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3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ
4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ
5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ ηνπ

Θενύ
6) Τα Έμη Άξζξα ηεο Πίζηεο
7) Πίζηε ζην Θεό
8) Πίζηε ζηνπο Αγγέινπο Τνπ
9) Πίζηε ζηα Βηβιία Τνπ
10) Πίζηε ζηνπο Απεζηαικέλνπο Τνπ
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12) Πίζηε ζην Θείν Γηάηαγκα
13) Η Διεύζεξε Βνύιεζε ηεο Αλζξώπηλεο Ύπαξμεο
14) Γελ ππάξρεη εμαλαγθαζκόο ζηε Θξεζθεία
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15) Οη πέληε Αξρέο ηνπ Ιζιακ
16) Γήιωζε Πίζηεο
17) Πξνζεπρή
18) Διεεκνζύλε
19) Νεζηεία
20) Πξνζθύλεκα
21) Τν Κνξάλη
22) Η Σνύλλα ηνπ Πξνθήηε Μνράκελη
23) Η Ιζηνξία ηνπ Αδάκ θαη ηεο Δύαο
24) Ιεζνύο (Δηξήλε ζ' απηόλ )
25) Ακαξηία θαη Μεηακέιεηα
26) Οξγαλωηηθή Γνκή ηνπ Ιζιακ
27) Ιζιακηθή Ννκνζεζία
28) Ιζιακηθόο Καλόλαο Έλδπζεο
29) Γπλαίθεο ζηνλ Ιζιακ
30) Αλδξηθόο Σωβηληζκόο θαη Μνπζνπικαληθόο Κόζκνο
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1) ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑΜ

Hαξαβηθή ιέμε «Ηζιάκ» ζηελ θπξηνιεμία ηεο ζεκαίλεη
«ππνηαγή». To Ηζιακ ζαλ ζξεζθεπηηθή πίζηε ζεκαίλεη
νινθιεξσηηθή ππνηαγή ζηε βνχιεζε ηνπ Θενχ. Οπνηνζδήπνηε
ππνηάζζεη ηελ επηζπκία ηνπ ζηε βνχιεζε ηνπ Θενχ νλνκάδεηαη
Μνπζνπικάλνο.
Σν φλνκα Ηζιακ αλαθέξεηαη παγθφζκηα κε ηελ έλλνηά ηνπ. Γελ
αλαθέξεηαη ζε έζλνο αλζξψπσλ, φπσο ν φξνο Ηνπδατζκφο, ν
νπνίνο αλαθέξεηαη ζηε θπιή ηνπ Ηνχδα. Οχηε αλαθέξεηαη
ηδηαίηεξα ζε θάπνην πξφζσπν, φπσο ν Υξηζηηαληζκφο ή ν
Βνπδηζκφο. To Ηζιακ δελ ππήξμε φλνκα πνπ ην επέιεμαλ
αλζξψπηλεο ππάξμεηο. Ήηαλ επηινγή ηνπ Ίδηνπ ηνπ Θενχ.
To Ηζιακ δελ είλαη κηα λέα ζξεζθεία. Δίλαη ε αξρηθή ζξεζθεία
ηεο αλζξσπφηεηαο πνπ απνθαιχθζεθε ζε φινπο ηνπο Πξνθήηεο
θαη ηνπο Απεζηαικέλνπο απφ ηελ επνρή ηνπ Αδάκ (εηξήλε ζε
φινπο απηνχο).
ΑΛΛΑΥ είλαη ην θχξην φλνκα ηνπ Δλφο Αιεζηλνχ Θενχ ν
νπνίνο δεκηνχξγεζε ηνπο Οπξαλνχο θαη ηε Γε. Ο ΑΛΛΑΥ
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είλαη ν Θεφο πνπ αλαθέξζεθε απφ ηνλ Αβξαάκ, ηνλ Μσυζή θαη
ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ (εηξήλε ζε φινπο απηνχο). Πξέπεη λα
αλαθεξζεί φηη ζηα Αξαβηθά φηαλ κηινχλ γηα Δβξαίνπο θαη
Υξηζηηαλνχο θαινχλ ηνλ έλα αιεζηλφ Θεφ κε ην φλνκα
ΑΛΛΑΥ.
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2) ΜΟΝΟΘΔΊΜΟ

H έλλνηα ηνπ κνλνζετζκνχ (γλσζηή ζαλ

tawhid ζηα

Αξαβηθά) είλαη ε κνλαδηθή πην ζεκαληηθή έλλνηα ζην Ιζιακ.
Δίλαη ίδηα κε ηελ πξψηε απφ ηηο Γέθα Δληνιέο. Όια ζην Ιζιακ
έρνπλ θηηζζεί πάλσ ζ' απηήλ. Σν Ιζιακ βξίζθεηαη ζηελ
απφιπηε κνλαδηθφηεηα ηνπ Θενχ. Κακία πξάμε ιαηξείαο ή
αθνζίσζεο δελ έρεη νπνηαδήπνηε έλλνηα ή αμία εάλ απηή ε
έλλνηα δηαθπβεχεηαη κε θάζε ηξφπν.

Λφγσ ηεο ζεκαζίαο ηεο, ε έλλνηα ηνπ κνλνζετζκνχ πξέπεη λα
γίλεη θαηάιιεια θαηαλνεηή. Οηηδήπνηε ε Θεία Μνλαδηθφηεηα
ηνπ Θενχ ππνλνεί πξέπεη λα καζεπηεί θαη λα εθηηκεζεί. Γηα ηελ
επθνιία ηεο ζπδήηεζεο, κπνξεί λα εμεηαζηεί θάησ απφ ηηο
αθφινπζεο ηξεηο γσλίεο:
1.Η Μνλαδηθφηεηα ηεο Δμνρφηεηαο ηνπ Θενχ.
2.Η Μνλαδηθφηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενχ.
3.Η Μνλαδηθφηεηα ησλ Ολνκάησλ θαη ησλ Ιδηνηήησλ ηνπ
Θενχ.
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Απηή ε δηαθνπή δελ είλαη, ζε θακία πεξίπησζε, ν κφλνο ηξφπνο
λα πξνζεγγηζηεί ην ζέκα ηεο Δλφηεηαο ηνπ Θενχ, αιιά λα
ζπδεηεζεί εχθνια θαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ην ζέκα.
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3) Ζ ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΞΟΥΟΣΖΣΑ ΣΟΤ
ΘΔΟΤ

H Μνλαδηθφηεηα ηεο Δμνρφηεηαο ηνπ Θενχ ζεκαίλεη
φηη ν Θεφο έρεη ηελ απφιπηε θπξηφηεηα ζηνλ θφζκν ζε θάζε
πεξίπησζε. Απηφο κφλν είλαη ν Γεκηνπξγφο φισλ ησλ
πξαγκάησλ. Απηφο κφλν είλαη ε αηηία γηα νηηδήπνηε ζπκβαίλεη.
Απηφο είλαη ν Παληνδχλακνο. Καλέλαο δελ κνηξάδεηαη ηελ
εμνπζία Σνπ. Καλέλαο δελ κπνξεί λα αληηζηαζεί ζηελ απφθαζή
Σνπ.
Με απηή ηελ έλλνηα νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζηε Γε ζα
ζπκθσλνχζαλ.

Οη

πεξηζζφηεξνη

αλαγλσξίδνπλ

Γεκηνπξγφο ηνπ ζχκπαληνο είλαη Έλαο, ρσξίο ζπλεηαίξν.

φηη

ν

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM

10

4) Ζ ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΛΑΣΡΔΗΑ ΣΟΤ
ΘΔΟΤ

H κνλαδηθφηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενχ ζεκαίλεη φηη
θαλέλαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ιαηξεχεηαη εθηφο απφ ην Θεφ.
Απηή ε έλλνηα απνηειεί ηελ θεληξηθή ηδέα πνπ δηαθεξχρζεθε
απφ φινπο ηνπ Πξνθήηεο ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Δίλαη ε πην
ζεκαληηθή ηδέα ηνπ Ηζιακ. θνπφο ηνπ Ηζιακ δελ είλαη λα
θαιέζεη ηνπο αλζξψπνπο καθξηά απφ ηε ιαηξεία ηεο
Γεκηνπξγίαο, αληίζεηα θνληά ζηε ιαηξεία ηνπ Γεκηνπξγνχ.
Απηφ απνηειεί θαη ηε δηαθνξά ηνπ Ηζιακ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο
ζξεζθείεο. Δλψ νη πεξηζζφηεξεο ζξεζθείεο δηδάζθνπλ φηη
ππάξρεη έλα Αλψηεξν Ολ πνπ δεκηνχξγεζε φζα ππάξρνπλ, είλαη
ζπάληα δίρσο θάπνηα κνξθή πνιπζετζκνχ φζνλ αθνξά ηε
ιαηξεία. Απηέο νη ζξεζθείεο είηε θαινχλ ηνπο νπαδνχο ηνπο λα
ιαηξέςνπλ άιια φληα φπσο Θενχο εθηφο απφ ην Θεφ - αλ θαη
ζπλήζσο ηνπνζεηνχλ απηνχο ηνπο άιινπο Θενχο ζε έλα
ρακειφηεξν επίπεδν απφ ηελ αλψηαηε χπαξμε - είηε δεηνχλ
φπσο νη νπαδνί ηνπο θαινχλ άιια φληα σο κεζνιαβεηέο κεηαμχ
απηψλ θαη ηνπ Θενχ. ινη νη Πξνθήηεο θαη νη Απεζηαικέλνη
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απφ ηνλ Αδάκ κέρξη ηνλ Μσράκελη (εηξήλε ζε φινπο απηνχο),
θαινχζαλ ηνπο αλζξψπνπο λα ιαηξέςνπλ κφλν ηνλ έλα Θεφ.
Απηή είλαη ε πην θαζαξή, πην απιή θαη πην θπζηθή πίζηε. Σν
Ηζιακ απνξξίπηεη ηελ άπνςε ησλ πνιηηηζηηθψλ αλζξσπνιφγσλ
πσο ε πξψηε ζξεζθεία ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο ήηαλ
πνιπζετζκφο θαη κεηά απφ απηφλ, ζηγά ζηγά, εμειίρζεθε ε ηδέα
ηνπ κνλνζετζκνχ.
Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε θπζηθή ζξεζθεία ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη
ε ιαηξεία ζε έλα κνλαδηθφ Θεφ. Οη άλζξσπνη απνκαθξχλζεθαλ
απ' απηήλ θαη ηελ αιινίσζαλ, εηζάγνληαο άιιεο ππάξμεηο ζηε
ιαηξεία. Φαίλεηαη φηη έρνπλ ηάζε λα ζέινπλ λα εζηηάδνπλ ηελ
αθνζίσζή ηνπο ζε θάηη απηφ, θάηη δηαλνεηφ, αθφκα θη αλ έρνπλ
κηα ελζηηθηψδε γλψζε φηη ν Γεκηνπξγφο ηνπ θφζκνπ είλαη
αξθεηά πέξα απφ ηε θαληαζία ηνπο. ε φιε ηελ αλζξψπηλε
ηζηνξία,

ν

Θεφο

έζηεηιε

ηνπο

Πξνθήηεο

θαη

ηνπο

Απεζηαικέλνπο λα θαιέζνπλ ηνπο αλζξψπνπο πίζσ ζηελ
ιαηξεία ηνπ Δλφο Αιεζηλνχ Θενχ, θαη επαλεηιεκκέλα, νη
άλζξσπνη επηζηξέθνπλ ζηε ιαηξεία δεκηνπξγεκέλσλ ππάξμεσλ.
Ο Θεφο δεκηνχξγεζε ηηο αλζξψπηλεο ππάξμεηο γηα λα ιαηξεχνπλ
κφλνλ Απηφλ. Ζ κεγαιχηεξε δπλαηή ακαξηία είλαη λα ιαηξεχεηο
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νπνηνλδήπνηε άιινλ εθηφο απφ ηνλ Θεφ. Γελ είλαη κηθξφηεξε
ακαξηία, αλ ν πξνζθπλεηήο ζθνπεχεη λα πάεη πιεζηέζηεξα ζην
Θεφ κε πξνζθνξά αθνζίσζεο ζε άιιε χπαξμε. Ο Θεφο δελ
ρξεηάδεηαη κεζνιαβεηέο ή κεζάδνληεο. Αθνχεη φιεο ηηο
πξνζεπρέο καο θαη έρεη πιήξε γλψζε γηα νηηδήπνηε ζπκβαίλεη.
Σελ ίδηα ζηηγκή ν Θεφο δελ ρξεηάδεηαη ηελ ιαηξεία καο. Δίλαη
απνιχησο αλεμάξηεηνο απφ φια ηα πξάγκαηα. Αλ φινη νη
άλζξσπνη ζηνλ θφζκν επξφθεηην λα ελσζνχλ θαη λα ιαηξέςνπλ
ηνλ κνλαδηθφ Θεφ, δελ ζα σθεινχζαλ ην Θεφ ζην ειάρηζην.
Γελ ζα πξφζζεηαλ ην αηνκηθφ ηνπο βάξνο ζηελ Δμνπζία Σνπ.
Αληίζεηα, αλ νιφθιεξε ε Γεκηνπξγία εγθαηέιεηπε ηε ιαηξεία
ζην Θεφ, απηφ δελ κείσλε ηελ εμνπζία Σνπ ζην ειάρηζην.
Λαηξεχνληαο ην Θεφ, επεξγεηνχκε ηηο δηθέο καο ςπρέο θαη
πξαγκαηνπνηνχκε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγεζήθακε.
Γελ πξαγκαηνπνηνχκε θακηά αλάγθε ηνπ Θενχ. Απηφο είλαη
απηάξθεο.
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5) Ζ ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΚΑΗ
ΣΩΝ ΗΓΗΟΣΖΣΩΝ ΣΟΤ ΘΔΟΤ

