
1. Ορισμός

Η λέξη «Ισλάμ» έχει διπλή έννοια: της ειρήνης και της υποτα-
γής στον Θεό. Ετυμολογικά, προέρχεται από τη ρίζα της αρα-
βικής λέξης salaama. Το Ισλάμ είναι τρόπος ζωής με την έννοια 
ότι περιέχει όλες τις εκφάνσεις της ζωής και για να έχει αληθινό 
νόημα θα πρέπει ο άνθρωπος να ασκείται συνεχώς σε αυτό 
(Introduction to Islam, 2005, σελ. 6).
Οι οπαδοί του Ισλάμ είναι γνωστοί ως Μουσουλμάνοι (στην 

κυριολεξία «εκείνοι που υποτάσσονται»). Οι Μουσουλμάνοι πρέ-
πει να εξασκούνται στους πέντε πυλώνες της θρησκείας τους 
και να πιστεύουν στα έξι άρθρα της πίστης τους1.
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2. Ιστορία

2.1 Προφήτης Μωάμεθ

Η θρησκευτική κατάσταση στην αραβική χερσόνησο πριν 
από τη γέννηση του Μωάμεθ ήταν πολύπλοκη περιλαμβάνοντας 
εβραϊκές και χριστιανικές κοινότητες, αλλά και πολλές μονοθε-
ϊστικές και ειδωλολατρικές πίστεις.
Ο Προφήτης Μωάμεθ γεννήθηκε στη Μέκκα το 570 μ.Χ. Ήταν 

μέλος της φυλής Χασίμ. Ο πατέρας του πέθανε πριν γεννηθεί, 
ενώ η μητέρα του πέθανε όταν ήταν έξι ετών. Τον ανέθρεψαν 
ο παππούς του Αμπντ αλ Μουταλίμπ και στη συνέχεια ο θείος 
του Αμπού Τάλιμπ.
Σε ηλικία 25 ετών ο Μωάμεθ παντρεύτηκε τη Χαντίτζα, μια 

χήρα που ασχολιόταν με το εμπόριο και τη βοηθούσε στην επι-
χείρησή της. Μαζί έκαναν 4 γιους και 2 κόρες. Μετά τον θάνατο 
της Χαντίτζα ο Μωάμεθ παντρεύτηκε αρκετές φορές.
Καθώς ο Μωάμεθ ένιωθε όλο και περισσότερο άβολα ως 

μέλος της υπάρχουσας κοινωνίας, αφού όπως πίστευε αυτή 
έπασχε από έλλειψη αληθινών θρησκευτικών αξιών, άρχισε να 
αποτραβιέται περιστασιακά για να διαλογίζεται. Στην ηλικία των 
40 ετών (610 μ.Χ.) έλαβε την πρώτη αποκάλυψη του Θεού μέσω 
του Αγγέλου Γαβριήλ. Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Μωάμεθ 
ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος, που επιλέχθηκε από τον Θεό 
(Αλλάχ στα αραβικά) ως ο τελευταίος του αγγελιαφόρος. ∆εν 
αποτελεί αντικείμενο λατρείας. Ο Μωάμεθ συνέχισε να λαμβάνει 
τις αποκαλύψεις για τα επόμενα 23 χρόνια. Αυτές οι αποκαλύψεις 
αργότερα θα μεταγράφονταν στο Κοράνι2.

2. Βλ. παρακάτω § 4.1: Κοράνι, για περισσότερες λεπτομέρειες.



Η πρώτη πιστή που προσηλύτισε ο Μωάμεθ ήταν η Χαντίτζα, 
ενώ σταδιακά μια μικρή ομάδα πιστών συγκεντρώθηκε γύρω του. 
Κατά την ανάπτυξη της διδασκαλίας του ο Μωάμεθ επέκρινε τις 
παραδοσιακές ιδέες και τους τρόπους ζωής, όπως η ειδωλολα-
τρεία, και υποστήριζε την ύπαρξη ενός Θεού και τη σε τακτικά 
διαστήματα κοινή προσευχή. Οι ιδέες του Μωάμεθ δέχτηκαν επί-
θεση από το κατεστημένο και η θέση του έγινε τόσο επισφαλής 
που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Μέκκα το 622 μ.Χ., μαζί 
με μια μικρή ομάδα οπαδών του. Πήγαν στην πόλη της Μεδίνας, 
μετά από διαπραγματεύσεις με δύο τοπικές αραβικές φυλές. 
Αυτή η «μετανάστευση» είναι γνωστή ως Χίτζρα και δηλώνει την 
έναρξη του μουσουλμανικού ημερολογίου.
Κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, μέσω πολλών μαχών 

