 
μορφές της άγνοιας, του φόβου, 
της επίδειξης και της τυραννίας, 
και τον ενθαρρύνει στο να πιστεύει 
στον Αλλάχ με βάση τις λογικές 
και επιστημονικές αποδείξεις 
που τις εκθέτει μπροστά του. Το 
Κοράνιο λέει: «Ή ίσως να έχουν 
δημιουργηθεί χωρίς κανέναν 
δημιουργό, ή οι ίδιοι είναι οι 
δημιουργοί (που δημιούργησαν τον 
εαυτό τους); * Ή δημιούργησαν 
τους ουρανούς και τη γη; Στ’ 
αλήθεια δεν έχουν σταθερή πίστη.» 
(Ατ-Τωρ 52:35-36)
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Το Κοράνιο εκθέτει τα στοιχεία 
αυτών που δεν πιστεύουν στο 
Ισλάμ, απορρίπτοντας όλες τις 
δηλώσεις τους που δεν βασίζονται 
σε σταθερές αποδείξεις, όπως είπε: 
«Φέρτε τις αποδείξεις σας, αν 
είστε αλήθεια ειλικρινείς.» (Αλ-
Μπάκαρα 2:111)

2
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Το Κοράνιο επιπλήττει αυτούς που 
δεν λειτουργούν με το μυαλό τους, 
περιγράφοντάς τους ως κάποιους 
που δεν έχουν αισθήσεις, επειδή 
δεν επωφελούνται απ’ ό,τι βλέπουν 
ή ακούν για να πάρουν τις σωστές 
αποφάσεις και να κάνουν τις σωστές 
επιλογές, όπως είπε: «Μα δεν έχουν 
περπατήσει (οι πολυθεϊστές που σε 
διαψεύδουν ω, Μωχάμμαντ, από τη 
φυλή Κουράις) στη γη (ώστε να δουν 
τα σημάδια τού τι έγινε σ’ εκείνους 
που διέψευσαν τους προφήτες τους 
και καταστράφηκαν), και δεν έχουν 
καρδιές με τις οποίες να σκέφτονται ή 
αυτιά με τα οποία να ακούνε (τι έγινε 
σ’ εκείνους και να λάβουν μάθημα); 
Στ’ αλήθεια, δεν είναι τα μάτια που 
τυφλώνονται, αλλά οι καρδιές στα 
στήθη.» (Αλ-Χατζ 22:46)

3
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Το Κοράνιο δεν μας ενθαρρύνει 
να χρησιμοποιούμε το μυαλό 
και μόνο, αλλά μας προειδοποιεί 
επίσης για τα εμπόδια που 
αποτρέπουν το μυαλό από τον 
σωστό τρόπο σκέψης. Αυτό επειδή 
η ανθρώπινη φύση μας, έχει τάση 
να κλίνει προς το καλό και προς 
το κακό, και αυτό οδηγεί τις 
αποφάσεις μας μερικές φορές στο 
να αποκλίνουν από την αλήθεια 
είτε λόγω επιθυμίας, είτε λόγω 
φόβου, είτε λόγω αποπλάνησης. 

4
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Εμπόδια του σωστού τρόπου σκέψης, 
όπως τα αναφέρει το Κοράνιο:

 Η Παράδοση: Οι κληρονομικές σκέψεις 
και συμπεριφορές επηρεάζουν πολύ τον 
τρόπο σκέψης, οδηγώντας το μυαλό στο να 
μην μπορεί να δεχτεί την αλήθεια ούτε να 
εγκαταλείψει την πλάνη. Πολλοί άνθρωποι 
αποτρέπουν το μυαλό τους, από το να 
σκέφτεται σχετικά με την αληθινή θρησκεία, 
με τη δικαιολογία ότι «έχουν συνηθίσει τη 
θρησκεία στην οποία γεννήθηκαν ακόμα 
και αν δεν είναι η αληθινή θρησκεία του 
Θεού»! Το Κοράνιο λέει σχετικά μ’ αυτούς 
στους οποίους φανερώθηκε η αλήθεια, 
αλλά δεν την ακολούθησαν λόγω της 
παράδοσης: «Και όταν (οι πιστοί) τους λένε: 
«Ακολουθήστε αυτό που έστειλε ο Αλλάχ.» 
Απαντούν: «Όχι! Θα ακολουθήσουμε 
αυτό που βρήκαμε τους πατέρες μας να 
ακολουθούν.» Ακόμη κι αν οι πατέρες τους 
δεν αντιλαμβάνονταν τίποτα, ούτε ήταν 
καθοδηγημένοι;» (Αλ-Μπάκαρα 2:170)
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 Το πείσμα και η αλαζονεία: Πολλές φορές 
η αλήθεια φανερώνεται μπροστά στο μυαλό, 
αλλά ο άνθρωπος την απορρίπτει λόγω 
των υλιστικών συμφερόντων του, ή λόγω 
ζήλειας ή ρατσισμού απέναντι σ’εκείνον τον 
άνθρωπο που του την μετέφερε. Ο Αλλάχ 
περιέγραψε στο Κοράνιο αυτό το είδος 
ανθρώπων, λέγοντας: «Και τα διέψευσαν 
(τα Σημεία Μας) άδικα και αλαζονικά, ενώ 
οι ψυχές τους είχαν βεβαιωθεί (ότι είναι η 
αλήθεια και ότι προερχόταν από τον Αλλάχ). 
Και έτσι, κοίταξε πως ήταν η κατάληξη των 
κακοποιών.» (Αν-Ναμλ 27:14)

 Η βύθιση στις απολαύσεις: Αρκετές 
φορές το μυαλό φτάνει στην αλήθεια, 
αλλά δεν έχει το κουράγιο να την επιλέξει 
επειδή είναι βυθισμένο στις απολαύσεις. 
Το Κοράνιο μάς πληροφορεί γι’ εκείνον 
τον άνθρωπο στον οποίον δόθηκε η γνώση, 
αλλά αντί να την εφαρμόσει και να δράσει 
σύμφωνα μ’ αυτήν, την εγκατέλειψε και 
ακολούθησε τις επιθυμίες και τα επίγεια 
συμφέροντά του, και αυτό επειδή ήταν 
βυθισμένος στις απολαύσεις του στο βαθμό 
που δεν είναι πλέον σε θέση να επιλέξει τη 
σωστή απόφαση. (Αλ-Α‘ράφ 7:175-176)
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Το Κοράνιο καλεί τον άνθρωπο να 
χρησιμοποιεί πάντα το μυαλό του, και να 
συλλογίζεται σε ό,τι βλέπει στο σύμπαν 
γύρω του, λαμβάνοντας μαθήματα από αυτά 
χωρίς προκαταβολικές και περιοριστικές 
πεποιθήσεις.

Ο άνθρωπος που φοβάται να σκεφτεί και 
να συλλογιστεί είναι εκείνος που κρύβει μέσα 
του κάτι που αντιβαίνει στον σωστό τρόπο 
σκέψης και συλλογισμού.