H κνλαδηθφηεηα ησλ νλνκάησλ θαη ηδηνηήησλ ηνπ
Θενχ ππνλνεί φηη ν Θεφο δελ κνηξάδεηαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ φλησλ
πνπ δεκηνχξγεζε, νχηε απηνί κνηξάδνληαη νπνηεζδήπνηε απφ ηηο
δηθέο Σνπ. Ο Θεφο είλαη κνλαδηθφο ζε θάζε πεξίπησζε. Γελ
κπνξεί λα πεξηνξηζζεί πνηέ θαη πνπζελά, γηαηί είλαη ν
Γεκηνπξγφο ησλ πάλησλ.
Δίλαη ν Γεκηνπξγφο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ δηαζηήκαηνο θαη φισλ
ησλ θπζηθψλ δηαζηάζεσλ. πλεπψο, ε χπαξμή ηνπ δελ είλαη
νχηε ρσξηθή νχηε ρξνληθή. Γελ κπνξεί λα είλαη θαληαζηηθφο,
δεδνκέλνπ φηη ε θαληαζία πεξηνξίδεηαη απφ ηελ αλζξψπηλε
εκπεηξία θαη ε χπαξμε ηνπ Θενχ είλαη εμ νινθιήξνπ πέξα απφ
ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία.
Πνιιά απφ ηα νλφκαηα θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ Θενχ θαίλεηαη λα
έρνπλ νκνηφηεηεο ζε αλζξψπηλν επίπεδν, αιιά απηφ είλαη κφλν
ζηε δηαηχπσζε. Οη ηδηφηεηεο ηνπ Θενχ, φπσο ν Ίδηνο ν Θεφο,
δελ κπνξεί λα έρνπλ φξηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Γηα παξάδεηγκα,
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ν Θεφο έρεη Θεία Γλψζε. Καη ν άλζξσπνο έρεη γλψζε. Ζ γλψζε
ηνπ Θενχ, φκσο, δελ κνηάδεη θαζφινπ κε ηε γλψζε ησλ
αλζξψπηλσλ ππάξμεσλ. Ζ γλψζε ηνπ Θενχ είλαη απεξηφξηζηε,
ρσξίο ρξνληθά φξηα, θαη αλαιινίσηε. Γελ καζαίλεηαη νχηε
απνθηηέηαη. Καιχπηεη φια ηα πξάγκαηα ρσξίο λα βηψλεη αχμεζε
ή κείσζε.
Ζ αλζξψπηλε γλψζε, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη απνθηεκέλε
γλψζε. Αιιάδεη ζπλερψο. Απμάλεη θαη κεηψλεηαη. Τπφθεηηαη ζε
ιεζκνληά θαη ζε ιάζνο.
Ο Θεφο έρεη Θεία Βνχιεζε. Ζ αλζξψπηλε χπαξμε έρεη θη απηή
βνχιεζε. Ζ Βνχιεζε ηνπ Θενχ πάληα έξρεηαη γηα λα γίλεη απηφ
πνπ επηζπκεί, φπσο ε Θεία Γλψζε Σνπ είλαη πέξα απφ ην ρξφλν
θαη αλαιινίσηε, θαιχπηνληαο φια ηα πξάγκαηα πνπ ν Θεφο
ζέιεη λα έξζνπλ θαη λα πεξάζνπλ ζηε Γεκηνπξγία, παξειζφληα,
ησξηλά θαη κέιινληα. Ζ αλζξψπηλε βνχιεζε, απφ ηελ άιιε
κεξηά, είλαη απιά κηα πξφζεζε, καη επηζπκία. Μπνξεί λα έξζεη
θαη λα πεξάζεη κφλν αλ ν Θεφο ζέιεη λα γίλεη.
Οη αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζην Θεφ.
ιεο νη αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, θαη
απαηηνχλ, φπνηνο πεξηγξάθεηαη κ' απηέο λα είλαη πεπεξαζκέλνο
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θαη πεξηνζκέλνο επίζεο. Ο Θεφο δελ είλαη νχηε γέξνο νχηε λένο.
Γελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί νχηε ζαλ ςειφο νχηε ζαλ θνληφο. Γελ
έρεη γέλνο, σο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη νχηε άλδξαο νχηε γπλαίθα.
Γελ έρεη θακία αλεπάξθεηα ή αδπλακία
Δίλαη έλα είδνο πνιπζετζκνχ απφδνζε ζην Θεφ ηδηνηήησλ ησλ
δεκηνπξγεκέλσλ

πξαγκάησλ.

Δίλαη

νκνίσο

έλα

είδνο

πνιπζετζκνχ λα απνδίδνληαη ζε δεκηνπξγεκέλα πξάγκαηα φηη
αλήθεη κφλν ζην Θεφ. πνηνο πηζηεχεη φηη κηα άιιε χπαξμε,
είλαη,

γηα

παξάδεηγκα,

Παληνγλψζηεο

ή

Παληνδχλακνο

δηαπξάηηεη ηελ ακαξηία ηνπ πνιπζετζκνχ, πνπ είλαη κηα απφ ηηο
κεγαιχηεξεο ακαξηίεο.
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6) ΣΑ ΔΞΗ ΑΡΘΡΑ ΣΖ ΠΗΣΖ

Yπάξρνπλ
Μνπζνπικάλνο

νξηζκέλα

νθείιεη

λα

πξάγκαηα
ηα

πηζηεχεη.

πνπ
Ζ

θάζε

απφξξηςε

νπνηνπδήπνηε απφ απηά ηζνδπλακεί κε απηζηία. Κάπνηνο πνπ
δπζπηζηεί γηα θάπνην απ' απηά δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη
Μνπζνπικάλνο. Απηά ηα άξζξα ηεο πίζηεο είλαη:
1) Πίζηε ζην Θεφ
2) Πίζηε ζηνπο Αγγέινπο Σνπ
3) Πίζηε ζηα Βηβιία Σνπ
4) Πίζηε ζηνπο Απεζηαικέλνπο Σνπ
5) Πίζηε ζηελ Ηκέξα ηεο Κξίζεσο
6) Πίζηε ζηνλ Θείν Γηάηαγκα.
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7) ΠΗΣΖ ΣΟ ΘΔΟ

Aπηφ έρεη ήδε ζπδεηεζεί ιεπηνκεξψο. To Ηζιακ ηνλίδεη
φηη ν Θεφο είλαη ν κνλαδηθφο Γεκηνπξγφο φισλ ησλ πξαγκάησλ.
Δίλαη κνλαδηθφο ζε θάζε πεξίπησζε θαη θαλέλαο δελ έρεη ην
δηθαίσκα λα ιαηξεχεηαη εθηφο απ' Απηφλ.
8) Πίστη στοσς Αγγέλοσς Σοσ:

Oη άγγεινη είλαη δεκηνπξγία ηνπ Θενχ. Ο Θεφο ηνπο
δεκηνχξγεζε απφ ην θσο. Γελ έρνπλ ειεχζεξε επηζπκία. Πάληα
θάλνπλ απηφ πνπ ηνπο πξνζηάδεη. Οη άγγεινη κεηαθέξνπλ ηηο
πξνζηαγέο ηνπ Θενχ. Ο Θεφο καο έρεη απνθαιχςεη ηα νλφκαηα
θάπνησλ απφ ηνπο αγγέινπο θαη αλαθέξεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
άιισλ. Οη Μνπζνπικάλνη πξέπεη λα πηζηεχνπλ ζηνπο αγγέινπο.
Ο Γαβξηήι θαη ν Μηραήι είλαη κεηαμχ ησλ αγγέισλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην Κνξάλη. Γνζείζεο ηεο επθαηξίαο, ε ππνρξέσζε
ηνπ Γαβξηήι είλαη λα απνθαιχπηεη ζηελ αλζξσπφηεηα ηνπο
Πξνθήηεο θαη ηνπο Απεζηαικέλνπο ηνπ Θενχ.

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM
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9) ΠΗΣΖ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΣΟΤ:

Oη Μνπζνπικάλνη νθείινπλ λα πηζηεχνπλ ζε φια ηα
γξαθφκελα πνπ εζηάιεζαλ απφ ην Θεφ ζηνπο εθάζηνηε
Απεζηαικέλνπο Σνπ. Οη Μνπζνπικάλνη πξέπεη λα πηζηεχνπλ ζε
θάζε γξαθφκελν πνπ αλαθέξεηαη απφ ην Θεφ ζην Κνξάλη. Ο
Θεφο ηα έζηεηιε θαη είλαη ν πξαγκαηηθφο Λφγνο ηνπ Θενχ. Οη
ηεξέο γξαθέο πνπ ν Θεφο αλαθέξεη ζην Κνξάλη είλαη νη
παξαθάησ:
1) Οη πιάθεο πνπ απνθαιχθζεθαλ ζηνλ Αβξαάκ (Δηξήλε ζ'
απηφλ)
2) Οη λφκνη πνπ απνθαιχθζεθαλ ζηνλ Μσυζε (Δηξήλε ζ'
απηφλ)
3) Οη ςαικνί πνπ απνθαιχθζεθαλ ζηνλ Γαβίδ (Δηξήλε ζ'
απηφλ)
4) Σν Δπαγγέιην πνπ απνθαιχθζεθε ζηνλ Ιεζνχ (Δηξήλε ζ'
απηφλ)
5) Σν Κνξάλη πνπ απνθαιχθζεθε ζην Μνράκελη (Δηξήλε ζ'
απηφλ)

Σελ ίδηα ζηηγκή, νη Μνπζνπικάλνη δελ ζεσξνχλ φηη ε Βίβινο
πνπ ζήκεξα θπθινθνξεί ζε δηάθνξεο εθδφζεηο θαη εθδνρέο
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απνηειεί αθξηβή αληηπξνζψπεπζε ησλ ηεξψλ γξαθψλ πνπ είραλ
απνθαιπθζεί πξηλ απφ ην Κνξάλη. χκθσλα κε ην Κνξάλη, νη
άλζξσπνη άιιαμαλ απηέο ηηο ηεξέο γξαθέο γηα θνζκηθνχο
ιφγνπο. Απηφ πνπ απέκεηλε απ' απηέο είλαη έλα κίγκα αιήζεηαο
θαη αλαιήζεηαο.

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM
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10)

ΠΗΣΖ ΣΟΤ ΠΡΟΦΖΣΔ ΚΑΗ ΣΟΤ

ΑΠΔΣΑΛΜΔΝΟΤ.

Oη Πξνθήηεο θαη νη Απεζηαικέλνη ήηαλ άλζξσπνη πνπ
δέρζεθαλ ηελ απνθάιπςε απφ ην Θεφ. Δζηάιεζαλ ζηελ
αλζξσπφηεηα γηα λα δηδάμνπλ ηνπο αλζξψπνπο ηελ αιήζεηα θαη
λα ηνπο νδεγήζνπλ ζην κνλνπάηη ηεο ζσηεξίαο. Καλέλαο απφ
ηνπο Πξνθήηεο θαη ηνπο Απεζηαικέλνπο δελ κνηξάζζεθε ζε
νπνηνδήπνηε κέξνο

ηε ζεφηεηα ηνπ Θενχ. Ήηαλ απιά

αλζξψπηλα φληα. Απαγνξεχεηαη ζηνπο Μνπζνπικάλνπλ λα ηνπο
ιαηξεχνπλ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν. Οη Μνπζνπικάλνη δελ ζα
πξέπεη πνηέ λα ηνπο επηθαινχληαη, λα θάλνπλ ζ' απηνχο ηηο
ηθεζίεο ηνπο ή λα επηδηψθνπλ ην έιενο θαη ηε ζπγρψξεζε ηνπ
Θενχ κέζσ απηψλ. ια απηά γίλνληαη ζηνλ πνιπζετζκφ, θαη
φπνηνο αθνινπζεί ηέηνηα πξάγκαηα είλαη έμσ απφ ηηο απφςεηο
ηνπ Ηζιακ.
Ο Θεφο έζηεηιε ηνπο Πξνθήηεο ζε φιεο ηηο ειηθέο ζε δηάθνξα
έζλε αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη Μνπζνπικάλνη πξέπεη λα
πηζηεχνπλ ζε φινπο ηνπο Πξνθήηεο θαη ηνπο Απεζηαικέλνπο. Ο
Θεφο ζηνλ Κνξάλη αλαθέξεη θάπνηνπο απ' απηνχο. Μεηαμχ
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απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ηα νλφκαηά ηνπο είλαη: ν Αδάκ, ν Νψε,
ν Αβξαάκ, ν Μσυζήο, ν Ηεζνχο θαη ν Μνράκελη (Δηξήλε ζε
φινπο απηνχο).
ινη νη Πξνθήηεο θαη νη Απεζηαικέλνη αθνινχζεζαλ ηελ
ζξεζθεία ηνπ Ηζιακ. ινη ήηαλ Μνπζνπικάλνη. Οη άλζξσπνη
πνπ πξαγκαηηθά αθνινχζεζαλ απηνχο ηνπο Πξνθήηεο φηαλ
ήξζαλ ζηε γε ήηαλ θη απηνί Μνπζνπικάλνη. Γηα παξάδεηγκα,
φηαλ εκθαλίζζεθε ν Μσυζήο, φπνηνο πξάγκαηη ηνλ αθνινχζεζε
ήηαλ Μνπζνπικάλνο κέρξη ηε ζηηγκή ηνπ επφκελνπ Πξνθήηε.
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, φηαλ εκθαλίζζεθε ν Ηεζνχο Υξηζηφο,
ήηαλ ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ θαζέλα λα ηνλ δερζεί εάλ επξφθεηην
λα ζεσξεζεί Μνπζνπικάλνο. ινη νη Πξνθήηεο θαη νη
Απεζηαικέλνη θάιεζαλ ηελ αλζξσπφηεηα λα ιαηξέςεη κφλν ηνλ
Θεφ ρσξίο ζπλεηαίξν θαη φινη ππέθπςαλ πιήξσο ζηε βνχιεζε
ηνπ Θενχ, πνπ ήηαλ ην Ηζιακ.
Οη Πξνθήηεο, απφ ηνλ Αδάκ έσο ηνλ Μνράκελη (εηξήλε ζ'
απηνχο) ήηαλ φινη αδειθνί ζηελ πίζηε. ινη πίζηεπαλ ζηελ ίδηα
αιήζεηα. Γηάθνξνη Απεζηαικέλνη ήξζαλ κε δηάθνξνπο λφκνπο
πνπ ν Θεφο έζηεηιε καδί κ' απηνχο γηα λα θπβεξλήζνπλ ηνπο
αλζξψπνπο, αιιά ε νπζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ήηαλ ε ίδηα.
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ινη θαινχζαλ ηνπο αλζξψπνπο καθξπά απφ ηε ιαηξεία
δεκηνπξγεκέλσλ πξαγκάησλ θαη θνληά ζηε ιαηξεία ηνπ
Γεκηνπξγνχ.
Οη Μνπζνπικάλνη αγαπνχλ θαη ζέβνληαη φινπο ηνπο Πξνθήηεο
θαη ηνπο Απεζηαικέλνπο ηνπ Θενχ. Αλ ππάξρεη θάπνηνο πνπ
απνξξίπηεη ή δελ ηνπ αξέζεη θάπνηνο απ' απηνχο δελ είλαη
Μνπζνπικάλνο.
Ο Μνράκελη (εηξήλε ζ' απηφλ) ππάξρεη γηα φιε ηελ
αλζξσπφηεηα κέρξη ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεσο. Δίλαη ππνρξεσηηθφ
γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο λα πηζηεχνπλ ζ' απηφλ θαη ζε φινπο
ηνπο Πξνθήηεο θαη ηνπο Απεζηαικέλνπο πνπ εκθαλίζζεθαλ
πξηλ απφ απηφλ.