και εκστρατειών, ο Μωάμεθ κατάφερε να επιστρέψει στη Μέκκα 
και το Ισλάμ αύξησε κατά πολύ την επιρροή του (θρησκευτική, 
πολιτική και στρατιωτική) στην αραβική χερσόνησο.
Ο Μωάμεθ πέθανε το 632 μ.Χ.

2.2 Μετά Μωάμεθ εποχή

Η μουσουλμανική κοινότητα μετά τον θάνατο του Μωάμεθ 
καθοδηγήθηκε από μεγάλο αριθμό διαδόχων-ηγεμόνων (χαλι-
φών). Η λέξη χαλίφης προέρχεται από την αραβική λέξη khalifa, 
συντομογραφία της λέξης Khalifatu Rasulil-lah (διάδοχος του 
αγγελιαφόρου του Θεού). Οι πρώτοι τέσσερις (Abu Bakr, ‘Umar, 
Uthman και Ali), είναι γνωστοί ως οι Rashidun ή «Ορθά Πορευό-
μενοι» και ηγεμόνευσαν μεταξύ 632 μ.Χ. και 661 μ.Χ. Ήταν όλοι 
επιζώντες σύντροφοι του Προφήτη και έρειζαν την εκλογή τους 
στη στενή φιλία ή τις οικογενειακές σχέσεις με τον Μωάμεθ. Οι 
χαλίφηδες ήταν υπεύθυνοι «για τη δημιουργία και διατήρηση συν-
θηκών υπό τις οποίες θα ήταν εύκολο για τους Μουσουλμάνους 
να ζήσουν σύμφωνα με τις ισλαμικές αρχές και να διαπιστώσουν 



ότι υπήρχε δικαιοσύνη για όλους» (The Rightly-Guided Caliphs 
2005, σ.1).
Στο μεταξύ, προέκυψαν σημαντικές διαφωνίες εντός της 

μουσουλμανικής κοινότητας, οι οποίες οδήγησαν στη δημιουρ-
γία δύο διαφορετικών αιρέσεων. Την αίρεση των σιιτών και την 
υπερτερούσα σε οπαδούς αίρεση των σουνιτών. Η προέλευση 
του σχίσματος μπορεί να εντοπιστεί στο χρίσμα του Abu Bakr 
ως του πρώτου χαλίφη μετά τον θάνατο του Μωάμεθ. Ο σιίτες 
μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι μόνον οι ιμάμηδες, που προέρχονται 
από την οικογένεια και τους απογόνους του Μωάμεθ, έχουν το 
δικαίωμα να γίνονται χαλίφηδες. Κατά συνέπεια, μόνον ο Άλι 
(γαμπρός και ξάδελφος του Μωάμεθ) είχε θεωρηθεί ως «Ορθά 
Πορευόμενος» χαλίφης. Οι σιίτες μουσουλμάνοι ισχυρίζονται ότι 
ο Άλι είχε οριστεί ρητά από τον Μωάμεθ, πριν από τον θάνατό 
του, ως ο διάδοχός του και ηγέτης της μουσουλμανικής κοινό-
τητας, ενώ οι σουνίτες ισχυρίζονται ότι ο Abu Bakr είχε επιλεγεί 
από τον Προφήτη.
Σε κάθε περίπτωση, πολλοί χαλίφηδες ακολούθησαν από τότε 

και η θέση πλέον καλύπτεται κληρονομικώ τω δικαίω καθώς το 
Ισλάμ συνέχισε να εξαπλώνεται. Το 711 μ.Χ. οι μουσουλμάνοι 
έφτασαν στην Ισπανία, ενώ το 715 μ.Χ. η επιρροή τους εκτεινόταν 
από τη ∆αμασκό ως την Ισπανία, την Κίνα και τη Νοτιοανατολική 
Αφρική.
Μπορούν να διακριθούν οι ακόλουθες σημαντικές δυναστείες: 