 Η αληθινή θρησκεία προέρχεται από τον 
Αλλάχ, ο Οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο 
και του παραχώρησε λογική και μυαλό. Έτσι, 
είναι απίθανο το να αντιβαίνει το δημιούργημα 
του Αλλάχ (δηλ. το μυαλό) στη θρησκεία Του 
που θέσπισε για τους ανθρώπους. Γιατί λοιπόν 
να φοβάται κανείς το να συλλογιστεί;  «Στ’ 
αλήθεια, δική Του είναι η Δημιουργία και η 
Εντολή. Δόξα στον Αλλάχ, τον Κύριο όλων 
των Κόσμων!» (Αλ-Α‘ράφ 7:54)
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Ο Μουσουλμάνος πιστεύει πως είναι 
απίθανο το να αντιβαίνει το δημιούργημα 
του Αλλάχ (δηλ. το μυαλό) στη θρησκεία 
Του που θέσπισε για τους ανθρώπους. 
Γιατί λοιπόν να φοβάται κανείς το να 
συλλογιστεί;
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Το Ισλάμ είναι
η θρησκεία
της ειρήνης
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ΚάποιοιΚάποιοι άνθρωποι εκπλήσσονται (λόγω 
των ψευδών ειδήσεων που ακούνε 
σε κάποια μέσα ενημέρωσης) όταν 
ανακαλύπτουν ότι η «ειρήνη» κατέχει 
υψηλή και μοναδική θέση στο Ισλάμ. 
Κάθε Μουσουλμάνος επαναλαμβάνει 
κάθε μέρα.
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M Μερικές φορές, τη λέξη ‘ειρήνη’ 
συναισθανόμενος τις όμορφες έννοιες της. 
Για παράδειγμα αυτό συμβαίνει: Όταν κάθε 
μέρα ο Μουσουλμάνος χαιρετά τους άλλους 
Μουσουλμάνους με τον Ισλαμικό χαιρετισμό 
«Ασ-Σαλάμου ‘Αλάικουμ – Ειρήνη σε σας» 
και όταν προσεύχεται τελειώνει την προσευχή 
του με τη φράση «Ασ-Σαλάμου ‘Αλάικουμ 
– Ειρήνη σε σας» δυο φορές. Επίσης, ο 
Παράδεισος αναφέρεται στο Κοράνιο με το 
όνομα «Ντάρου Ασ-Σαλάμ – Ο Οίκος της 
Ειρήνης». Ακόμη, μια έννοια από της έννοιες 
της λέξης ‘Ισλάμ’ είναι η ‘ειρήνη’.

Όταν κανείς μαθαίνει το βαθμό στον οποίο 
το Ισλάμ έδωσε σημασία και αναγνώριση 

στα δικαιώματα ακόμη και των 
πιο αδύναμων ζώων, και το πως ο 
Προφήτης (ειρήνη σ’ αυτόν) μάς 
πληροφόρησε ότι μια γυναίκα 

εισήλθε στο Πυρ της 
Κολάσεως εξαιτίας μιας 
γάτας, την οποία κράτησε 
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κλεισμένη χωρίς να της δώσει ούτε τροφή, ούτε 
νερό, ούτε την άφηνε να τρώει από τα έντομα 
της γης μέχρι που πέθανε (Μόσλεμ 2242), και 
μας πληροφόρησε ότι μια πόρνη εισήλθε στον 
Παράδεισο εξαιτίας ενός διψασμένου σκύλου, 
στον οποίο έδωσε να πιεί (Αλ-Μπουχάρι 
3280), τότε διαπιστώνει και καταλαβαίνει 
σε ποιο βαθμό έδωσε σημασία το Ισλάμ στα 
δικαιώματα των ανθρώπων, όποια και αν ήταν 
η θρησκεία, το έθνος ή το χρώμα του δέρματός 
τους.

Ο Προφήτης (ειρήνη σ’ αυτόν) μάς 
πληροφόρησε ότι όποιος Μουσουλμάνος 
αδικήσει έναν μη-Μουσουλμάνο, τον βλάψει ή 
του αναθέσει μια εργασία που είναι πέραν των 
δυνατοτήτων του, τότε ο Προφήτης (ειρήνη 
σ’ αυτόν) θα είναι ο αντίπαλός του κατά την 
Ημέρα της Κρίσεως. (Άμπου Νταούντ 3052) 