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM
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11)

ΠΗΣΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ ΚΡΗΔΩ

Eίλαη ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο Μνπζνπικάλνπο λα
πηζηεχνπλ ζηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεσο. Απηή είλαη ε εκέξα πνπ ν
θαζέλαο ζα ζηαζεί κπξνζηά ζην Θεφ θαη ζα εξσηεζεί γηα ηηο
πξάμεηο ηνπ. Ζ αληακνηβή ηεο επηηπρίαο εθείλε ηελ εκέξα ζα
είλαη ν Παξάδεηζνο ράξηο ζην έιενο ηνπ Θενχ. Ζ ηηκσξία ηεο
απνηπρίαο είλαη ε Κφιαζε. Ο Θεφο δελ ζα αδηθήζεη θαλέλα απφ
ηα Γεκηνπξγήκαηά ηνπ.
12)

ΠΗΣΖ ΣΟ ΘΔΗΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ

O Θεφο, ζηελ αησληφηεηα Σνπ, γλσξίδεη θαζεηί πνπ
γίλεηαη κέζα ζηελ Γεκηνπξγία ηνπ θαη ηελ ψξα πνπ απηφ
ζπκβαίλεη. Απφ ηελ πξννπηηθή ησλ πξφζθαηξσλ φλησλ φπσο
εκείο, απηφ ζεκαίλεη φηη ν Θεφο γλσξίδεη θαζεηί πνπ έρεη ζπκβεί
ζην παξειζφλ, φηη ζπκβαίλεη ζην παξφλ θαη φηη ζα ζπκβεί ζην
κέιινλ. Ζ Θεία γλψζε ηνπ Θενχ είλαη ηέιεηα, έηζη νηηδήπνηε
γλσξίδεη φηη ζα ζπκβεί ζην κέιινλ πξέπεη λα γίλεη. Δπηπιένλ, ν
Θεφο έρεη ηελ Απφιπηε Κπξηαξρία ζηε Γεκηνπξγία ηνπ. Καζεηί
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πνπ ππάξρεη κέζα ζ' απηήλ θαη θάζε γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη
είλαη άκεζν απνηέιεζκα ησλ δηθψλ Σνπ δεκηνπξγεκάησλ.
Σίπνηα δελ ζπκβαίλεη ζηε Γεκηνπξγία πέξα απφ ηε Γχλακε θαη
ηελ Δπηζπκία Σνπ.
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13)

Ζ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΒΟΤΛΖΖ ΣΖ

ΑΝΘΡΩΠΗΝΖ ΤΠΑΡΞΖ

Mηα

ζεκαληηθή άπνςε ηνπ Ηζιακ είλαη φηη θάζε

αλζξψπηλε χπαξμε έρεη ειεχζεξε βνχιεζε λα επηιέμεη ην
ζσζηφ ή ην ιάζνο. Ο Θεφο έρεη ηηκήζεη ηελ αλζξσπφηεηα κε
απηφ ην ζείν δψξν.
Ζ αλζξψπηλε ειεχζεξε βνχιεζε, ζε θακία πεξίπησζε δελ
έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην γεγνλφο φηη ν Θεφο γλσξίδεη ηα πάληα
πνπ ζα ζπκβνχλ ζηε Γεκηνπξγία Σνπ θαη φηη ν Θεφο γλσξίδεη ηη
πξέπεη λα γίλεη. Σν γεγνλφο φηη ν Θεφο γλσξίδεη ηί θάπνηνο
πξφθεηηαη λα θάλεη αχξην δελ ζεκαίλεη φηη Απηφο παξαθηλεί ην
ρέξη ηνπ.
Κάπνηνο κπνξεί λα ξσηήζεη: Δάλ ν Θεφο γλσξίδεη φηη εγψ, γηα
παξάδεηγκα, αχξην πξφθεηηαη λα επηπέζσ ζε κηα ακαξηία, ηφηε
είλαη αλαπφθεπθην φηη πξάγκαηη ζα γίλεη έηζη, επεηδή ε γλψζε
ηνπ Θενχ είλαη αιάλζαζε θαη φ,ηη ν Θεφο γλσξίδεη πξέπεη λα
γίλεη. Ωο εθ ηνχηνπ, πσο κπνξψ λα έρσ ειεχζεξε βνχιεζε; Ζ
ειεχζεξε βνχιεζή κνπ δελ είλαη κφλν θαληαζηηθή; Ζ απάληεζε
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είλαη πνιχ απιή: Ζ πξννπηηθή ηνπ Θενχ είλαη ηειείσο
δηαθνξεηηθή απφ απηή ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Ο Θεφο είλαη
αηψληνο. Καη ε Θεία Γλψζε ηνπ είλαη επίζεο αηψληα. Οη γλψζεηο
ηνπ παξειζφληνο, ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο έρνπλ έλλνηα
κφλν γηα κηα χπαξμε πνπ ππάξρεη κέζα ζην ρξφλν. Ο Θεφο
γλσξίδεη, ζηελ Αησληφηεηά Σνπ, θάζε απφθαζε πνπ έλα
πξφζσπν παίξλεη κε ειεχζεξε βνχιεζή ηνπ θάζε ζηηγκή ηεο
δσήο ηνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ αξλείηαη φηη θάζε κία απφ ηηο
απνθάζεηο ελφο πξνζψπνπ παίξλεηαη κε ειεχζεξε βνχιεζή ηνπ.
Ζ γλψζε ηνπ Θενχ ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε απηνχ ηνπ
πξνζψπνπ δελ ππνλνεί φηη αλαγθάδεηαη λα ιάβεη απηή ηελ
απφθαζε. Ζ αλζξψπηλε ειεχζεξε βνχιεζε δελ έξρεηαη ζε
αληίζεζε ζε θακία πεξίπησζε κε ην γεγνλφο φηη ν Θεφο έρεη ηελ
απφιπηε θπξηαξρία ζε θάζε ηη πνπ δεκηνχξγεζε. Οχηε έξρεηαη
ζε αληίζεζε κε ην γεγνλφο φηη ηίπνηα δελ ζπκβαίλεη ζηνλ Κφζκν
παξά κφλν φ,ηη ν Θεφο επηζπκεί. Ο Θεφο έδσζε ζηνλ άλζξσπν
ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηππψζεη κηα επηζπκία. Ο Θεφο ζέιεη φπσο
νη άλζξσπνη είλαη ηθαλνί λα επηιέγνπλ. ηαλ θάπνηνο θάλεη κηα
επηινγή, ν Θεφο, ράξηο ζηελ Θεία Βνχιεζε Σνπ, δεκηνπξγεί ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ επηηξέπνπλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηζπκία
ηνπ αλζξψπνπ. Δίλαη ε Βνχιεζε ηνπ Θενχ πνπ ε αλζξψπηλε
χπαξμε έρεη ειεχζεξε βνχιεζε. Ο Θεφο ζέιεη ηνπο αλζξψπνπο
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λα ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο, έζησ θη αλ απηέο είλαη
ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο. Ο Θεφο δελ είλαη πάληα επραξηζηεκέλνο
κε ηηο απνθάζεηο πνπ θάπνηνο άλζξσπνο ιακβάλεη, αιιά ζέιεη
λα είλαη ηθαλφο λα ηηο παίξλεη κφλνο ηνπ.
Αζθψληαο ειεχζεξε βνχιεζε, έλα άηνκν κπνξεί λα θζάζεη ζε
πςειφηεξν επίπεδν απφ εθείλν ησλ αγγέισλ. Κη απηφ γηαηί έλα
άηνκν πνπ απνθαζίδεη λα ιαηξέςεη ην Θεφ ην θάλεη επεηδή
απηφο ην επηζπκεί. Απηφ θάλεη ηελ αλζξψπηλε αθνζίσζε
κεγαιχηεξε θαη πην πνιχηηκε απφ εθείλε ησλ αγγέισλ, επεηδή νη
άγγεινη δελ έρνπλ επηινγή. Δίλαη ε θχζε ηνπο λα ιαηξεχνπλ ην
Θεφ θαη λα Σνλ ππαθνχνπλ ζε φια ηα πξάγκαηα.
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14)

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΔΞΑΝΑΓΚΑΜΟ ΣΖ

ΘΡΖΚΔΗΑ

Eίλαη ζπλέπεηα ηεο έκθαζεο ζηελ ειεχζεξε βνχιεζε πνπ
tν Ηζιακ πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφο κφλν κε βάζε ηελ ειεχζεξε
επηινγή. θνπφο ηεο αλζξψπηλεο δσήο είλαη ε ιαηξεία ηνπ Θενχ
κε ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ θαζελφο. Πξάμεηο πίζηεο, σο εθ
ηνχηνπ, έρνπλ αμία κφλν αλ γίλνπλ απνδεθηέο κε βάζε ηελ
επηινγή. Αλ έλα άηνκν αλαγθαζζεί λα δερζεί ηε ζξεζθεία, ε
απνδνρή ηνπ δελ είλαη πξαγκαηηθή θαη γη' απηφ δελ έρεη αμία. Ο
Θεφο ιέεη: «ηε Θξεζθεία δελ ππάξρεη θαηαλαγθαζκφο. Γηφηη ε
Αζήζεηα έρεη μερσξηζηεί νινθάλεξα απ' ηελ Πιάλε. Έηζη φπνηνο
απερζάλεηαη ηνπο ςεπδείο ζενχο, θαη πηζηεχεη ζηνλ ΑΛΛΑΥ
έρεη αξπάμεη ηελ πην αμηφπηζηε ιαβή ηεο αιήζεηαο πνπ πνηέ δελ
ζπάεη. Κη ν ΑΛΛΑΥ αθνχεη θαη γλσξίδεη ηα πάληα.» (Κνξάλη 2:
256).
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ΟΗ ΠΔΝΣΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΗΛΑΜ

Yπάξρνπλ πέληε ππνρξεσηηθέο πξάμεηο ιαηξείαο πνπ
θάζε Μνπζνπικάλνο πξέπεη αλακθίβνια λα ηεξήζεη. Σν λα κε
γίλνπλ απηέο είλαη κεγάιε ακαξηία. Ζ δνκή ηνπ Ηζιακ
ζηεξίδεηαη πάλσ ζ' απηέο ηηο αξρέο. Καλείο δελ κπνξεί λα
ζεσξεζεί Μνπζνπικάλνο αλ αξλείηαη φηη θάπνηα απ' απηέο ηηο
πξάμεηο είλαη ππνρξεσηηθή.
1) Γήισζε ηεο Πίζηεο
2) Πξνζεπρή
3) 3)Διεεκνζχλε
4) Νεζηεία
5)

Πξνζθχλεκα.

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM

30

16)

ΓΖΛΩΖ ΠΗΣΖ

Eίλαη ππνρξεσηηθφ γηα θάζε άηνκν, πέξα απφ ηελ είζνδφ
ηνπ ζην Ηζιακ, λα δειψζεη: «Γελ ππάξρεη ζεφο (ζενηηο) αιιά
κνλν ν ελλαο Θεφο ν Αιιαρ θαη ν Μνράκελη είλαη ν
Απεζηαικέλνο ηνπ Θενχ». Με απηή ηελ απιή δήισζε, έλα
άηνκν ζεσξείηαη Μνπζνπικάλνο. Γελ ππάξρεη θακία έλαξμε
ζηηο απφςεηο ηνπ Ηζιακ. Σν πξψην κέξνο απηήο ηεο δήισζεο
εθθξάδεη ην ζέκα ηνπ κνλνζετζκνχ. Λέγνληαο θάπνηνο φηη «δελ
ππάξρεη ζεφο αιιά ν Θεφο» απνξξίπηεη φια ηα άιια
ιαλζαζκέλα ππνθείκελα ιαηξείαο θαη δέρεηαη φηη ν Θεφο είλαη
έλαο ρσξίο ζπλεηαίξνπο. Σν δεχηεξν κέξνο απηήο ηεο δήισζεο
απνηειεί αλαγλψξηζε φηη ν Μνράκελη (εηξήλε ζ' απηφλ) είλαη
πξάγκαηη Απεζηαικέλνο ηνπ Θενχ. Απηφ απαηηεί πίζηε ζε
φινπο ηνπο Πξνθήηεο θαη Απεζηαικέλνπο πνπ πξνήιζαλ
απ'απηφλ.
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ΠΡΟΔΤΥΖ

Aπφ

θάζε Μνπζνπικάλν απαηηείηαη λα εθαξκφδεη

πέληε ππνρξεσηηθέο πξνζεπρέο ηελ εκέξα. Απηέο νη πξνζεπρέο
πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν ηππηθψλ θηλήζεσλ θαη απαγγειίεο.
Ο Μνπζνπικάλνο γπξίδεη πξνο ηε Μέθθα φηαλ πξνζεχρεηαη,
αηελίδνληαο ην πξψην ζπίηη πνπ θηίζηεθε γηα ηε ιαηξεία ζην
Θεφ. Απηφ ην ζπίηη νλνκάζηεθε Ka'bah. Κηίζηεθε απφ ηνλ
Αβξαάκ θαη ηνλ γηφ ηνπ Ιζκαήι (εηξήλε θαη ζηνπο δχν).

Απηέο νη πξνζεπρέο γίλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη
απνηεινχλ ζηαζεξή ππελζχκηζε ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο αηφκνπ
πξνο ην Θεφ. Γίλνπλ ηελ επθαηξία ηεο απφδνζεο ιαηξείαο ζην
Θεφ, λα Σνλ επραξηζηήζνπλ, θαη λα δεηήζνπλ ηελ θαζνδήγεζή
ηνπ θαη ην έιεφο ηνπ.
Κάζε Μνπζνπικάλνο κπνξεί εζεινληηθά λα πξνζεπρεζεί πην
ζπρλά. Αθφκα ε πξνζεπρή ζηε γεληθή έλλνηα ηεο ηθεζίαο κπνξεί
λα πξνζθεξζεί ζρεδφλ νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε.
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ΔΛΔΖΜΟΤΝΖ

Eίλαη ππνρξεσηηθφ γηα θάζε Μνπζνπικάλν λα δίλεη έλα
κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζην θησρφ θάζε ρξφλν. Απηή ε
ειεεκνζχλε θαιείηαη Zakah ζηα Αξαβηθά, πνπ ζεκαίλεη
θάζαξζε. Απνδίδνληαο απηή ηελ ειεεκνζχλε είλαη έλαο
ηξφπνο γηα ηνλ άλζξσπν λα θαζαξίζεη ηελ πεξηνπζία πνπ ν
Θεφο ηνπ παξαρψξεζε. Καη φρη κφλν θαζαξίδεη ηελ πεξηνπζία
ηνπ αιιά θαη ηελ ςπρή ηνπ δφηε, εμαγλίδνληαο ηνλ απφ ηελ
πιενλεμία θαη δηδάζθνληαο ζ' απηφλ ηε γελλαηνδσξία.

Σν πνζνζηφ απηήο ηεο ειεεκνζχλεο είλαη 2,5% ηεο πεξηνπζίαο
πνπ απνηειεί απφζεκα ηεο ρξνληάο. Απηή ε ειεεκνζχλε
επηβάιιεηαη ζηελ απνηακίεπζε θαη φρη ζην εηζφδεκα.
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Kάζε

ΝΖΣΔΗΑ

Μνπζνπικάλνο

πξέπεη

λα

λεζηέςεη

ηνλ

ζειεληαθφ κήλα ηνπ Ρακαδαλίνπ. Απηφο ν κήλαο είλαη
ζεκαληηθφο, επεηδή ην Κνξάλη απνθαιχθζεθε (αξρηζε ε
απνθάιπςή ηνπ) γηα πξψηε θνξά ζην κελα ηνπ Ρακαδάληνπ.
Δπεηδή ην ζειεληαθφ εκεξνιφγην είλαη έληεθα εκέξεο κηθξφηεξν
απφ ην ειηαθφ, ν κήλαο ηνπ Ρακαδαλίνπ δηαδνρηθά πεξλά κέζα
απφ φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ.
Ζ λεζηεία ηεο θάζε εκέξαο αξρίδεη απφ ηελ αλαηνιή ηεο θαη
ηειεηψλεη ζηε δχζε ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ ηεο
εκέξαο, ην άηνκν πνπ λεζηεχεη πξέπεη λα απέρεη απφ θαγεηφ,
πνηφ θαη ζεμνπαιηθή επαθή. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο
επηηξέπνληαη απφ ηε δχζε κέρξη ηελ επφκελε αλαηνιή.
Ζ λεζηεία δηδάζθεη ηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ ππνκνλή. πσο ε
πξνζεπρή, είλαη έλαο ηξφπνο απφδνζεο ζην Θεφ εηιηθξηλνχο
ιαηξείαο.
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ΣΟ ΠΡΟΚΤΝΖΜΑ

Eίλαη ππνρξεσηηθφ γηα θάζε Μνπζνπικάλν λα θάλεη
πξνζθχλεκα ζηνλ Οίθν ηνπ Θενχ ζηε Μέθθα ηνπιάρηζηνλ κηα
θνξά ζηε δσή ηνπ, αλ έρεη ηα κέζα λα ην θάλεη. Πηζηνί απφ φιν
ηνλ θφζκν ζπγθεληξψλνληαη κε ζθνπφ λα απνδψζνπλ ιαηξεία
ζηνλ έλα θαη κνλαδηθφ Θεφ.
Δθαξκφδνληαο φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ν πξνζθπλεηήο
πξαγκαηνπνηεί ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ε
αλζξσπφηεηα, πνπ είλαη ε απφδνζε ιαηξείαο ζηνλ Θεφ κε ηελ
ειεχζεξε βνχιεζή ηνπ.
Απηέο νη ππνρξεσηηθέο πξάμεηο ιαηξείαο θξαηνχλ δσληαλή ηελ
χπαξμε ηνπ Θενχ θαη πξνζθέξνπλ ζηνλ θάζε Μνπζνπικάλν κηα
δσή πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο θαη αθνζίσζεο.
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ΣΟ ΚΟΡΑΝΗ

Tν Κνξάλη είλαη ην ηειεπηαίν Βηβιίνπ ηνπ Θενχ πνπ
εζηάιε κε ηνλ ηειεπηαίν Σνπ Απεζηαικέλν. πσο ηα βηβιία
πνπ εκθαλίζζεθαλ πξηλ απ' απηφ, απνηειεί ηνλ αιάζεην ιφγν
ηνπ Θενχ.
Σν Κνξάλη, σζηφζν, είλαη κνλαδηθφ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Ο
Θεφο ην έρεη δηαηεξήζεη καθξπά απφ ζπλαιιαγέο. Καλέλα άιιν
βηβιίν πνπ απνθαιχθζεθε δελ καο έρεη αγγίμεη κε ηελ θαζαξή
κνξθή ηνπ.