οι Umayyads (661 έως 749 μ.Χ. με βάση τη ∆αμασκό), οι Abbasids 
(750 έως 1258 μ.Χ. με κύρια πρωτεύουσά τους τη Βαγδάτη), 
οι Mamluks (1250 έως 1517 μ.Χ. με βάση την Αίγυπτο και τη 
Συρία), οι Οθωμανοί (από 1281 έως 1922 μ.Χ. εξαπλώνονται από 
τη Βαγδάτη ως την Ουγγαρία) και οι Μογγόλοι (1526 έως 1858 
CE, στην Ινδία).
Σήμερα, υπολογίζεται ότι περίπου το 20% του συνολικού 

παγκόσμιου πληθυσμού (δηλ. 1,3-1,7 δισ. άνθρωποι) είναι μου-
σουλμάνοι.
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3. Ισλαμική Πίστη

Είναι γενικά αποδεκτό από τους περισσότερους ισλαμιστές μελε-
τητές ότι η ισλαμική πίστη διέπεται από τη χρήση του Aqidah, του 
Akhlaq και της Σαρία (Basic History, 2005). Πιο συγκεκριμένα:

3.1 Aqidah

Το aqidah διέπει τις αρχές της πίστης και των πεποιθήσεων 
στο Ισλάμ και δεν υπόκειται, εν γένει, σε δικαστικές κυρώσεις. 
Αποτελείται από έξι βασικές πεποιθήσεις ή άρθρα πίστης:

1. Η πίστη στον Θεό
 Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι υπάρχει μόνον ένας Θεός, 
ο Αλλάχ, που είναι η ανώτατη και παντοδύναμη ύπαρξη του 
κόσμου.

2. Πίστη στους Αγγέλους
 Οι Άγγελοι, στο Ισλάμ, είναι πλάσματα που εκτελούν τις εντο-
λές του Θεού στη γη. Είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση ενός 
αρχείου με όλες τις πράξεις και τις σκέψεις κάθε ανθρώπου. 
Ο διάβολος (shaitan) πιστεύεται ότι είναι μέλος των Τζίνι, 
όντων που επίσης δημιουργήθηκαν από τον Θεό και δεν είναι 
αντιληπτά από τον άνθρωπο.

3. Πίστη στις Γραφές
 Οι Γραφές αποτελούν την απόλυτη αλήθεια και τη θεϊκή καθο-
δήγηση του ανθρώπου και πρέπει να τηρούνται απαρεγκλίτως. 
Είναι διαχρονικές και δεν μπορούν να αλλοιωθούν.



4. Πίστη στους Προφήτες
 Οι προφήτες θεωρούνται αγγελιαφόροι του Θεού. Οι μουσουλ-
μάνοι πιστεύουν ότι ο Μωάμεθ ήταν ο τελευταίος προφήτης 
και ότι πολλοί ακόμα υπήρξαν πριν από αυτόν, όπως ο Αβραάμ, 
ο Μωυσής και ο Ιησούς. Οι προφήτες ήταν θνητοί άνθρωποι 
τους οποίους όρισε ο Αλλάχ να διδάξουν την ανθρωπότητα.

5. Πίστη στην Ημέρα της Κρίσεως
 Την Ημέρα της Κρίσεως όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν και 
θα κριθούν χωριστά για τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια 
της ζωής τους, όπως καταγράφηκαν από τους αγγέλους, με 
απώτερο σκοπό την κατάλληλη ανταμοιβή ή τιμωρία. Μόνον 
Αλλάχ γνωρίζει την ώρα της Ημέρας της Κρίσεως.

6. Πίστη στο Πεπρωμένο
 Ωστόσο, ο Θεός δεν είναι αδιάφορος γι' αυτόν τον κόσμο, 
όπως αναφέρεται στο Κοράνι, η μοίρα του ανθρώπου καθο-
ρίζεται από τις πράξεις του:

∆έσαμε στον τράχηλο κάθε ανθρώπου τη μοίρα που θα φανερώ-
σουμε τη μέρα της Κρίσεως...