Το Ισλάμ καλεί τους Μουσουλμάνους να 
εξαπλώνουν την ειρήνη μεταξύ τους, καθώς 
και με τους μη-Μουσουλμάνους, μία ειρή-
νη που είναι δίκαια και δίνει σε κάθε έναν το 
δικαίωμά του. Μια ειρήνη που αποτρέπει τον 
άδικο από την αδικία του και εξαπλώνει την 
ασφάλεια παντού, και δεν είναι μία ειρήνη που 
αποτελεί μόνο παγίδα για τους ανθρώπους, και 
δίνει στον ληστή δικαίωμα να κρατήσει αυτά 
που έκλεψε, και προσπαθεί να πείσει αυτόν 
που τον έχουν κλέψει ότι ο ληστής έχει δικαίω-
μα να τον ληστέψει!!
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Και παραμένει η γλώσσα των 
απροσδιόριστων όρων και των εκστρατειών 
των μέσων ενημέρωσης ως μια μέθοδος που 
χρησιμοποιείται από πολλούς ανθρώπους 
για να επιβάλλουν τις αφηγήσεις τους και 
τις απόψεις τους. Δεδομένου ότι κάθε σκηνή 
έχει περισσότερες από μια οπτικές γωνίες, 
και κάθε ιστορία έχει περισσότερες από μια 
αφηγήσεις, αυτοί που αληθινά ψάχνουν για 
την πραγματική αλήθεια, και αψηφούν την 
προπαγάνδα των μέσων ενημέρωσης ώστε 
να φτάσουν στις αληθινές πληροφορίες και 
έπειτα να κρίνουν με αντικειμενικότητα, είναι 
δυστυχώς, λίγοι!

Ιδού κάποια γεγονότα για συλλογισμό… 
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Το Ισλάμ είναι η ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη θρησκεία σήμερα:

Σύμφωνα με το ‘Pew Research Center’, 
το Ισλάμ είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
θρησκεία σ’ όλο τον κόσμο (http://www.
pewresearch.org/fact-tank/2017/02/27/
muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-
and-around-the-world/).

CLICK HERE
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Όταν κοιτάμε την έλλειψη δυνατοτήτων 
και την αδυναμία των Μουσουλμάνων, τις 
εκστρατείες των μέσων ενημέρωσης που 
διαστρεβλώνουν την εικόνα του Ισλάμ μέσω 
ψευδών πληροφοριών και παρουσίασης κακών 
παραδειγμάτων που στην πραγματικότητα δεν 
έχουν σχέση με το Ισλάμ, τότε αναρωτιόμαστε 
αν οι Ευρωπαίοι που ασπάζονται σήμερα το 
Ισλάμ σε καθημερινή βάση, το δέχονται από 
καταναγκασμό ή από ελεύθερη βούληση και 
επιλογή;

Η αλήθεια, που μπορεί να την παρατηρήσει 
κανείς μετά από λίγη μελέτη, είναι ότι ο 
σεβασμός που έδειξαν οι Μουσουλμάνοι στα 
δικαιώματα, τις επιλογές και τις κουλτούρες των 
άλλων, είχε την μεγαλύτερη επιρροή στις ψυχές 
των ανθρώπων και στο να δεχτούν το Ισλάμ 
από θέληση και επιλογή. Αυτός ο σεβασμός 
δεν ήταν μια χάρη από τους Μουσουλμάνους 
(προς τους μη-Μουσουλμάνους), αλλά ήταν 
από την συμμόρφωση και την εφαρμογή 
του Ισλαμικού κανόνα που αναφέρεται στο 
Κοράνιο με κάθε σαφήνεια: «Δεν υπάρχει 
καταναγκασμός στη θρησκεία. Στ’ αλήθεια, ο 
Ίσιος Δρόμος ξεχώρισε φανερά από το λάθος 
δρόμο.» (Αλ-Μπάκαρα 2:256)
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Εξαναγκάστηκαν 
οι άνθρωποι να 
δεχτούν το Ισλάμ;

Ο άνθρωπος κατά την διάρκεια της ιστορίας 
χρησιμοποιούσε τη δύναμη για να επιβάλει την 
άποψή του, τη θέλησή του και τα συμφέροντά 
του στους άλλους. Η ιστορία είναι γεμάτη με 
παραδείγματα, σχετικά με αυτό, ανθρώπων 
από κάθε θρησκεία και κάθε αίρεση. 