Μεξηθά απ' απηά, φπσο

νη

πιάθεο

πνπ

απνθαιχθζεθαλ ζηνλ Αβξαάκ, δελ καο άγγημαλ θαζφινπ.
Ζ αηηία πνπ απηά ηα πξνεγνχκελα βηβιία έγηλαλ αληηθείκελν
ζπλαιιαγψλ είλαη φηη ν Θεφο εκπηζηεχζεθε ηνπο αλζξψπνπο
γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο, θαη νη άλζξσπνη, ζην πέξαζκα ηνπ
ρξφλνπ, ηα πνχιεζαλ γηα θνζκηθφ φθεινο.
Ο Θεφο δελ επέηξεςε λα γίλεη απηφ ζην Κνξάλη, επεηδή είλαη ην
ηειεπηαίν βηβιίν γηα νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα κέρξη ηελ
Ζκέξα ηεο Κξίζεσο. Γελ πξφθεηηαη λα ζηαινχλ λένη πξνθήηεο.
Αλ ην Κνξάλη γηλφηαλ αληηθείκελν ζπλαιιαγψλ, ην Μήλπκα ηνπ
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Θενχ πξνο ηελ αλζξσπφηεηα ζα ραλφηαλ γηα πάληα Γη' απηφ ην
ιφγν, ν Θεφο δελ εκπηζηεχζεθε ηνπο αλζξψπνπο γηα ηελ
δηαηήξεζε ηνπ Κνξαλίνπ. Ο Θεφο θξάηεζε ηε δηαηήξεζε γηα
ηνλ Δαπηφ Σνπ.
Ζ Θεία δηαηήξεζε ησλ πξνεγνχκελσλ γξαπηψλ δελ ήηαλ
θξίζηκε, επεηδή ν Θεφο ζπλέρηζε λα ζηέιλεη Πξνθήηεο θαη
Απεζηαικέλνπο ζηνπο αλζξψπνπο. πνηε απνκαθξπλφληνπζαλ
απφ ηελ αιήζεηα, ν Θεφο ζα έζηειλε έλαλ άιιν Πξνθήηε λα
ηνπο αλαθαιέζεη ζ' απηήλ. Αθφκα, νη Νφκνη, φπσο είραλ
ελζσκαησζεί ζ' απηά ηα παιηά γξαπηά δελ είραλ ηελ ηειηθή ηνπο
κνξθή. Ήηαλ αληηθείκελν αιιαγψλ φπνηε ν Θεφο έζηειλε έλα
λέν Απεζηαικέλν κε άιινπο λφκνπο.

Απηφ ζπλέβεθε

πεξηζζφηεξν απφ κία θνξέο. Ο Ηεζνχο (εηξήλε ζ' απηφλ) ήξζε κε
αιιαγέο ζην Νφκν, λνκηκνπνηψληαο θάπνηα πξάγκαηα πνπ πξηλ
δελ ήηαλ λφκηκα.
Έλα άιιν κνλαδηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Κνξαλίνπ είλαη φηη είλαη
έλα ζαχκα κέζα θη έμσ. Θαχκα είλαη έλα θαηλφκελν πνπ
αληίθεηληαη ζηε θπζηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ θαη δείρλεη θαζαξά
ηελ άκεζε επέκβαζε ηνπ Μεγαινδχλακνπ Θενχ. ινη νη
Πξνθήηεο θαη νη Απεζηαικέλνη εκθαλίζζεθαλ κε ζαχκαηα πνπ
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έδεημαλ μεθάζαξα ηελ αμηνπηζηία ησλ πξνζέζεψλ ηνπο. Ο
Αβξαάκ (εηξήλε ζ' απηφλ) επέδεζε πεξλψληαο κέζα απφ κηα
κεγάιε θσηηά ρσξίο λα πεηξαρζεί. Ο Μσυζήο (εηξήλε ζ' απηφλ)
έδσζε ηξνθή ζην πιήζνο θαη ε Δξπζξά Θάιαζζα ππνρψξεζε γη'
απηφλ. Ο Ηεζνχο (εηξήλε ζ' απηφλ) κπνξνχζε λα αγγίμεη λεθξφ
θαη άλζξσπν κε αλίαηε αζζέλεηα θαη λα ηνπο δψζεη δσή θαη
πγεία κε ηε ράξε ηνπ Θενχ. ια απηά ηα ζαχκαηα έδεηρλαλ ηελ
αμηνπηζηία απηψλ πνπ ηνπο αθνινπζνχζαλ, αιιά έγηλαλ γλσζηά
κφλν απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ήηαλ παξφληεο εθεί θη εθείλε ηε
ζηηγκή.
Σν ζαχκα γηα ηνλ ηειεπηαίν Πξνθήηε είλαη δηαζέζηκν θάζε
ζηηγκή. Απηφ ην ζαχκα είλαη ην Κνξάλη. Ο Θεφο, ζην Κνξάλη,
πξνθαιεί ηνπο πηζηνχο λα δψζνπλ έλα θεθάιαην φπσο απηφ.
Απηφ δελ έγηλε πνηέ. Σν Κνξάλη είλαη έλα ινγνηερληθφ ζαχκα.
Δίλαη ην απνθνξχθσκα ηεο ινγνηερληθήο ηειεηφηεηαο. Δίλαη ε
πην εχγισηηε αξαβηθή πεδνγξαθία. Έρεη ζηπι πνπ θαλέλα άιιν
έξγν ζηελ αξαβηθή γιψζζα δελ έρεη, έλα ζηπι πνπ είλαη
ακίκεην.
ηαλ ν Μνράκελη (εηξήλε ζ' απηφλ) έθεξε ην Μήλπκα ζηνπο
αλζξψπνπο, ήξζε αληηκέησπνο κε κηα ζζελαξή αληίζηαζε. Οη
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ερζξνί ηνπ έθαλαλ φηη κπνξνχζαλ γηα λα δπζθεκήζνπλ ην
Ηζιακ θαη λα δείμνπλ φηη είλαη ιαλζαζκέλνο. Σν Κνξάλη ηνπο
έδσζε ηελ πξφθιεζε. Γελ κπνξεί λα γίλεη νχηε έλα θεθάιαην
φπσο ην Κνξάλη εάλ δελ είλαη ν ιφγνο ηνπ Θενχ. Καλέλαο κέρξη
ζήκεξα δελ έρεη θαηαθέξεη λα ην θάλεη, παξφιν πνπ ππήξμαλ
πνιινί άλζξσπνη ζηε πνξεία ηεο ηζηνξίαο νη νπνίνη ήζειαλ λα
δπζθεκήζνπλ ην Ηζιακ. Απηή ε πξφθιεζε παξακέλεη αλνηθηή
κέρξη ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεσο. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα δπζθεκήζεη
ην Ηζιακ, φ,ηη πξέπεη λα θάλεη είλαη λα γξάςεη απηφ ην
θεθάιαην. Δθηφο απ' απηφ,δελ έρεη γίλεη εδψ θαη πεξηζζφηεξν
απφ ρίιηα ηεηξαθφζηα ρξφληα, ηφηε πνπ δφζεθε ε πξψηε
πξφθιεζε. Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ην κηθξφηεξν θεθάιαην
ηνπ Κνξαλίνπ απνηειείηαη απφ κφιηο ηξεηο κηθξνχο ζηίρνπο.
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Ζ ΟΤΝΝΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΖΣΖ ΜΟΥΑΜΔΝΣ

H αξαβηθή ιέμε «ζνχλλα» ινγνηερληθά ζεκαίλεη έλα
ζχλνιν πξαθηηθψλ ή έλαο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο. ην Ηζιακ, ε
νχλλα είλαη ην ζχλνιν ησλ φζσλ είπε θαη έθαλε ν Πξνθήηεο
Μνράκελη (εηξήλε ζ' απηφλ). πσο ην Κνξάλη, απνηειεί
απνθάιπςε ηνπ Θενχ κέζσ ηνπ Πξνθήηε Σνπ Μνράκελη
(εηξήλε ζ' απηφλ, θαη φπσο απηφ, έρεη δηαηεξεζεί ζρνιαζηηθά,
αιιά αληίζεηα κε ην Κνξάλη, δελ είλαη ν άκεζνο θπξηνιεθηηθφο
ιφγνο ηνπ Θενχ.
Δίλαη ππνρξεσηηθφ γηα θάζε Μνπζνπικάλν λα αθνινπζεί ηε
νχλλα ηνπ Πξνθήηε (εηξήλε ζ' απηφλ). Πξψηα απ' φια, είλαη
απνθάιπςε ηνπ Θενχ. Ο Θεφο ιέεη ζην Κνξάλη γηα ηνλ
Μνράκελη: « Κη νχηε πξνζθέξεη (ηίπνηα) απφ (δηθή ηνπ)
επηζπκία (πξσηνβνπιία)» (Κνξάλη 53: 3)
Ο Θεφο, ζην Κνξάλη, δηαηάδεη ηνπο πηζηνχο λα ππαθνχνπλ ζηνλ
Απεζηαικέλν. Ο Θεφο ιέεη: «Γη' απηφ πάξεηε φ,ηη ζαο δψζεη ν
Απφζηνινο, (φ,ηη ζαο δηαηάδεη) θη απνθεχγεηε φ,ηη ζαο
απαγνξεχεη» (Κνξάλη 59: 7).
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Ο Θεφο ιέεη αθφκα: « Τπαθνχεηε ζηνλ ΑΛΛΑΥ θαη ππαθνχεηε
ηνλ Απεζηαικέλν» (Κνξάλη 4:59)
Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ν Θεφο έζηεηιε αλζξψπνπο
Απεζηαικέλνπο ζηελ αλζξσπφηεηα είλαη γηα λα δήζνπλ κέζα ζ'
απηήλ, θαη λα δψζνπλ απηά παξαδείγκαηα γηα ην πψο νη
άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ λα ππνηαρζνχλ ζην Θεφ. Ο Θεφο ιέεη:
« Δίλαη γηα ζαο - πξαγκαηηθά- έλα φκνξθν ππφδεηγκα
(δηαγσγήο) ν Απφζηνινο ηνπ ΑΛΛΑΥ, γηα εθείλνλ -εηδηθά- πνπ
ειπίδεη ηε ζεία ακνηβή θαη θνβάηαη ηε ηηκσξία ζηελ Έζραηε
Ζκέξα θαη κλεκνλεχεη πνιχ ζπρλά ηνλ ΑΛΛΑΥ.» (Κνξάλη
33:21).
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23)

Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΑΓΑΜ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΑ

H ηζηνξία ηνπ Αδάκ θαη ηεο Δχαο αλαθέξεηαη ζην
Κνξάλη. Δίλαη παξφκνηα θαηά θάπνηνλ ηξφπν κε ηηο δηαζσζείζεο
γξαθέο πνπ βξέζεθαλ, αλ θαη είλαη δηαθνξεηηθή ζε δηάθνξα
ζεκαληηθά ζεκεία. Ο Θεφο δεκηνχξγεζε ηνλ Αδάκ δίλνληάο ηνπ
κνξθή απφ άξγηιν. Απ' απηφλ δεκηνχξγεζε ηε γπλαίθα ηνπ θαη
ηνπο επέηξεςε λα θαηνηθήζνπλ ζηνλ Παξάδεηζν. Πξηλ απ' απηφ,
ν Θεφο αλαθνίλσζε ζηνπο αγγέινπο φηη ζέιεη λα ηνπνζεηήζεη
έλαλ αληηπξφζσπφ ηνπ ζηε Γε. Γηέηαμε ηνπο αγγέινπο λα
ππνηαγνχλ ζηνλ Αδάκ. Ο αηαλάο βξηζθφηαλε κεηαμχ ησλ
αγγέισλ, αλ θαη δελ ήηαλ έλαο απ' απηνχο. Ήηαλ κέζσ ηνπ ηδίλη,
κηα ξάηζα ππάξμεσλ πνπ έρνπλ ειεχζεξε βνχιεζε ηνπο νπνίνπο
ν Θεφο δεκηνχξγεζε απφ κηα θιφγα θσηηάο. ηαλ ν Θεφο
δηέηαμε ηε ζχλαμε ησλ αγγέισλ λα ππνηαγνχλ, ν αηαλάο, ν
νπνίνο

βξηζθφηαλ

εθεί,

αξλήζεθε

απφ

έπαξζε,

δηακαξηπξφκελνο φηη ήηαλ θαιχηεξνο απφ ηνλ Αδάκ, επεηδή είρε
δεκηνπξγεζεί απφ θσηηά ελψ ν Αδάκ είρε δεκηνπξγεζεί απφ
ιάζπε.
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Ο Θεφο παξαηήξεζε ηνλ αηαλά γηα ηελ αλππαθνή ηνπ, αιιά ν
αηαλάο δήηεζε απφ ην Θεφ λα ηνπ δψζεη πεξηζψξην ρξφλνπ
κέρξη ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεσο γηα λα ηνπ απνδείμεη φηη ν Αδάκ
θαη νη απφγνλνί ηνπ ήηαλ αλάμηνη. Ο Θεφο ηνπ έδσζε απηή ηελ
αλαβνιή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ν αηαλάο δελ
ζθεθηφηαλε ζε θακία πεξίπησζε λα έξζεη ζε ζχγθξνπζε κε ην
Θεφ. Ο Θεφο δεκηνχξγεζε ην αηαλά, φπσο νηηδήπνηε άιιν ζην
Κφζκν. Τπάξρεη κφλν επεηδή ηνλ άθεζε ν Θεφο. Δίλαη εμ
νινθιήξνπ θάησ απφ ηε δχλακε ηνπ Θενχ. Αλ ν Θεφο δελ ήζειε
λα ππάξρεη, ν αηαλάο δελ ζα ππήξρε νχηε γηα κηα ζηηγκή.
Καηά ην Ηζιακ ν αηαλάο δε κνηξάδεηαη ηίπνηα απφ ηε ζεφηεηα
ηνπ Θενχ. Γελ ηνπ απνδίδεη θακία απφ ηηο ζετθέο ηδηφηεηεο.
Απνξξίπηεη ηελ εθδνρή φηη ν αηαλάο πήγε λα ζπγθξνπζζεί κε
ην Θεφ θαη δέρεηαη κηα ηξίηε πσο βξίζθεηαη ζηα πιήζε ηεο
Κφιαζεο.