(Κοράνι 17:13)

3.2 Akhlaq

Το Akhlaq ορίζει τον ισλαμικό κώδικα ηθικής, όσον αφορά 
την προσωπική συμπεριφορά, και γενικά δεν υπόκειται σε δικα-
στικές κυρώσεις.
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3.3 Σαρία

Η σαρία, o ισλαμικός νόμος, διέπει όλες τις μορφές της ιδεο-
λογίας, της συμπεριφοράς και των πρακτικών πτυχών της ζωής 
ενός μουσουλμάνου. ∆ύο τομείς μπορούν να διακριθούν:

3.3.1 Muamalat

Είναι ο νόμος σχετικά με τη δραστηριότητα στον πολιτικό, 
οικονομικό και κοινωνικό τομέα και ο οποίος, σε γενικές γραμμές, 
θεωρείται εφαρμόσιμος σε ένα ισλαμικό δικαστήριο.
Κάθε πράξη που δεν περιγράφεται ως ειδικώς ή γενικώς απα-

γορευμένη (ή haram) θεωρείται εξ ορισμού επιτρεπτή (ή halal). 
Οι πράξεις μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω σε υποχρεωτικές, 
συνιστώμενες, επιτρεπτές και απορριπτέες. Η εκτέλεση ή μη 
των πράξεων που εμπίπτουν στις διάφορες κατηγορίες δύναται 
να ανταμείβεται, να μην ανταμείβεται, να τιμωρείται ή να μην 
τιμωρείται.
Οι απαγορευμένες πράξεις (haram) περιλαμβάνουν: φόνο, 

μοιχεία και πορνεία, κλοπή, κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών 
και απαγορευμένων τροφίμων (εκτός από την περίπτωση που 
η επιβίωση ενός ατόμου τίθεται σε κίνδυνο), τυχερά παιχνίδια, 
τοκογλυφία, περιβαλλοντικά καταστροφικές δραστηριότητες, 
προμήθεια όπλων σε εχθρικό κράτος, αστρολογία και μαντική, 
βλάσφημες και άσεμνες δραστηριότητες, ψευδομαρτυρία και 
συκοφαντία (Basic History, 2005).

3.3.2 Ibadet

Είναι ο νόμος σχετικά με λατρευτικά θέματα και τα οποία, εν 
γένει, δεν υπόκεινται σε δικαστικές κυρώσεις και αποτελείται 
από τους πέντε πυλώνες του Ισλάμ:



1. Shahadah
 Ένας μουσουλμάνος πρέπει να δηλώσει δημοσίως ότι «δεν 
υπάρχει Θεός άλλος από τον Αλλάχ, και ο Μωάμεθ είναι ο 
αγγελιαφόρος του Αλλάχ».

2. Salah
 Ένας μουσουλμάνος πρέπει να κάνει τις πέντε καθημερι-
νές προσευχές: τις πρώτες πρωινές ώρες (fajr), το μεσημέρι 
(zuhr), το απόγευμα (asr), το βράδυ (maghrib) και τη νύχτα 
(isha). Η ακριβής ώρα της προσευχής εξαρτάται από τη θέση 
του ήλιου. Η κατεύθυνση του προσευχόμενου είναι προς τη 
Μέκκα. Πριν την προσευχή απαιτείται τελετουργική κάθαρση 
και πλύση. Μια ειδική προσευχή που ονομάζεται jum’ah και 
πρέπει να γίνει σε τζαμί λαμβάνει χώρα κάθε Παρασκευή 
απόγευμα. ∆εδομένου ότι δεν υπάρχει εκκλησιαστική ιεραρχία 
στο Ισλάμ, οι προσευχές είναι δυνατόν να διεξάγονται από 
κάθε πρόσωπο που έχει ενδελεχή γνώση του Κορανίου και 
επιλέγεται από το εκκλησίασμα. Το πρόσωπο αυτό καλείται 
ιμάμης. Ο μουσουλμάνος προσεύχεται όρθιος ή με κλίση 
της κεφαλής ή γονατιστός ή καθιστός και η προσευχή του 
περιλαμβάνει στίχους από το Κοράνι και άλλες προσευχές.