Όπως για παράδειγμα οι γενοκτονίες των 
ιθαγενών, κατά τη στιγμή της άφιξης των 
εξερευνητών και των μεταναστών στο «Νέο 
Κόσμο», που ήταν τόσο  τρομακτικές που 
έκαναν τον Ισπανό ιερέα ‘Bartolomé de las 
Casas’ να δηλώσει αφότου είδε τέτοιες σφαγές: 
«Στ’ αλήθεια, δεν κοίταξαν τους ιθαγενείς σαν 
να ήταν άνθρωποι, αλλά τους κοίταξαν σαν να 
ήταν κάτι κατώτερο και από τα ζώα!!»

Brevísima relación de la destrucción 
de las Indias (Σύντομος Απολογισμός της 
Καταστροφής των Ινδιάνων), Bartolomé de las 
Casas, 1552 μ.Χ.

Από την άλλη πλευρά, τί έκαναν οι 
Μουσουλμάνοι όταν κυβερνούσαν 

άλλες χώρες;
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Οι Μουσουλμάνοι 
κυβερνούσαν 
την Ισπανία 
(Ανδαλουσία) για 
οκτώ αιώνες:

Οι Μουσουλμάνοι κυβερνούσαν την Ισπανία 
(Ανδαλουσία) από το 711 μέχρι το 1492 μ.Χ. κατά 
τη διάρκεια αυτή την έκαναν να είναι το κέντρο του 
παγκόσμιου πολιτισμού, και δεν ανάγκασαν ούτε έναν 
Χριστιανό να δεχτεί το Ισλάμ, αντιθέτως, προφυλάσσανε 
τα δικαιώματα και τις θέσεις των Χριστιανών στη χώρα, 
και το εμπόριό τους (των Χριστιανών) ευδοκίμησε σε 
μεγάλο βαθμό. Επίσης, οι Μουσουλμάνοι εξαλείψανε 
την καταπίεση που επιβλήθηκε στους Εβραίους από 
τους Χριστιανούς πριν την κατάκτηση της περιοχής από 
τους Μουσουλμάνους. Η ιστορία είναι γεμάτη με πολλά 
παραδείγματα αυτών των γεγονότων.

Όμως, όταν η Ισαβέλλα Α΄ και Φερδινάνδος 
Β΄ νίκησαν τους Μουσουλμάνους στην Ισπανία, 
απέκλεισαν όλες τις εκφάνσεις του Ισλάμ, και έθεσαν 
την «Ιερά Εξέταση» για να ασκήσουν θρησκευτικούς 
διωγμούς ενάντια στους Μουσουλμάνους και στους 
Εβραίους και να τους αναγκάσουν είτε να ασπαστούν 
το Χριστιανισμό είτε να πεθαίνουν από το βασανισμό.

Εκατομμύρια Μουσουλμάνοι (με Ισπανική 
καταγωγή) εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους στην 
Ισπανία. Αλλά αξιοσημείωτο είναι ότι με την 
εκδίωξη των Μουσουλμάνων από την Ανδαλουσία 
εκδιώχθηκαν μαζί τους και οι Εβραίοι, οι οποίοι 
(Εβραίοι) κατέφυγαν στις Ισλαμικές χώρες όπου 
βρήκαν ασφαλές καταφύγιο και αξιότιμη ζωή.
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Οι Μουσουλμάνοι κυβερνούσαν 
την Αίγυπτο για περίπου 1400 
χρόνια κατά 
τα οποία 
προφυλάσσανε 
τα δικαιώματα των Κοπτών:

Όταν ο ‘Αμρ ιμπν Αλ-‘Ας -ένας σύντροφος 
του Προφήτη Μωχάμμαντ (ειρήνη σ’ 
αυτόν) μπήκε στην Αίγυπτο και άρχισαν οι 
Μουσουλμάνοι να κυβερνούν την Αίγυπτο, 
δεν προφυλάσσανε μόνο τα δικαιώματα των 
Αιγυπτίων και την θρησκευτική ελευθερία 
τους, αλλά τους έσωσαν από τους διωγμούς και 
τους βασανισμούς που ασκούσαν πάνω τους οι 
Χριστιανοί Βυζαντινοί εξαιτίας της διαφοράς 
των αιρέσεών τους παρ’ όλο που είχαν την 
ίδια θρησκεία! Έτσι, επέστρεψε στους Κόπτες 
η θρησκευτική ελευθερία τους και ασκούσαν 
την λατρεία τους ελεύθερα (βλ. Coptic 
Synaxarium, Pope Benjamin I of Alexandria 
and Amr ebn-elas). Σήμερα οι Κόπτες είναι 
5 εκατομμύρια, και αυτό αποτελεί απόδειξη 
της ανεκτικότητας των Μουσουλμάνων, γιατί 
διαφορετικά θα είχαν εξαφανιστεί. 
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Οι Μουσουλμάνοι 
κυβερνούσαν την 
Ινδία για περίπου 
1000 χρόνια, ενώ 
το 80% των κατοίκων της Ινδίας 
παρέμειναν μη Μουσουλμάνοι:

Οι Μουσουλμάνοι κυβερνούσαν την 
Ινδική υποήπειρο για περίπου 1000 χρόνια, 
κατά τα οποία προφυλάσσανε τα δικαιώματα 
και την θρησκευτική ελευθερία των 
ανθρώπων των άλλων θρησκειών. Επίσης, 
αναίρεσαν οποιαδήποτε αδικία προς τους 
ανθρώπους των καταπιεσμένων θρησκειών. 
Όλοι οι ιστορικοί επιβεβαιώνουν ότι το 
Ισλάμ δεν εξαπλώθηκε με τη δύναμη ούτε 
ανάγκασε κανέναν να το δεχτεί.
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Οι μεγαλύτερες 
Ισλαμικές 
χώρες, στις 
οποίες το Ισλάμ 
εξαπλώθηκε 
χωρίς πόλεμο ή στρατό:

Η Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη 
Ισλαμική χώρα, όπου οι Μουσουλμάνοι 
εκεί είναι περίπου 250 εκατομμύρια, 
αποτελώντας το 87% του πληθυσμού της 
χώρας. Το Ισλάμ μπήκε στη χώρα μέσω του 
ηθικού χαρακτήρα των Μουσουλμάνων 
εμπόρων που είχαν εμπορικές συναλλαγές 
με τους κατοίκους της χώρας κατά τον 
έκτο αιώνα. Ούτε ένας Μουσουλμανικός 
στρατός δεν πήγε εκεί. Ούτε μία σταγόνα 
αίματος δεν χύθηκε εκεί παρά μόνο μετά 
την άφιξη των ορδών των Πορτογάλων, 
Ολλανδών και Άγγλων αποικιοκρατών.
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Το χάσμα μεταξύ 
του Ισλάμ και της 
πραγματικότητας 

ορισμένων 
Μουσουλμάνων
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Τί«Τί είναι αυτή η φοβερή αντίφαση;» 
Μια ερώτηση που μπορεί να ειπωθεί από 
μερικούς ανθρώπους αφού γνωρίσουν την 
πραγματικότητα των διδασκαλιών του 
Ισλάμ, -οι οποίες καλούν προς τους ευγενείς 
τρόπους, τις προσπάθειες ανάπτυξης της 
γης, την ωφέλεια της ανθρωπότητας, και 
την εξάπλωση της ειρήνης μεταξύ των 
ανθρώπων,- και έπειτα, κοιτάζουν γύρω 
τους και βρίσκουν δείγματα εκείνων που 
σχετίζονται με το Ισλάμ και απέχουν πολύ 
από αυτό. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι 
να είναι οι οπαδοί αυτής της θρησκείας της 
αλήθειας;
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IΟμολογουμένως, ένα τέτοιο πράγμα 
προκαλεί απογοήτευση και σύγχυση, 
και χρειάζεται ήρεμη περισυλλογή 
σε ορισμένα σημεία:
●	 Δεν σημαίνει το να αυτοαποκαλείται 

κανείς ή να γεννιέται Μουσουλμάνος, ότι 
είναι θρήσκος, που τηρεί τις διδασκαλίες 
του Ισλάμ ή καλός Μουσουλμάνος!!