Ο

αηαλάο

είλαη

δεδεισκέλνο

ερζξφο

ηεο

αλζξσπφηεηαο, αιιά είλαη κφλν έλα πιάζκα, εμαξηψκελν απφ
ην Θεφ γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπ.
Ο αηαλάο παξφιν πνπ είλαη αιιαδφλαο, θαηαξακέλνο θαη δελ
έρεη ηελ επηείθεηα ηνπ Θενχ, ππεξεηεί έλαλ ζθνπφ. ηαλ ν Θεφο
δεκηνχξγεζε ην αηαλά, γλψξηδε ηη έθαλε. Ο Θεφο γλσξίδεη ηα
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πάληα. Ο Θεφο δεκηνχξγεζε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε ψζηε λα
έρεη επηινγή κεηαμχ ζσζηνχ θαη ιάζνπο. Έβαιε κέζα ζ' απηήλ
ηελ αλζξψπηλε χπαξμε κηα έκθπηε ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίζεη
ηε Γεκηνπξγία θαη λα ζηξαθεί πξνο Απηφλ. ηνλ Ηζιακηζκφ, ε
αλζξψπηλε χπαξμε ζεσξείηαη φηη απφ ηε θχζε ηεο είλαη θαιή. Ο
αηαλάο πξνηείλεη ην θαθφ ζηνπο αλζξψπνπο, πξνζπαζψληαο λα
νδεγήζεη ην δεδεισκέλν ερζξφ ηνπ καθξπά απφ ην κνλνπάηη
ηνπ Θενχ. Καιεί ηνπο αλζξψπνπο ζηελ αλππαθνή θαη ηειηθά
ζηε ιαηξεία ησλ δεκηνπξγεκάησλ. ηαλ έλα άηνκν αλζίζηαηαη
ζην αηαλά, εμαζθεί ηελ ειεχζεξε βνχιεζε θαη κπνξεί λα
θζάζεη ζε επίπεδν ηηκήο πςειφηεξν απφ ηνπο αγγέινπο.
Απηή ε δνθηκή έγηλε ζηνλ Αδάκ θαη ηελ Δχα ζηνλ Παξάδεηζν.
Απνιάκβαλαλ ηελ ηέιεηα ειεπζεξία θαη επηπρία εθεί. Ο Θεφο
ηνπο είπε λα ηξψλε απφ φια ηα θξνχηα ηνπ Παξαδείζνπ φπσο
απηνί ήζειαλ, αιιά ηνπο απαγφξεπζε λα πιεζηάζνπλ έλα
δέλδξν. Ο αηαλάο πήγε ζ' απηνχο θαη ηνπο είπε ςέκκαηα, φηη ν
Θεφο ηνπο απαγφξεπζε κφλν λα θάλε απφ απηφ ην δέλδξν,
επεηδή απηφ ζα ηνπο έθαλε αζάλαηνπο θαη ζαλ ηνλ Θεφ.
Παξαζχξζεθαλ απφ ηνλ αηαλά θαη έθαγαλ απφ ην δέλδξν
απηφ.
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη ην Ηζιακ δελ θαηαδηθάδεη ηελ
Δχα. Καη νη δχν έθαγαλ απφ ην δέλδξν. Καη νη δχν είραλ ηελ
ειεχζεξε βνχιεζε. Σν Ηζιακ απνξξίπηεη ηελ άπνςε φηη νη
γπλαίθεο επεξεάδνπλ θαθψο, αξρίδνληαο απφ ηελ Δχα. ' απηφ
ην ζεκείν, αηζζάλζεθαλ ληξνπή θη άξρηζαλ λα θαιχπηνπλ ηα
ζψκαηά ηνπ. Γχξηζαλ ζην Θεφ δεηψληαο ζπγρψξεζε, θαη ν
Θεφο, πνπ είλαη Διεήκνλαο, ηνπο ζπγρψξεζε. Σν Ηζιακ
απνξξίπηεη ηε γλψζε ηνπ παηξνγνληθνχ ακαξηήκαηνο. Καλέλαο
δελ κπνξεί γηα πάληα λα επσκίδεηαη ην βάξνο θάπνηνπ άιινπ.
Κάζε αλζξψπηλε χπαξμε γελληέηαη θαζαξή απφ ακαξηίεο.
' απηφ ην ζεκείν, ν Θεφο ηνπο έδησμε απφ ηνλ Παξάδεηζν θαη
ηνπο θαηέζηεζε θαηνίθνπο ηεο γεο. Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε
πάιη εδψ φηη φηαλ ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηνλ Αδάκ, δήισζε ζηνπο
αγγέινπο φηη ηνπνζεηνχζε έλαλ αληηπξφζσπφ ηνπ ζηε γε. Ζ γε
είλαη φπνπ ν Θεφο, κε ηελ αηψληα γλψζε ηνπ, ζέιεζε λα
βξηζθφκαζηε.
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24)

Ο ΗΖΟΤ (ΔΗΡΖΝΖ ' ΑΤΣΟΝ)

O Ηεζνχο (εηξήλε ζ' απηφλ) ήηαλ έλαο Πξνθήηεο θαη
Απεζηαικέλνο ηνπ Θενχ. Γίδαμε ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ Θενχ.
Γελ απαίηεζε πνηέ ζεφηεηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.
Γελλήζεθε απφ κηα παξζέλα. Απηφ ήηαλ έλα απφ ηα ζαχκαηα
ηνπ Ηεζνχ (εηξήλε ζ' απηφλ). Ο Ηεζνχο γελλήζεθε ρσξίο παηέξα.
Ο Θεφο ηνλ δεκηνχξγεζε φπσο φιεο ηηο ππάξμεηο.
Ο Ηεζνχο δελ ήηαλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ προυήτης ηνπ
Θενχ φπσο θαη ν Αδάκ. Ο Αδάκ δεκηνπξγήζεθε ρσξίο παηέξα ή
κεηέξα, γεγνλφο πνπ, θη απηφ απνηειεί ην ίδην ζαχκα φπσο θαη ε
δεκηνπξγία ηνπ Ηεζνχ (εηξήλε ζ' απηφλ) ζηε κήηξα ηεο κεηέξαο
ηνπ.
Ο Ηεζνχο ήηαλ ν Μεζζίαο, ν Υξηζηφο, ν κνλαδηθφο ρξηδφκελνο,
πνπ εζηάιε απφ ην Θεφ. ινη νη Μνπζνπικάλνη ζηε Γε απηά
πηζηεχνπλ γηα ηνλ Ηεζνχ (εηξήλε ζ' απηφλ).
Ο Θεφο καο έθαλε αθφκα γλσζηφ, φηη απηφο αλάζηεζε ηνλ
Ηεζνχ (εηξήλε ζ' απηφλ) ζηνπο νπξαλνχο θαη φηη ν Ηεζνχο ζα

46

απνηεινχζε

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM
ζεκάδη

ησλ

Σειεπηαίσλ

Ζκεξψλ.

Οη

Μνπζνπικάλνη, σζηφζν, πηζηεχνπλ ζηελ δεχηεξε επάλνδν ηνπ
Μεζζία. ηαλ ν Ηεζνχο επηζηξέςεη, δελ ζα έξζεη κε ηελ
ηθαλφηεηα ελφο Πξνθήηε ή Απεζηαικέλνπ. Θα αθνινπζήζεη
ηελ ηειεπηαία παξνπζίαζε ηνπ Νφκνπ πνπ απνθαιχθζεθε ζηνλ
Μνράκελη (εηξήλε θαη ζηνπο δχν).
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25)

ΑΜΑΡΣΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΜΔΛΔΗΑ

Aκαξηία

είλαη ε εθνχζηα αλππαθνή ζην Θεφ. Ζ

κεγαιχηεξε ακαξηία είλαη ν πνιπζετζκφο, αλ θαη νπνηαδήπνηε
ζθφπηκε παξαβίαζε ησλ εληνιψλ ηνπ Θενχ είλαη κηα ακαξησιή
πξάμε. Ο Θεφο έρεη απαγνξεχζεη δηάθνξα πξάγκαηα πνπ είλαη
επηθίλδπλα ζηνπο αλζξψπνπο ή ζηελ θνηλσλία, φπσο ην
έγθιεκα, ε επίζεζε, ε θινπή, ε απάηε, ε ηνθνγιπθία, ε κνηρεία,
ε θαηαλάισζε πνηνχ θαη ε παξάλνκε ρξήζε λαξθσηηθψλ.
Οπνηαδήπνηε απ' απηέο ηηο πξάμεηο είλαη ακαξηία.
Σν Ηζιακ απνξξίπηεη ην δφγκα ηεο παηξνγνληθήο ακαξηίαο.
Κακηά ςπρή δελ κπνξεί λα επσκίδεηαη κε ην βάξηνο θάπνηνπ
άιινπ. Καλέλαο δελ πξέπεη λα ηηκσξείηαη γηα ηελ αλππαθνή
θάπνηνπ άιινπ.
ηαλ θάπνηνο θάλεη κηα ακαξηία, ζα πεξηκέλεη θαη ηελ ηηκσξία
ηνπ Θενχ. Δπηπρψο, ν Θεφο ζπρλά ζπγρσξεί. Δίλαη ν πην
Φηιεχζπιαρλνο.

πγρσξεί

φπνηνλ

Σνλ

επραξηζηεί.

Μαο

ππφζρεηαη φηη ζα καο ζπγρσξήζεη αλ επηζηξέςνπκε ζ' Απηφλ κε
εηιηθξηλή κεηακέιεηα. Ζ κεηακέιεηα είλαη έλα ζνβαξφ ζέκα.
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Δίλαη ν ηξφπνο πνπ θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα θζάζεη ζηε
ζσηεξία κε ηε ράξη ηνπ Θενχ. Γελ κπνξεί λα γίλεηαη θαλεξά. Ζ
εηιηθξηλήο κεηακέιεηα έρεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
1) Σν άηνκν πξέπεη λα αλαγλσξίζεη φηη έρεη δηαπξάμεη
ακαξηία θαη ιππάηαη πξαγκαηηθά γη' απηφ.
2) Σν άηνκν πξέπεη λα έρεη εηιηθξηλά απνθαζίζεη φηη δελ ζα
ππνπέζεη πάιη ζ' απηήλ.
3) Σν άηνκν πξέπεη λα γπξίζεη ζην Θεφ ηαπεηλά θαη λα
δεηήζεη ζπγρψξεζε.
4) Αλ ε ακαξηία έρεη δεκηνπξγήζεη θίλδπλν ζε άιινπο, ην
άηνκν πξέπεη λα θάλεη θάζε πξνζπάζεη λα δηνξζψζεη ηε
δεκηά.

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη αλ ην άηνκν είλαη αδχλακν θαη
επηζηξέςεη ζηελ ίδηα ακαξηία ζην κέιινλ, ε πξνεγνχκελε
κεηακέιεηά ηνπ είλαη άθπξε. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κηα
ζνβαξή εθ βάζνπο θαξδηάο ππνρξέσζε πνηέ λα κελ ππνπέζεη ζ'
απηήλ ηελ ακαξηία. Οη πφξηεο ηεο κεηακέιεηαο είλαη πάληα
αλνηθηέο.
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Αλ έλα άηνκν κεηαλνήζεη κε θαζαξή εηιηθξίλεηα θαη
πεηζηηθφηεηα, ηφηε ε αληακνηβή ζα είλαη ε ζπγρψξεζε απφ ηνλ
Θεφ. Ζ κεηακέιεηα απνηειεί έλα είδνο ιαηξείαο. Ο Θεφο αγαπά
φηαλ νη ππεξέηεο Σνπ γπξίδνπλ ζ' απηφλ κφλνη ηνπο γηα
ζπγρψξεζε. Καλέλαο δελ κπνξεί λα ζπγρσξεί ακαξηίεο εθηφο
απφ ηνλ Θεφ. Απαγνξεχεηαη γηα έλαλ Μνπζνπικάλν λα δεηά
απαιιαγή απφ ηελ ακαξηία επηζηξέθνληαο ζε θάπνηνλ άιινλ.
Απηφ είλαη ίδηνλ ηνπ πνιπζετζκνχ.
Ζ εμνκνιφγεζε ησλ ακαξηηψλ ζε άιιε δεκηνπξγεκέλε χπαξμε
δελ έρεη θαλέλα φθεινο. Γελ ζα πξέπεη θαλέλαο λα εθζέηεη απηφ
πνπ ν Θεφο έρεη θξχςεη. Αληίζεηα, ν ακαξησιφο πξέπεη λα
επηζηξέςεη ζην Θεφ κε κεηξηνθξνζχλε, λα δεηήζεη ηελ
ζπγρψξεζή Σνπ θαη λα ελαπνζέζεη ηηο ειπίδεο ηνπ ζην έιενο ηνπ
Κπξίνπ.
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Tν

ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΗΛΑΜ

Ηζιακ δελ είλαη, κε ηελ απζηεξή έλλνηα, κηα

νξγαλσκέλε ζξεζθεία. Απφ ηε κηα κεξηά, δελ έρεη θάπνηα
απαξαβίαζηε γξαθή, θάπνηνλ ηεξφ λφκν πνπ πξέπεη λα
πηνζεηεζεί,. Απφ ηελ άιιε κεξηά, δελ ππάξρεη θακκία ηεξνζχλε
ή θιεξηθή εμνπζία πνπ λα εγνχληαη. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
αλζξψπσλ θαη ηνπ Θενχ είλαη άκεζε. Καλέλαο αλάκεζα. Ο
Θεφο κπνξεί λα δειψζεη ηη είλαη λφκηκν θαη ηη είλαη ακαξησιφ.
Καλέλαο άιινο δελ κπνξεί λα θαζνξίζεη γηα ηνπο αλζξψπνπο ηη
είλαη αιήζεηα θαη ηί ςέκα. Κακία αλζξψπηλε χπαξμε δελ κπνξεί
λα θαηεγνξήζεη κηα άιιε. Ο θαζέλαο δίλεη απεπζείαο
ινγαξηαζκφ ζηνλ Κχξην θαη Γεκηνπξγφ Σνπ.
Οη Πξνθήηεο απφ κφλνη ηνπο είλαη κφλν ππάθνπνη επεηδή
πξνέξρνληαη απφ απεπζείαο απνθάιπςε απφ ηνλ Θεφ. Γελ
κπνξνχλ λα ζπγρσξνχλ ακαξηίεο ή λα αιιάμνπλ, αθφκα θαη έλα
γηψηα, απφ ηε ζξεζθεία ηνπ Θενχ. Ο Πξνθήηεο Μνράκελη
(εηξήλε ζ' απηφλ) έιεγε φηη δελ κπνξεί νχηε ην ίδην ηνπ ην παηδί
λα βνεζήζεη ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεσο. Κάζε άλζξσπνο είλαη
ππεχζπλνο γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ Θεφ.
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Τπάξρνπλ, φκσο, δηαθνξεηηθνί ξφινη πνπ νη Μνπζνπικάλνη
θέξνπλ ζηελ θνηλή ιαηξεία. Αλ θάπνηνο επηζθεπηφηαλε έλα
κνπζνπικαληθφ ηέκελνο, ζα έβιεπε φηη ππάξρεη πάληα θάπνηνο
πνπ νδεγεί ηηο εθθιεζηαζηηθέο πξνζεπρέο. πνηε κηα νκάδα
αλζξψπσλ πξνζεχρεηαη καδί, πξέπεη, πάληα, λα επηιέμεη
θάπνηνλ πνπ ζα ζηέθεηαη κπξνζηά θαη ζα νδεγεί ηνπο άιινπο
ζηελ πξνζεπρή έηζη ψζηε φινη λα κπνξνχλ λα πξνζεχρνληαη κε
ελφηεηα θαη αξκνλία. Δίλαη θαιχηεξα λα επηιέγνληαη πξφζσπα
παξφληα, πνπ γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Ηζιακ.
Απηφ ην πξφζσπν θαιείηαη ηκάκεο (ζηελ θπξηνιεμία « απηφο
πνπ είλαη κπξνζηά»). ινη νη Μνπζνπικάλνη απνιακβάλνπλ ην
ξφιν

ηνπ

ηκάκε

θάπνηα

ζηηγκή.