3. Zakah
 Η τακτική καταβολή ενός ορισμένου ποσοστού του πλούτου 
ενός μουσουλμάνου για φιλανθρωπίες ή κοινωνικό όφελος. 
Θεωρείται πράξη καθαρμού και αποτελεί υποχρέωση όλων 
των μουσουλμάνων, ανεξάρτητα από την ηλικία και το φύλο. 
Το zakah δεν είναι υποχρεωτικό για ποσά κάτω από ένα 
ελάχιστο επίπεδο (nisaab). Το nisaab γενικά καλύπτει τις 
βασικές ανάγκες ενός ατόμου, όπως τρόφιμα, είδη ένδυσης 
και στέγασης, καθώς και τα μηχανήματα και εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων.
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 Κάθε μουσουλμάνος υπολογίζει το δικό του zakah προσωπικά 
και στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό συνεπάγεται την 
καταβολή του 2,5% της αξίας των στοιχείων που υπόκεινται 
στο zakah3.

 Το zakah είναι πληρωτέο για ακόλουθα αγαθά:
• Μεταλλεύματα
 Τα μεταλλεύματα, περιλαμβάνουν χρυσό και ασήμι σε όλες 
τους τις μορφές. Το κατώτατο όριο (nisaab) για το ασήμι 
είναι τα 595 γραμμάρια και για τον χρυσό τα 85 γραμμάρια. 
Το zakah εφαρμόζεται επίσης σε μετρητά ή πιστώσεις.

• Γεωργική παραγωγή
 Το zakah καταβάλλεται σε εδώδιμα προϊόντα που μπορούν 
να αποθηκευτούν χωρίς ψύξη, π.χ. σιτάρι, ρύζι, χουρ-
μάδες, κακάο, καφές κ.λπ. Φρούτα που δεν μπορούν να 
διατηρηθούν, όπως τα πορτοκάλια και τα σταφύλια, δεν 
μπορούν να υπαχθούν στο zakah, αν και τα κέρδη από 
την πώληση των προϊόντων αυτών μπορούν. Το nisaab 
είναι 612 κιλά, ενώ το zakah ανέρχεται στο 10% της παρα-
γωγής, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται εργασία 
ή άρδευση, ή 5% εάν για την παραγωγή του απαιτείτο 
εργασία ή άρδευση.

• Εμπορεύματα/Εμπόριο αγαθών
 Εδώ περιλαμβάνονται τυχόν περιουσιακά στοιχεία που 
προορίζονται για αγορά ή πώληση, όπως τα αυτοκίνητα, 
η γη και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Το zakah 
καταβάλλεται από την καταγραφή όλων αυτών των αγα-
θών. ∆εν καταβάλλεται zakah όταν δεν υπάρχει πρόθεση 
δημιουργίας κερδών από τη χρήση των περιουσιακών 
στοιχείων, π.χ. από σπίτια, αυτοκίνητα, έπιπλα και ρούχα 
που βρίσκονται στην κατοχή κάποιου για ιδιωτική χρήση, 

3. Για το zakah που αφορά τις επιχειρήσεις βλ. κεφάλαιο Γ, § 3.3.3: 
Λογιστική διαχείριση του zakah.



με εξαίρεση τον χρυσό και τον άργυρο. Τέλος, δεν κατα-
βάλλεται zakah για νοικιασμένα ή μισθωμένα περιουσιακά 
στοιχεία, αν και, φυσικά, αποδίδεται zakah για εισόδημα 
από την εκμετάλλευση αυτών των στοιχείων.

• Κτηνοτροφικά Προϊόντα
 Περιλαμβάνει ζώα ελευθέρας βοσκής, όπως καμήλες, 
αγελάδες, αίγες και πρόβατα, με την προϋπόθεση ότι 
προορίζονται για εμπορικούς και παραγωγικούς σκοπούς. 
Το nisaab διαφέρει, ανάλογα με το είδος του ζώου, από 
πέντε για τις καμήλες έως 40 για τις αίγες.