Πολλοί Μουσουλμάνοι από όλον τον 
κόσμο γύρω μας έχουν πολλά ελαττώματα και 
αποκλίνουν πολύ από την αλήθεια του Ισλάμ 
και τις διδασκαλίες του. Υπάρχουν πολλοί 
Μουσουλμάνοι που δε γνωρίζουν τίποτα για 
το Ισλάμ, παρά μόνο το όνομά του.

●	 Δεν είναι σωστό να συσχετίζουμε τα 
λάθη των ανθρώπων με τις θρησκείες 
και τα δόγματά τους. Ως εκ τούτου, δεν 
είναι σωστό κάποιος να πει: η τυραννία 
του Χίτλερ οφειλόταν στη θρησκεία 
του ή ο Χριστιανισμός απαιτεί τη βία 
επειδή ο Χίτλερ ήταν Χριστιανός, ή ο 
αθεϊσμός απαιτεί τη δολοφονία ανθρώπων 
επειδή ο Ιωσήφ Στάλιν σκότωσε δεκάδες 
εκατομμύρια ανθρώπους και ήταν άθεος!!! 
Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί απέχουν πολύ 
από την αντικειμενικότητα, την ακρίβεια 
και την αλήθεια.
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●	 Υπάρχουν πολλοί Μουσουλμάνοι-
πρότυπα, για τους οποίους όλοι μαρτυρούν 
το μεγαλείο, την ηθική και τα επιτεύγματά 
τους σε όλες τις σφαίρες της ζωής. 
Έχουν εφαρμόσει στη ζωή τους την 
πραγματικότητα του Ισλάμ και το πνεύμα 
της ειρήνης, της γνώσης και της προόδου. 
Η ιστορία μάς κατέγραψε τα επιτεύγματά 
τους σε όλα τα μέρη του κόσμου, από την 
Ινδία στην Ανατολή μέχρι την Ισπανία στη 
Δύση. Τα επιτεύγματά τους εξακολουθούν 
να επηρεάζουν θετικά τη σύγχρονη ζωή 
μας και αποτελούν φάρο για τον πολιτισμό 
που ζούμε σήμερα. Σήμερα, υπάρχουν 
πολλοί Μουσουλμάνοι πρότυπα και 
επιστήμονες που υπηρετούν την εξέλιξη 
της ανθρωπότητας σε όλους τους τομείς 
της επιστήμης και του πολιτισμού, αλλά 
δυστυχώς τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δεν 
θα τα παρουσίαζαν ποτέ στο κοινό και δε 
θα επικέντρωναν τις κάμερές τους σε αυτά!

Δεν είναι σωστό να συσχετίζουμε τα 
λάθη των ανθρώπων με τις θρησκείες και 
τα δόγματά τους.
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●	 Κανείς δεν θα απορρίψει τη σύγχρονη 
ιατρική και θα απέχει από την ιατρική 
περίθαλψη, μόνο και μόνο επειδή έχει 
συναντήσει κάποια κακά παραδείγματα 
γιατρών. Κανείς δεν θα πολεμήσει την 
εκπαίδευση και θα αποτρέψει τα παιδιά 
του από αυτήν, μόνο και μόνο επειδή έχει 
συναντήσει κάποιους κακούς δασκάλους 
που πρόδωσαν τις αρχές αυτού του 
ευγενούς επαγγέλματος. Ως εκ τούτου, η 
τελική εξέταση πρέπει να βασίζεται στην 
αλήθεια του πράγματος και όχι στα κακά 
παραδείγματα που συνδέονται με αυτό.
Το εκπληκτικό είναι ότι, παρόλο που 