ηα

πεξηζζφηεξα

κνπζνπικαληθά ηεκέλε, θαζνξίδεηαη ζπλήζσο έλα πξφζσπν γηα
λα νδεγήζεη θάπνηνπο ή φινπο ηνπο πξνζεπρεηέο ζε θαλνληθφ
ξπζκφ. Απηφ ην πξφζσπν δελ ζα πξέπεη πνηέ λα ζεσξεζεί φηη
θέξεη ην ξφιν ηεξέα ή θιεξηθνχ.
Σηο Παξαζθεπέο, ππάξρεη κηα εηδηθή εθθιεζηαζηηθή πξνζεπρή
πνπ πξνεγείηαη ελφο ζχληνκνπ θεξχγκαηνο. Κάζε εχινγα
πεπεηξακέλν πξφζσπν κπνξεί λα θάλεη απηφ ην θήξπγκα, αιιά
ζηα πην κεγάια κνπζνπικαληθά ηεκέλε, ππάξρνπλ κεξηθνί
άλζξσπνη πνπ είλαη ππεχζπλνη λα ην θάλνπλ ζε θαλνληθή βάζε.
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ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην άηνκν πνπ θάλεη θήξπγκα δελ είλαη
απηφ πνπ νδεγεί ζε πξνζεπρή.
Ο πην ζεκαληηθφ ξφινο ζηε κνπζνπικαληθή θνηλσλία είλαη
απηφο ηνπ κειεηεηή. Ο κειεηεηήο είλαη θάπνηνο πνπ έρεη
θαηαλαιψζεη ρξφληα ζηε κειέηε ηνπ Ηζιακ. Απηφ ην πξφζπσν
δελ έρεη ζεία εμνπζία νχησο ή άιισο. Γελ είλαη δηαθνξεηηθφο
απφ φινπο ηνπ αιινπο, παξά κφλν έρεη απνθηήζεη πεξηζζφηεξε
ζξεζθεπηηθή γλψζε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Σν
θνηλφ κπνξεί λα απεπζπλζεί ζ' απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα κάζεη
γηα ην Ηζιακ θαη λα ζέζεη εξσηήζεηο. ινη νη άλζξσπνη πξέπεη
λα πξνζπαζνχλ λα κάζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα.
Μπνξεί θάπνηνο κε αξθεηή λνεκνζχλε, κειέηε θαη ζηφρν λα
γίλεη κειεηεηήο, αιιά δελ έρνπλ φινη ρξφλν γη' απηφ. Οη
κειεηεηέο

είλαη

κνπζνπικαληθνχ

απαξαίηεηνη
θνηλνχ.

Γελ

γηα

ηελ

κπνξνχλ

εθπαίδεπζε
λα

ηνπ

ζπγρσξνχλ

ακαξηήκαηα, λα επινγνχλ αλζξψπνπο, ή λα αιιάμνπλ ην Νφκν
ηνπ Θενχ. Μπνξνχλ κφλν λα κεηαδψζνπλ ηε γλψζε πνπ έρνπλ.
Σν Ηζιακ ηνπνζεηεί ηελ αλάγθε ηεο πξνζσπηθήο ζρέζεο κε ην
Θεφ ζηα πιαίζηα ηεο πίζηεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην Κνξάλη θαη
ηε νχλλα. Σν Ηζιακ απνζαξξχλεη θαη απνξξίπηεη ηε δηαίξεζε
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ησλ κνπζνπικάλσλ ζε αηξέζεηο. Καη νη Μνπζνπικάλνη ην
γλσξίδνπλ πνιχ θαιά θαη ην πξάηηνπλ. ην πέξαζκα ηνπ
ρξφλνπ, ππήξμαλ δηαθσλίεο αλάκεζα ζηνπο Μνπζνπικάλνπο
γηα δεπηεξεχνληαη ζέκαηα ηεο πίζηεο ηνπο. Απηφ ην γεγνλφο,
είρε νδεγήζεη ζε έληνλεο δηαθσλίεο θαηά πεξηφδνπο. Ο
ζπνπδαζηήο ηεο Ηζιακηθήο ηζηνξίαο ζα δηαβάζεη γηα δηάθνξεο
«αηξέζεηο» φπσο γηα ηνπο Mu'tazilah, ηνπο Asha'irah, θαη
άιινπο. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ηνληζζεί φηη φινη απηνί νη
άλζξσπνη γεληθά πξνζεχρνληαη καδί ζηα ίδηα κνπζνπικαληθά
ηεκέλε θαη ζπκκεηέρνπλ ν έλαο κε ηνλ άιιν θαη φινη καδί ζηηο
ηζιακηθέο ηεξνηειεζηίεο πέξα απφ ηηο δηαθσλίεο ηνπο. Γελ
θεχγνπλ

γηα

λα

δεκηνπξγήζνπλ

απφ

κφλνη

ηνπο

κνπζνπικαληθά ηεκέλε.

Ωζηφζν, ππήξραλ, δηάθνξεο νκάδεο πνπ απείραλ απφ ηελ θχξηα
θνηλφηεηα ησλ Μνπζνπικάλσλ. Ήηαλ πάληα ε κεηνςεθία.
Κάπνηεο απφ απηέο ηηο νκάδεο ζηακάηεζαλ λα αλαθέξνληαη
ζηελ ζξεζθεία ηνπο ην Ηζιακ ή λα ιέλε φηη είλαη
Μνπζνπικάλνη. Άιιεο νκάδεο ζπλέρηδαλ λα πεξηγξάθνπλ ηνπο
εαπηνχο ηνπο ζαλ Μνπζνπικάλνπο. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα
ηνληζζεί φηη φιεο απηέο νη απνζηαζηνπνηεκέλεο νκάδεο
δεκηνχξγεζαλ έλα είδνο ηεξνζχλεο θαη έλα είδνο θιεξηθήο
ηεξαξρίαο.
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27)

O

Ο ΗΛΑΜΗΚΟ ΝΟΜΟ

Θεφο δηηάζζεη ηνπο πηζηνχο λα θάλνπλ θάπνηα

πξάγκαηα θαη ηνπο απαγνξεχεη θάπνηα άιια. Απηφο κφλν έρεη ην
δηθαίσκα λα θαζνξίδεη θάπνηα πξάγκαηα λφκηκα θαη θάπνηα
άιια παξάλνκα θαη απαγνξεπκέλα. Ο Θεφο ελζαξξχλεη κεξηθά
πξάγκαηα ρσξίο λα δηαηάδεη λα γίλνπλ θαη απνζαξξχλεη θάπνηεο
ζπκπεξηθνξέο ρσξίο λα ηηο απαγνξεχεη ζαλ άδηθεο. ιεο απηέο
νη εληνιέο, αλ ηηο ιάβνπκε φιεο καδί, απνηεινχλ ηνλ Ηζιακηθφ
Νφκν.
Ο Ηζιακηθφο Νφκνο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ θάζε άιιε
λνκνζεζία ιφγσ ησλ ζείσλ αξρψλ ηνπ. Οη πεγέο ηνπ είλαη ην
Κνξάλη θαη ε νχλλα. Μφλν ν Θεφο έρεη ηελ εμνπζία λα
θαζνξίδεη πξάγκαηα λφκηκα θαη απαγνξεπκέλα. ην Δπέθεηλα, ν
Θεφο κφλν έρεη ην δηθαίσκα λα θξίλεη. Απηφο κφλνο ηνπ ζα
επηβξαβεχζεη ηηο θαιέο πξάμεηο θαη ζα ηηκσξήζεη ηηο
ακαξησιέο. ' απηφλ ηνλ θφζκν ν Θεφο κφλν θαζνξίδεη ηί είλαη
θαιφ θαη ηί ακαξησιφ.
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Ο Ηζιακηθφο Νφκνο θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο. Ρπζκίδεη
ηε ιαηξεία πξνο ην Θεφ θαη ηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο άιινπο.,
θαζψο θαη ηελ παξνρή πνιιψλ εληνιψλ θαη απαγνξεχζεσλ.
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28)

To

Ο ΗΛΑΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΔΝΓΤΖ

Ηζιακ πξνσζεί ηε ζεκλφηεηα. Δπεηδηψθεη λα

ειαρηζηνπνηήζεη ηελ θαθία θαη ηελ αλεζηθφηεηα ζηελ θνηλσλία.
Καζνξίδεη ηα πξφηππα ηεο εππξέπεηαο θαη ζηνλ άλδξα θαη ζηε
γπλαίθα.
ηηο πεξηζζφηεξεο δπηηθέο ρψξεο, ππάξρνπλ λφκνη πνπ
θαζνξίδνπλ ηη είλαη εππξεπέο. Απηφ ζπλήζσο αλαθέξεηαη φζνλ
αθνξά ηνλ άλδξα λα θαιχπηεη ηα γελλεηηθά ηνπ φξγαλα θαη
φζνλ αθνξά ηε γπλαίθα λα θαιχπηεη επίζεο ηα γελλεηηθά ηεο
φξγαλα θαη ην ζηήζνο ηεο. Αλ απηή ε ειάρηζηε απαίηεζε δελ
εθαξκφδεηαη, ην άηνκν ηφηε κπνξεί λα ρξεσζεί κε απξεπή
έθζεζε. Ο ιφγνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ
θαη γπλαηθψλ είλαη ην ζέκα ησλ αλαηνκηθψλ ηνπο δηαθνξψλ.
To Ηζιακ πεξηγξάθεη έλα πην ζπληεξεηηθφ θαλφλα έλδπζεο θαη
γηα ηνπο άλδξεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο. Έλαο άλδξαο πξέπεη πάληα
λα θαιχπηεηαη απφ ραιαξφ ηκαηηζκφ κεηαμχ ηνπ νκθαινχ θαη
ηνπ γνλάηνπ ηνπ. Γελ πξέπεη πνηέ λα εκθαλίδεηαη δεκφζηα κε
θνληφ θνπζηνχκη κπάληνπ.
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Μηα γπλαίθα πξέπεη λα θαιχπηεη φιν ηεο ην ζψκα εθηφο απφ ην
πξφζσπν θαη ηα ρέξηα. Ζ ινγηθή απηνχ ηνπ θαλφλα έλδπζεο
είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ην ζεμνπαιηθφ δειεαζκφ φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαη γηα ηνπο άλδξεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο.
Ζ ππνηαγή ζ' απηφλ ηνλ θαλφλα έλδπζεο είλαη κηα κνξθή
ππνηαγήο ζην Θεφ.
Κάπνηνη δπηηθνί παξαηεξεηέο ππνζέηνπλ φηη ε θάιπςε ηεο
θεθαιήο ηεο γπλαίθαο ζεκαίλεη έλδεημε ππνηαγήο ηεο ζηνπο
άλδξεο. Απηφ απέρεη πνιχ απφ ηελ αιήζεηα. Ζ εξκελεία ηνπ
Κνξαλίνπ αλαθέξεη φηη ν ιφγνο απηνχ ηνπ ηξφπνπ έλδπζεο είλαη
γηα λα γίλεηαη ζεβαζηή. Σν κήλπκα πνπ ε γπλαίθα δίλεη φηαλ
θνξά ηζιακηθά ξνχρα είλαη ην παξαθάησ: « εβαζηείηε κε γη'
απηφ πνπ είκαη. Γελ είκαη ζεμνπαιηθφ αληηθείκελν».
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29)

Tν

ΟΗ ΓΤΝΑΗΚΔ ΣΟ ΗΛΑΜ

Ηζιακ βιέπεη ηε γπλαίθα, είηε παληξεκέλε ή

αληχπαληξε, ζαλ έλα άηνκν πνπ έρεη δηθαηψκαηα. Έρεη ηα ίδηα
δηθαηψκαηα λα έρεη πεξηνπζία, λα απνθηά πινχην θαη λα ηνλ
δηαζέηεη φπσο θάλεη έλαο άλδξαο. Ο πινχηνο ηεο δελ γίλεηαη
απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ άλδξα ηεο κεηά ην γάκν. Μηα γπλαίθα
δελ αιιάδεη ην φλνκά ηεο φηαλ παληξεπηεί. Μπνξεί λα
απαηηήζεη δηαδχγην φηαλ ν γάκνο δελ πάεη θαιά.
Άλδξεο θαη γπλαίθεο είλαη ίζνη κπξνζηά ην Θεφ. Δίλαη θαη νη
δχν ππνινγίζηκνη κπξνζηά ζην Θεφ. Καη νη δχν δέρνληαη ηελ
αληακνηβή ηνπο ζην Δπέθεηλα γηα ηελ πίζηε ηνπο θαη ηηο θαιέο
ηνπο πξάμεηο.
Οηθνλνκηθά, θάζε άλδξαο θαη θάζε γπλαίθα απνηεινχλ
αλεμάξηεηεο λνκηθέο νληφηεηεο. Καη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο
έρνπλ δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία ηνπο, λα θάλνπλ επηρεηξήζεηο,
θαη λα θιεξνλνκνχλ άιινπο. Καη νη δχν έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα
ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ είζνδν ζε επηθεξδή επαγγέικαηα. Ζ
επηδίσμε γλψζεο είλαη ππνρξέσζε θάζε Μνπζνπικάλνπ. Ζ
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κνξθή γλψζεο πνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε άηνκν είλαη ε
ζξεζθεπηηθή. Γηα θάπνηνπο αλζξψπνπο ηεο θνηλσλίαο είλαη
επίζεο ππνρξεσηηθφ λα ζπνπδάδνπλ ζε θάζε σθέιηκν πεδίν
γλψζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε θνηλσλία έρεη αλάγθε ηαηξψλ, θαη
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Δίλαη ππνρξεσηηθφ γηα θάπνηνπο
αλζξψπνπο λα κπνπλ ζ' απηφ ην πεδίν γηα λα θαιχςνπλ ηηο
αλάγθεο

ηεο

θνηλσλίαο.