 Η πληρωμή του zakah γίνεται ένα πλήρες έτος μετά το πέρας 
της περιόδου κατά την οποία είχε υπολογιστεί4. Για παρά-
δειγμα, αν κάποιος έχει € 100,000 σε τραπεζικό λογαριασμό 
την 31.12.2005, το zakah των 100,000 * 2,5% = € 2,500 θα 
καταβληθεί την 31.12.2006.

 Αν κάποιος το επιθυμεί μπορεί να πληρώσει περισσότερο, 
αλλά το επιπλέον ποσό θεωρείται ως εθελοντική αγαθοεργία 
(sadaqah).

 Το Κοράνι (σούρα 9:60) ορίζει σαφώς ποιος είναι ο κατάλλη-
λος αποδέκτης του zakah. Πρόκειται συγκεκριμένα για τους 
φτωχούς και τους ενδεείς, τους επιτρόπους του zakah, τους 
νέους προσήλυτους, τους αιχμαλώτους πολέμου προκειμένου 
να απελευθερωθούν, αυτούς που έχουν χρέη, αυτούς που 
ενεργούν στο πλαίσιο της Τζιχάντ (βλ. παρακάτω) και τους 
ταξιδιώτες στην ξενιτιά που δεν έχουν αρκετά χρήματα για 
να επιστρέψουν στη χώρα τους.

 Πολλά αποσπάσματα του Κορανίου τονίζουν τη σημασία που 
έχει το zakah. Για παράδειγμα:

4. Μία εξαίρεση είναι η πληρωμή του zakah για εισοδήματα που προέρ-
χονται από τη γεωργική παραγωγή. Στην περίπτωση αυτή το zakah 
καταβάλλεται την περίοδο της συγκομιδής.



Εισαγωγή στο Ισλάμ

Γι’ αυτό να τηρείτε την τακτική Προσευχή και να δίνετε τη Zakah και 
να υπακούετε τον απόστολο για να ελεηθείτε… (Κοράνι 24:56)

Και να τηρείτε την Προσευχή και να δίνετε τακτικά Zakah και να 
δανείσετε στον Αλλάχ ένα ωραίο δάνειο. (Κοράνι 73:20)

4. Sawm
 Η νηστεία από την αυγή μέχρι το σούρουπο κατά τη διάρκεια του 
μήνα του Ραμαζανίου5 και σημαίνει την αποχή από το φαγητό, το 
ποτό και τη σεξουαλική δραστηριότητα για όλους όσοι μπορούν 
να αντεπεξέλθουν σωματικά και θεωρείται πηγή για τη φυσική 
και πνευματική πειθαρχία. Η νηστεία λήγει την πρώτη ημέρα 
του επόμενου μήνα, με μια ειδική γιορτή (‘Id al-Fitr).

5. Hajj
 Προσκύνημα στη Μέκκα, εάν υπάρχει η σωματική και οικονο-
μική δυνατότητα, τουλάχιστον μία φορά σε όλη την ενήλικη 
ζωή. Πραγματοποιείται τις πρώτες δέκα ημέρες του δωδέ-
κατου μήνα του ισλαμικού ημερολογίου. Το προσκύνημα 
ολοκληρώνεται με ένα φεστιβάλ (‘Id al-Adha) που εορτάζεται 
από το σύνολο της κοινότητας.

Ένα έκτο θρησκευτικό καθήκον που έχει συσχετιστεί με τους 
προαναφερθέντες πυλώνες είναι η Τζιχάντ (αγώνας σύμφωνα 
με τον τρόπο του Θεού), που από ορισμένους έχει ερμηνευθεί 
ως το καθήκον του μουσουλμάνου να μάχεται προκειμένου να 
διευρυνθούν τα όρια του Ισλάμ.

5. Το ισλαμικό ημερολόγιο είναι σεληνιακό και οι μήνες ξεκινούν μόλις 
παρατηρηθεί το πρώτο μισό ενός νέου φεγγαριού. Επειδή το ισλαμικό 
σεληνιακό ημερολογιακό έτος είναι 11 με 12 ημέρες μικρότερο από 
το ηλιακό έτος το Ραμαζάνι μετακινείται μεταξύ των εποχών.