υπάρχει μια φλογερή επίθεση εναντίον 
του Ισλάμ από κάποιους από αυτούς που 
σχετίζονται με αυτό ή από τους εχθρούς του 
Ισλάμ, πολλοί άνθρωποι μπορούν να δουν 
την αρχική και σωστή εικόνα του Ισλάμ και 
γι’αυτό καθημερινά πολλοί άνθρωποι από όλες 
τις χώρες του κόσμου αγκαλιάζουν το Ισλάμ.
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Κανείς δεν θα πολεμήσει την 
εκπαίδευση και δε θα αποτρέψει τα 
παιδιά του από αυτήν, μόνο και μόνο 
επειδή έχει συναντήσει κάποιους κακούς 
δασκάλους που πρόδωσαν τις αρχές 
αυτού του ευγενούς επαγγέλματος.
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Μια νέα Οπτική:
Πόσες φορές δίστασες να πάρεις μια απόφαση 

και να εκμεταλλευτείς την ευκαιρία προς 
όφελός σου και εξακολουθείς να κατηγορείς 
τον εαυτό σου για αυτό το δισταγμό;

Μία από τις μεγαλύτερες αρετές για τον 
άνθρωπο είναι η ελευθερία του και η ικανότητά 
του να λάβει μια απόφαση που θα τον ωφελήσει 
χωρίς φόβο ή δισταγμό.
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Εάν η σταθερότητα στις αντιπαραθέσεις 
και η πρόκληση των εμποδίων και των 
δυσχερειών θεωρούνται γενναιότητα και 
εκείνος που πράττει έτσι είναι άξιος επαίνου, 
τότε η γενναιότητα στη λήψη αποφάσεων που 
βλέπει κανείς ότι ωφελείται από αυτές και το 
θάρρος να παραδεχτεί ότι έσφαλλε, όταν η 
αλήθεια γίνεται εμφανής και σαφής σε αυτόν, 
είναι μεγαλύτερα και πιο αξιέπαινα από το 
πρώτο. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι γενναίος 
με τον εαυτό του και κερδίζει τη νίκη επί 
της ματαιοδοξίας και του εγωισμού του, με 
αποτελέσματα που θα παρατηρηθούν στην 
ψυχή και την προσωπικότητα του ατόμου.

Εφόσον πήρες την ευκαιρία να γνωρίσεις τα 
χαρακτηριστικά του Ισλάμ από τις πηγές του, 
τότε μην είσαι μίζερος με τον εαυτό σου στο 
να σκεφτείς και να αναλογιστείς σε αυτά που 
διάβασες.

Εάν το μεγαλείο αυτής της θρησκείας και της 
ομορφιάς της είναι εμφανές σε σένα τώρα και 
εξακολουθείς να χρειάζεσαι περαιτέρω έρευνα 
και να ρωτήσεις για την πραγματικότητα 
του Ισλάμ, τις αρετές και την αριστεία του, 
τότε υπάρχουν διαθέσιμες άφθονες πηγές για 
ανάγνωση, συνομιλία και ερωτήσεις• ωστόσο, 
θα πρέπει από τώρα και στο εξής να το 
εξετάζεις από διαφορετική οπτική γωνία.
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Χαιρόμαστε ότι ολοκλήρωσες την ανάγνωση 
αυτού του βιβλίου και ελπίζουμε να σου έχει 
εγείρει σημαντικές ερωτήσεις και ιδέες, και 
θα χαρούμε να λάβουμε την άποψή σου ή την 
ερώτησή σου ή την αντίρρηση σου, τις οποίες θα 
λάβουμε με μεγάλη προσοχή.  

Για να λάβεις περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το Ισλάμ. 
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