ηηο

γπλαίθεο

επηηξέπεηαη

λα

αθνινπζήζνπλ αθαδεκατθή θαξηέξα θαη λα αγσληζζνχλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπο αλεζπρηψλ. Ζ απαγφξεπζε ησλ
γπλαηθψλ γηα εθπαίδεπζε είλαη αληίζεηε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ
Ηζιακ.
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30)

ΑΝΓΡΗΚΟ ΩΒΗΝΗΜΟ ΚΑΗ

ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΟ ΚΟΜΟ

Πνιινί άλζξσπνη ζεσξνχλ ην Ηζιακ ζαλ κηα ζσβηληζηηθή
ζξεζθεία πνπ ππνηηκά ηηο γπλαίθεο. Αλαθέξνπλ ηελ θαηάζηαζε
ησλ γπλαηθψλ ζε θάπνηεο κνπζνπικαληθέο ρψξεο γηα λα
απνδείμνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπο. Σν ιάζνο ηνπο είλαη φηη δελ
μερσξίδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ελφο δεδνκέλνπ ιανχ απφ ηελ
αιεζηλή δηδαζθαιία κηαο ζξεζθείαο πνπ απηνί δειψλνπλ
θαλεξά. Ζ δσή ησλ γπλαηθψλ ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ
θφζκνπ είλαη απαίζηα. Δμνπζηάδνληαη απφ ηνπο άλδξεο θαη
ζηεξνχληαη πνιιά απφ ηα βζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Απηφ
δελ εθαξκφδεηαη ζηηο κνπζνπικαληθέο ρψξεο. Καηαπίεζε ησλ
γπλαηθψλ ππάξρεη ζε πνιιέο πνιηηηζκέλεο ρψξεο ζε φιν ηνλ
θφζκν. Γελ είλαη ζσζηφ λα απνδίδνληαη απηέο νη πνιηηηζηηθέο
πξαθηηθέο ζε ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ εθηφο αλ νη δηδαζθαιίεο ηεο
ζξεζθείαο απαηηνχλ ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. Οη δηδαζθαιίεο ηνπ
Ηζιακ μεθάζαξα δελ ην θάλνπλ.
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Τπάξρνπλ θαηαπηεζηηθέο πξαθηηθέο θαηά ησλ γπλαηθψλ ζε
πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ θαη δπζηπρψο - θαη ιαλζαζκέλα ζπλδένληαη κε θάπνηνπο αλζξψπνπο ηζιακηζηέο.
Μία απ' απηέο είλαη ν ζειπθφο γελλεηηθφο αθξσηεξηαζκφο,
κεξηθέο θνξέο ιαλζαζκέλα απνθαινχκελνο ζειπθή πεξηηνκή.
Πνιιέο γπλαίθεο ζηελ Αθξηθή ππνθέξνπλ απ' απηή ηελ απαίζηα,
θαηαπηεζηηθή πξαθηηθή. Αζθείηαη απφ δηάθνξεο εζληθέο νκάδεο
κηαο επξείαο πνηθηιίαο πίζηεσλ ζε φια ηα κέξε ηεο Αθξηθήο,
εηδηθά ζηελ βνξεηναλαηνιηθή Αθξηθή. Δίλαη αηπρέο φηη, παξά ην
γεγνλφο, πσο ην Ηζιακ ην απαγνξεχεη απηφ θαη φιεο ηηο άιιεο
κνξθέο ζσκαηηθνχ αθξσηεξηαζκνχ, κεξηθέο εζληθέο νκάδεο ην
έρνπλ δηαησλίζεη αθφκα θαη κεηά ηελ εηζδνρή ηνπο ζην Ηζιακ.
ήκεξα, θαζψο απηνί νη άλζξσπνη κνξθψλνληαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν θαη γλσξίδνπλ ην Ηζιακ, εγθαηαιείπνπλ ζηγά ζηγά
απηή ηελ πξαθηηθή. Γελ πξέπεη απ' απηφ λα ζεσξεζεί φηη ε
πεξηηνκή ζηνπο άλδξεο δελ γίλεηαη ζην Ηζιάκ. Ζ αλδξηθή
πεξηηνκή είλαη κηα ηζιακηθή πξαθηηθή θαη παξαπέκπεη ζηνλ
Πξνθήηε Αβξαάκ (εηξήλε ζ' α πηφλ). Μηα άιιε απαίζηα
πξαθηηθή είλαη απηή ηεο θαηαξάθσζεο ηεο ηηκήο, φπνπ άλδξεο
ζθνηψλνπλ

ηηο

γπλαίθεο

ζηελ

νηθνγέλεηά

ηνπο

επεηδή

δπζαξεζηνχληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δίλαη ζπλεζηζκέλν
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ζ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν αδειθφο λα ζθνηψζεη ηελ αδειθή ηνπ
απιά επεηδή αξλήζεθε λα παληξεπηεί απηφλ πνπ ε νηθνγέλεηά
ηεο θαλφληζε γηα θείλε. Απηφ είλαη έγθιεκα ζην Ηζιακ. Γελ
επηηξέπεηαη ζε νπνηνλδήπνηε λα ζθνηψζεη θάπνηνλ άιινλ γηα
ιφγνπο «ηηκήο». Απηή ε πξαθηηθή εδελ είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε,
αιιά αζθείηαη απφ θάπνηεο νκάδεο αλζξψπσλ ζηελ Ηλδία θαη γηα
ηνπο Μνπζνπικάλνπο δελ έρεη θαλέλα λφεκα.
Βεβηαζκέλνη γάκνη δπζηπρψο γίλνληαη ζε πνιιέο παξαδνζηαθέο
θνηλσλίεο. Δίλαη κηα άιιε πξαθηηθή πνπ απαγνξεχεηαη απφ ην
Ηζιακ. Μεξηθνί παηέξεο εμεβίαδαλ ηηο θφξεο ηνπο γηα γάκν ηελ
επνρή ηνπ Πξνθήηε Μνράκελη (εηξήλε ζ' απηφλ). ηαλ νη
γπλαίθεο ηνπ παξαπνλέζεθαλ γη' απηφ, αθχξσλε ην γάκν ηνπο,
θαζηεξψλνληαο ηελ πξνεγνχκελε Ηζιακηθή Ννκνζεζία θαη
ζέηνληαο ηέινο ζ' απηή ηελ θαηαπηεζηηθή πξαθηηθή. Γπζηπρψο,
απηφ ζπλερίδεηαη ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ ζήκεξα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κεξηθψλ κνπζνπικαληθψλ ρσξψλ.
Παξφιν πνπ ε πξαθηηθή είλαη παξάλνκε ζε ζρεδφλ φιεο ηηο
ρψξεο, πνιιέο γπλαίθεο ζε παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο είηε ην
θάλνπλ γηαηί δελ γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ή γηαηί
θνβνχληαη λα ηα δηεθδηθήζνπλ.
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ιεο απηέο νη πξαθηηθέο είλαη θαηά ηεο Ηζιακηθήο Ννκνζεζίαο,
θαη είλαη επζχλε φισλ ησλ Μνπζνπικάλσλ λα ηηο μεξηδψζνπλ
απφ ηηο θνηλσλίεο ηνπο. Ναη, ην Ηζιακ είλαη αλεθηηθφ ζηηο
πνιηηηζηηθέο πνηθηινκνξθίεο θαη δελ πηζηεχεη ζην μεξίδσκα ησλ
ηξφπσλ δσήο ησλ δηαθφξσλ ιαψλ. Οχηε πηέδεη ηνπο αλζξψπνπο
λα

απνδείμνπλ

ηελ

πνιηηηζηηθή

ηνπο

ηαπηφηεηα

φηαλ

αγθαιηάδνπλ ην Ηζιακ. κσο, φηαλ νη πνιηηηζηηθέο πξαθηηθέο
ησλ αλζξψπσλ αληηβαίλνπλ ηνπο λφκνπο ηνπ Ηζιακ θαη ζηεξνχλ
ηνπο αλζξψπνπο απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο δίλεη ν Θεφο ηνπο,
γίλεηαη ζξεζθεπηηθή ππνρξέσζε πηα λα ηηο εγθαηαιείςνπλ.
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31)

ΗΛΑΜ, ΔΥΘΡΟΠΡΑΞΗΑ, ΚΑΗ ΣΕΗΥΑΝΣ

Tν Κνξάλη μεθαζαξίδεη φηη επηηξέπεηαη νη άλζξσπνη λα
πνιεκνχλ απηνχο πνπ ηνπο επηηίζεληαη. Ο Θεφο ιέεη: «Καη λα
πνιεκάηε γηα ράξε ηνπ ΑΛΛΑΥ φζνπο ζαο πνιεκνχλ, αιιά κελ
μεπεξλάηε ηα φξηα, γηαηί ν ΑΛΛΑΥ δελ αγαπά ηνπο παξαβάηεο»
(Κνξάλη 2 : 190).
Ο Θεφο ιέεη: « Καη γηαηί λα κε πνιεκήζεηε ππέξ ηνπ ΑΛΛΑΥ
θαη γηα ηνπο αδχλαηνπο, θαη γηα ηνπο αδηθεκέλνπο πνπ είλαη θαη
άπνξνη άλδξεο θαη γπλαίθεο θαη παηδηά πνπ θξαπγάδνπλ; «Κχξηέ
καο! ψζε καο απ' απηφ ην ρσξηφ πνπ νη θάηνηθνί ηνπ είλαη
άδηθνη, θαη ζηείιε καο, απφ θνληά νπ, θάπνηνλ πξνζηάηε,
θάπνηνλ ππνζηεξηθηή». (Κνξάλη 4 : 75)
Σν Κνξάλη μεθαζαξίδεη αθφκα, φηη φηαλ ηα άιια ζπκβαιιφκελα
κέξε απέρνπλ απφ ηελ επίζεζε, ηφηε δελ επηηξέπεηαη λα ηνπο
πνιεκάηε. Ο Θεφο ιέεη: «Αλ φκσο ζηακαηήζνπλ, ηφηε βέβαηα, ν
ΑΛΛΑΥ είλαη Πνιπεπηεηθήο, Πνιπεχζπιαρλνο. Πνιεκάηε ηνπο
ψζπνπ λα κελ ζαο θαηαδηψθνπλ ζηελ εηδσινιαηξεία θαη λα
ππεξηζρχζεη ε Πίζηε ζηνλ ΑΛΛΑΥ. Αλ φκσο ζηακαηήζνπλ ηε
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δξάζε ηνπο, ηφηε κελ θάλεηε πφιεκν παξά ελάληηα ζηνπο
άδηθνπο».(Κνξάλη 2: 192-193).
Δπηηξέπεηαη λα πνιεκά θαλείο ελάληηα ζηελ θαηνρή θαη ηε
δίσμε. Απηφ δελ εθαξκφδεηαη κφλν ζην Ηζιακ θαη ηνπο
Μνπζνπικάλνπο, επεηδή ν θαζέλαο έρεη δηθαίσκα λα ιαηξεχεη
ην Θεφ. Ο Θεφο ιέεη: «Δθείλνπο πνπ ελάληηά ηνπο έρεη θεξπρζεί
ν πφιεκνο, ηνπο δφζεθε ε άδεηα (λα πνιεκήζνπλ) γηαηί έρνπλ
αδηθεζεί. Ο ΑΛΛΑΥ έρεη, βεβαίσο, ηε Γχλακε λα ηνπο
βνεζήζεη γηα ηελ λίθε. Δίλαη απηφ πνπ ένρπλ εθδησρζεί απφ ηα
ζπίηηα ηνπο, άδηθα, γηα ην ιφγν φηη είπαλ: « Ο Κχξηφο καο είλαη
ν ΑΛΛΑΥ». Κη αλ ν ΑΛΛΑΥ δελ πεξηφξηδε κηα κεξίδα
αλζξψπσλ κέζσ κηαο άιιεο, ηφηε ζα θαηαζηξέθνληαη νπσζδήπνηε - ηα κνλαζηήξηα, νη εθθιεζίεο, νη ηφπνη ιαηξείαο
ησλ (Ηνπδαίσλ) θαη ηα ηδακηά, φπνπ ην φλνκα ηνπ ΑΛΛΑΥ
ζπλέρεηα κλεκνλεχεηαη (αλαθέξεηαη). Ο ΑΛΛΑΥ - ζηα ζίγνπξα
- ζα βνεζήζεη φζνπο ππνζηεξίδνπλ ηε ζξεζθεία Σνπ, γηαηί ν
ΑΛΛΑΥ είλαη Παλίζρπξνο θαη Κξαηαηφο (Ηθαλφο λα επηβάιεη ηε
Θέιεζή Σνπ)» (Κνξάλη 22: 39-40). Απηφ πξαγκαηηθά ζεκαίλεη
φηη νη Μνπζνπικάλεη πξέπεη λα πνιεκνχλ γηα λα πξνθπιάμνπλ
θαη λα ππεξαζπίζνπλ ηνπο αλζξψπνπο απφ άιιεο ζξεζθείεο, αλ
ππάξρνπλ

ζε

πεξηνρέο

φπνπ

νη

Μνπζνπικάλνη

έρνπλ
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απνηειεζκαηηθή δχλακε. ινη νη άλζξσπνη πξέπεη λα είλαη
ειεχζεξνη λα ιαηξεχνπλ ηνλ Θεφ ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπο
πηζηεχσ. Πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνη λα θάλνπλ ηηο επηινγέο
ηνπο. Ο Θεφο ιέεη: ηε ζξεζθεία δελ ππάξρεη θαηαλαγθαζκφο.»
(Κνξάλη 2: 256).
Απηφ καο νδεγεί ζην ζέκα ηεο ηδηράλη. Γελ ππάξρεη ηέηνην
πξάγκα φπσο «ηεξφο πφιεκνο» ζην Ηζιακ. Δίλαη ιαλζαζκέλε
κεηάθξαζε ηεο ιέμεο. Ο ηεξφο πφιεκνο πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα
επηβάιεη βίαηα ζε άιινπο ηα πηζηεχσ θάπνηνπ. Απηφ είλαη ξεηψο
απαγνξεπκέλν ζην Ηζιακ. Ζ ιέμε ηδηράλη, ζηελ θπξηνιεμία,
ζεκαίλεη ηνλ αγψλα θαη αζθείηαη ζε θάζε θνινζζηαία
πξνζπάζεηα, φρη κφλν ζε ερζξνπξαμία. Ζ ηδηράλη κπνξεί λα
είλαη ελάληηα ζηηο επηζπκίεο ή ηηο θαθέο ηάζεηο θάπνηνπ.
Ζ πάιε ζηνλ πφιεκν κπνξεί λα είλαη ηδηράλη, αιιά θάησ απφ
πνηεο ζπλζήθεο; Οη Μνπζνπικάλνη παιεχνπλ ζε επίζεζε, αιιά
απηφ θάλνπλ θαη άιινη. Ση είλαη απηφ πνπ θάλεη ηέηνηα πάιε κηα
ηδηράλη; Ζ απάληεζε είλαη φηη ε πάιε γίλεηαη ηδηράλη κφλν φηαλ
πξφθεηηαη γηα ηελ επραξίζηεζε ηνπ Θενχ θαη ζχκθσλα ηνπο
Νφκνπο Σνπ. Αθφκα θη αλ παιεχεη θαλείο ελάληηα ζε
αλζξψπνπο πνπ επηηίζεληαη πξψηνη δελ ζα είλαη ηδηράλη αλ νη
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Μνπζνπικάλνη ηνπο πνιεκήζνπλ γηα εθδίθεζε. Ζ ηδηράλη έρεη
έλαλ απηνπεξηνξηζκφ πνπ δελ έρεη δεη πνηέ θαλείο ζε
νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή ερζξνπξαμίαο.
ηε δσή ηνπ Πξνθήηε Μνράκελη (εηξήλε ζ' απηφλ) έρνπκε έλα
πξαθηηθφ παξάδεηγκα γηα ην πφζν ηζιακηθή ερζξνπξαμία - ή
ηδηράλη - είλαη λα εθηειείηαη.
ηαλ ν Πξνθήηεο Μνράκελη (εηξήλε ζ' απηφλ) άξρηζε λα θαιεί
ηνπο αλζξψπνπο ηεο Μέθθαο ζην Ηζιακ, βξέζεθε αληηκέησπνο
κε κηα ζηπγλή αληίζηαζε. Γηψρζεθε έληνλα καδί κε ηνπο
νπαδνχο ηνπ. Μεξηθνί απ' απηνχο βαζαλίζζεθαλ εμ αηηίαο ηεο
πίζηεο αθφκα θαη ζθνηψζεθαλ. Ζ θαηάζηαζε ρεηξνηέξεπε
κέρξη πνπ νη Μνπζνπικάλνη αλαγθάζηεθαλ λα θχγνπλ.
Μεηαλάζηεπζαλ ζηελ Μεδίλα, κηα πφιε ζην βνξά, ηεο νπνίαο νη
θάηνηθνη είραλ αζπαζζεί ην Ηζιακ. ηε Μεδίλα, ε πξψηε
ηζιακηθή θνηλφηεηα δεκηνπξγήζεθε, θαη απφ εθεί ν Πξνθήηεο
Μνράκελη ζπλέρηζε ηελ απνζηνιή ηνπ λα θαιεί ηνπο
αλζξψπνπο ζην Ηζιακ.
Οη θάηνηθνη ηεο Μέθθαο εμαθνινπζνχζαλ λα ζέινπλ λα
ζηακαηήζνπλ ηνλ Μνράκελη (εηξήλε ζ' απηφλ) θαη λα ζέζνπλ
ηέινο ζην Ηζιακ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο επηηέζεθαλ ζηελ
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Μεδίλα θαη νη Μνπζνπικάλνη έπξεπε λα πνιεκήζνπλ θη απηνί.
Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ καρψλ κπνξνχκε λα δνχκε πψο
κεζνδεχζεθε ε πάιε ζχκθσλα κε ην Ηζιακ.
Ο Πξνθήηεο Μνράκελη (εηξήλε ζ' απηφλ) απαγφξεπζε ηε
δνινθνλία ησλ ακάρσλ. Ο Ibn Umar, έλαο χληξνθνο ηνπ
Πξνθήηε Μνράκελη (εηξήλε ζ' απηφλ) είπε: Δίδα ην ζψκα κηαο
ζθνησκέλεο γπλαίθαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο απφ ηηο κάρεο ηνπ
Πξνθήηε (εηξήλε ζ' απηφλ), έηζη απαγφξεπζε ηε δνινθνλία
γπλαηθψλ θαη παηδηψλ (Bukhari θαη Muslim).

O Babah b. Rabi ήηαλ έλαο άιινο ζχληξνθνο ηνπ Πξνθήηε
Μνράκελη

(εηξήλε

ζ'

απηφλ).

Έδσζε

ηελ

παξαθάησ

πεξηγξαθή ελφο πεξηζηαηηθνχ πνπ ζπλέβε ζε κηα κάρε: «
Δίκαζηε κε ηνλ Απεζηαικέλν ηνπ Θενχ (εηξήλε ζ' απηφλ) θαηά
ηε δηάξθεηα κηαο κάρεο θαη είδακε αλζξψπνπο καδεκέλνπο.
Αλέζεζε ζε έλαλ άλδξα λα κάζεη γηαηί ήηαλ καδεκέλνη. Ο
άλδξαο γχξηζε θαη είπε: « Δίλαη ζπγθεληξσκέλνη γχξσ απφ κηα
ζθνησκέλε γπλαίθα». Έηζη ν Απεζηαικέλνο ηνπ Θενχ (εηξήλε
ζ' απηφλ) είπε: Γελ έπξεπε λα ηεο επηηεζείηε» . ηνλ Khalid
b. al-Walid πνπ εγείην ησλ δπλάκεσλ, έζηεηιε έλαλ άλδξα ζ'
απηφλ ιέγνληάο ηνπ: « Πεο ζηνλ Khalid λα κε ζθνηψλεη
γπλαίθεο ή εξγάηεο.» (νχλλα Abl Dewud).
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Ο Απεζηαικέλνο ηνπ Θενχ (εηξήλε ζ' απηφλ) ζπλήζηδε λα ιέεη
ηηο παξαθάησ ιέμεηο ζηηο αξκάδεο ηνπ πξηλ ηηο ζηείιεη ζηνλ
πφιεκν: « Πξνρσξήζηε ζην φλνκα ηνπ Θενχ. Μελ ζθνηψζεηε
ειηθησκέλν, νχηε παηδί, νχηε γπλαίθα θαη κελ ππεξβαίλεηε ηα
φξηα».(Muwatta).
Απφ φια απηά, είλαη εχθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο ηε ζέζε ηνπ
Ηζιακ ζηελ ηξνκνθξαηία. Ζ ηξνκνθξαηία είλαη κηα κνξθή
ερζξνπξαμίαο θαηά ηελ νπνία, ζπγθεθξηκέλα, γίλνληαη ζηφρνο
αζψνη άλζξσπνη γηα λα εθθνβίζνπλ έλαλ πιεζπζκφ. Δπνκέλσο,
ε άπνςε ηνπ Ηζιακ γηα ηελ ηξνκνθξαηία πξνέξρεηαη απφ ηελ
ηζιακηθή ζέζε γηα ηελ ερζξνπξαμία. Δίλαη μεθάζαξν απφ ηα
πξνεγνχκελα φηη αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα πνιέκνπ, φηαλ νη
Μνπζνπικάλνη παιεχνπλ έλαλ ερζξφ πνπ ηνπο επηηίζεηαη, δελ
ηνπο επηηξέπεηαη πνηέ λα ζηνρεχζνπλ ζε πνιίηεο. Απηφ
απαγνξεχεηαη απζηεξά απφ ηνλ Ηζιακηθφ Νφκν. Ζ δνινθνλία
αζψσλ είλαη έγθιεκα, αθφκα θαη ζε θαηξφ πνιέκνπ. πνηνο
ζθφπηκα δνινθνλήζεη απηνχο ηνπο αζψνπο αλζξψπνπο είλαη
εγθιεκαηίαο πνπ ζα ιάβεη ηελ ηηκσξία ηνπ γηα ην έγθιεκα. Ζ
ηξνκνθξαηία απαγνξεχεηαη θαηεγνξεκαηηθά απφ ην Ηζιακ.
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ε φιε ηελ ηζηνξία ηνπ Ηζιακ, ππήξμε παξαδεηγκαηηθή ε
ζπκπεξηθνξά ησλ Μνπζνπικάλσλ πξνο άιινπο θαηά ηε
δηάξθεηα πνιέκνπ.
Ο Abu Bakr,

έλαο χληξνθνο ηνπ Πξνθήηε Μνράκελη

(εηξήλε ζ' απηφλ) θαη ν πξψην Χαιίθεο πνπ ήξζε κεηά απ'
απηφλ, έζηεηιε ζηξαηφ ζηε πξία γηα λα πξνιεκήζεη ηηο
επηζεηηθέο ιεγεψλεο ησλ Ρσκαίσλ θαη πήγε λα δψζεη ζην
ζηξαηφ ηνπ θνπξάγην. Δίπε: « Πξφθεηηαη λα βξείηε κηα νκάδα
αλζξψπσλ πνπ έρνπλ αθηεξψζεη ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηε
ιαηξεία ηνπ Θενχ ( π.ρ. κνλαρνχο), αθήζηε ηνπο ινηπφλ ζε
απηφ πνπ θάλνπλ».

ηαλ ν Umar, έλαο ζχληξνθνο ηνπ Πξνθήηε Μνράκελη
(είξελε ζ' απηφλ) θαη ν δεχηεξνο Χαιίθεο, νδήγεζαλ ηηο
ξσκατθέο

ιεγεψλεο

έμσ

απφ

ηελ

Ιεξνπζαιήκ,

νη

Μνπζνπικάλνη ηνπο θαισζφξηζαλ ζαλ ειεπζεξσηέο. Παξφιν
πνπ νη Μνπζνπικάλνη είραλ θαηαιάβεη ηε ρψξα, δελ ηνπο
επεηξάπε λα ζεσξήζνπλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο ζαλ
ερζξνχο. Οη ερζξνί ηνπο ήηαλ κφλν νη Ρσκαίνη πνπ ηνπο είραλ
επηηεζεί.

Όηαλ

θαηαθηεηήο,

ν

πήγε

Umar

κπήθε

ηαπεηλά

θαη

ζηελ
αληί

λα

Ιεξνπζαιήκ
απεπζπλζεί

ζαλ
κε

ζθιεξνχο φξνπο ζηνπο αλζξψπνπο, παξέδσζε κηα ζπλζήθε
ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ιεξνπζαιήκ, νη νπνίνη ήηαλ θπξίσο

71

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM

Χξηζηηαλνί, πνπ εμαζθάιηδε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ειεπζεξία
ηνπο απ' φινπο ηνπο θαηαθηεηέο. Σα παξαθάησ είλαη απφ ηε
ζπλζήθε πνπ ζπλέηαμε γη' απηνχο:

« Απηά είλαη φζα ν Umar, ν Γηνηθεηήο ησλ Πηζηψλ, ραξίδεη
ζηνπο αλζξψπνπο ελ εηξήλε. Σνπο ραξίδεη ηελ αζθάιεηα ηνπο,
ηηο εθθιεζίεο ηνπο θαη ηνπο ζηαπξνχο ηνπο.. Οη εθθιεζίεο ηνπο
δελ ζα θιείζνπλ νχηε ζα θαηαζηξαθνχλ. Σίπνηα δελ ζα
αθαηξεζεί απ' απηέο νχηε απφ ηνπο ζηαπξνχο ηνπο. Γελ ζα
ππνρξεσζνχλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πίζηε ηνπο νχηε θάπνηνο
απ' απηνχο ζα θαθνπνηεζεί».

Γελ ππάξρεη ηέηνην πξάγκα ζαλ ηνλ «ηεξφ πφιεκν» ζην Ηζιακ.
Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο Μνπζνπικάλνπο λα επηβάινπλ ηελ
ζξεζθεία ηνπο ζε θαλέλαλ. Ζ ιέμε ηδηράλη ζεκαίλεη «αγψλαο».
Απηφο ν αγψλαο κπνξεί έρεη ζηξαηησηηθή κνξθή. ηαλ ππάξμεη,
ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηδηράλη θαη ελφο θπζηνινγηθνχ πνιέκνπ
γίλεηαη μεθάζαξε. Ζ ηδηράλη δελ κπνξεί πνηέ λα εθδεισζεί γηα
θνζκηθφ θέξδνο, γηα θαηάθηεζε, ή αθφκα θαη γηα εθδίθεζε.
Πξέπεη λα πνιεκνχκε κφλν γηα λα πξνζηαηέςνπκε δσέο,
πεξηνπζίεο θαη ειεπζεξίεο ησλ αλζξψπσλ. Οη Μνπζνπικάλνη
πξέπεη λα πνιεκνχλ γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηελ ειεπζεξία ησλ
αλζξψπσλ λα ιαηξεχνπλ ην Θεφ φηαλ απηή ε ειεπζεξία
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δηαθπβεχεηαη βίαηα. Γελ ηνπο επηηξέπεηαη πνηέ λα επηηεζνχλ ζε
αζψνπο αλζξψπνπο, αθφκα θη φηαλ εθείλνη ηνπο επηηίζεληαη.
Κάζε άλζξσπνο πνπ πάεη ελάληηα ζ'απηή ηελ θαζηεξσκέλε αξρή
ηνπ Ηζιακηθνχ Νφκνπ, πνιεκά ην Ηζιακ θαη θαζεηί πνπ ηνλ
αθνξά. Δίλαη γεινίν γη' απηνχο λα νλνκάδνπλ απηή ηελ πάιε
ηδηράλη, κηα ιέμε πνπ ζεκαίλεη πξνζπάζεηα γηα ην Ηζιακ. Δίλαη
πξάγκαηη δνινθφλνη ζχκθσλα κε ηνλ Ηζιακηθφ Νφκν θαη ζα
πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ κε απηή ηε κνξθή.
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32)

ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Mία απφ ηηο αξεηέο ηνπ Ηζιακ είλαη ε πιήξεο αξκνλία
κε ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε. Ο Μνπζνπικάλνο ζεσξεί αδχλαηε
ηε

ζχγθξνπζε

επηζηήκεο

θαη

ζξεζθείαο.

Ζ

ζξεζθεία

πξνέξρεηαη απφ ην Θεφ φπσο θαη ε Γεκηνπξγία. Δίλαη αδχλαην
ην έλα λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην άιιν.
To Ηζιακ δηδάζθεη ηνλ Μνπζνπικάλν λα βξίζθεη εξκελεία γηα
ην θαζεηί ζηε Γεκηνπξγία. Απηφο είλαη ν ηξφπνο ηνπ Θενχ. Ο
Θεφο δεκηνχξγεζε ηα πάληα πνπ βιέπνπκε γχξσ καο. Σελ ίδηα
ζηηγκή, θαζεηί γχξσ καο έρεη ηε θπζηθή ηνπ αηηία. Ο
Μνπζνπικάλνο απηφκαηα ζεσξεί φηη θαζεηί ζηε Γεκηνπξγία
έρεη κηα θπζηθή εμήγεζε, απφ ην ζρήκα ησλ άζηξσλ θαη ησλ
γαιαμηψλ κέρξη ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ
δηαθνξεηηθψλ εηδψλ. Ο κνπζνπικάλνο πνηέ δελ θαηαθεχγεη ζε
ζαχκαηα γηα λα εμεγήζεη θπζηθά θαηλφκελα. Πηζηεχεη φηη ηα
ζαχκαηα είλαη πεξηπηψζεηο φπνπ ν Θεφο παξαβηάδεη ηνπο
θπζηθνχο θαλφλεο γηα ζπγθεθξηκέλν ιφγν, φπσο γηα λα
βνεζήζεη θάπνηνλ απφ ηνπο Πξνθήηεο ηνπ ή γηα λα εθπιεξψζεη
κηα πξνζεπρή. Θαπκαηνπξγηθέο εξκελείεο δελ πξέπεη πνηέ λα
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δίλνληαη γηα λα εξκελεπζεί θάηη ζηνλ θπζηθφ θφζκν ή γηα λα
θαιπθζεί ε αλζξψπηλε άγλνηα ζε θάπνην επηζηεκνληθφ ζέκα.
Γελ

ππήξμε

πνηέ

επηζηεκνληθφ

γεγνλφο

ή

ηζρχνπζα

επηζηεκνληθή ζεσξία πνπ ήξζε ζε αληίζεζε κε ηε δηδαζθαιία
ηνπ Ηζιακ. Ο,ηηδήπνηε ε επηζηήκε απνθαιχπηεη απμάλεη κφλν ηε
γλψζε καο γηα ηε ζαπκαζηή Γεκηνπξγία ηνπ Θενχ. Να γηαηί ην
Ηζιακ ελζαξξχλεη ελεξγά ηελ επηζηεκνληθή πξνζπάζεηα θαη
γηαηί ην Κνξάλη καο δηαηάδεη λα κειεηάκαη ηα ζεκάδηα Σνπ ζηε
θχζε.
Σν Ηζιακ καο επηηξέπεη αθφκα λα γεπφκαζηε ηα θξνχηα ηεο
αλζξψπηλεο επζηξνθίαο. Μαο δηαηάζεη λα πξνζπαζήζνπκε λα
θάλνπκε θαιχηεξν ηνλ θφζκν. Σν Ηζιακ θαισζνξίδεη ηελ
ηερλνινγηθή πξφνδν. Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα εθαξκνζζεί γηα
θαιφ θαη γηα θαθφ. Ζ ηερλνινγία απφ κφλε ηεο είλαη νπδέηεξε.
Δίλαη δηθή καο επζχλε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηά πνπ ν Θεφο
καο επιφγεζε λα γλσξίδνπκε γηα ην θαιφ ηεο αλζξσπφηεηαο.
Καηά ηα πξψηα ρξφληα ηνπ Ηζιακ, φηαλ νη άλζξσπνη εηζήιζαλε
ζηα πηζηεχσ ηνπο θαη ηηο πξαθηηθέο, ππήξρε άλζεζε ηεο
επηζηήκεο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηερλνινγίαο. Ζ δηδαζθαιία
ηνπ Ηζιακ επέθεξε ηελ επηζηεκνληθή ζπλεηδεηνπνίεζε. Μφλν
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αθνχ έραζαλ νη άλζξσπνη ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο πηζηεχσ έθαλαλ
ηα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα ηνπ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ λα
πάςνπλ λα ππάξρνπλ θαη λα πεξηέιζνπλ ζην ζθνηάδη.
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