4. Πηγές

Οι πρωτογενείς πηγές πάνω στις οποίες αναπτύχθηκε το 
πλαίσιο της ισλαμικής πίστης, είναι το Κοράνι, η Sunnah, το 
Ahadith και άλλες παράγωγες πηγές.

4.1 Κοράνι

4.1.1 Εισαγωγή

Οι μουσουλμάνοι θεωρούν το Κοράνι ως την ανώτατη αδι-
αμφισβήτητη πηγή αναφοράς σχετικά με την εγκαθίδρυση του 
ισλαμικού νόμου. Είναι ένα από τα πιο σημαίνοντα βιβλία που 
γνώρισε η ανθρωπότητα, αλλά ξεχωρίζει και ως ένα εξαιρετικό 
λογοτεχνικό έργο. Το κείμενό του γράφτηκε με προοπτική να 
αναγιγνώσκεται φωναχτά.
Το Κοράνι είναι ο λόγος του Θεού και αποκαλύφθηκε προ-

φορικά στον Προφήτη Μωάμεθ. Ύστερα μεταγράφηκε στην 
αραβική γλώσσα, και είναι γενικά αποδεκτό ότι η ισχύς και η 
λογοτεχνική ομορφιά του βιβλίου δεν μπορούν να μεταφερθούν 
στο ίδιο επίπεδο όταν μεταφράζεται σε άλλη γλώσσα. ∆ιαιρείται 
σε 114 κεφάλαια (σούρα) άνισου μήκους, που περιέχουν γύρω 
στους 6.000 στίχους.
Το Κοράνι έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο από την εποχή 

του χαλίφη Uthman ο οποίος διακήρυξε μία μοναδική εκδοχή του 
ως την οριστική και διέταξε την καταστροφή όλων των άλλων 
εκδόσεων, 20 χρόνια μετά τον θάνατο του Μωάμεθ. Παραδοσι-
ακά, τα σούρα δεν εμφανίζονται κατά χρονολογική σειρά, αλλά 
περισσότερο οργανώνονται κατά προσέγγιση ανάλογα με το 
μέγεθος τους από τα εκτενέστερα στα βραχύτερα.
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Υφολογικώς, μπορεί κανείς να βρει πολλές σημαντικά διαφο-
ρετικές αφηγηματικές τεχνικές στο Κοράνι οι οποίες κατά κύριο 
λόγο εξαρτώνται από την περίοδο κατά την οποία γράφτηκαν.

4.1.2 Περιεχόμενο

Το κεντρικό θέμα του Κορανίου είναι η πίστη σε ένα Θεό, τον 
ελεήμονα, ο οποίος δημιούργησε τον Ουρανό και τη Γη και όλα 
τα όντα και τα πράγματα πάνω σ’ αυτήν. Θα έρθει μια Ημέρα 
Κρίσεως κατά την οποία κάθε άτομο θα κριθεί. Οι δίκαιοι θα 
μεταφερθούν στον Ουρανό και οι άδικοι στην κόλαση. Ο Θεός 
έστειλε μια σειρά προφητών ανά τους αιώνες για να μεταδώσει 
το μήνυμά του, ο Μωάμεθ είναι ο τελευταίος και απεστάλη για 
να παραδώσει το μήνυμα στα αραβικά. Οι πέντε Πυλώνες του 
Ισλάμ αναφέρονται σε όλο το Κοράνι.
Οι αφηγήσεις του Κορανίου συχνά αντλούν υλικό από ιστο-

ρίες που περιέχονται στην Παλαιά ∆ιαθήκη, για παράδειγμα ο 
Αδάμ και η Εύα, ο Κάιν και ο Άβελ και οι Προφήτες Μωυσής και 
Αβραάμ. Υλικό από την Καινή ∆ιαθήκη, μπορεί, επίσης, να βρεθεί, 
αν και σε μικρότερο βαθμό, σε σχέση με τη Μαρία και ιδίως τον 
Ιησού ο οποίος θεωρείται ένας από τους προφήτες του Θεού. 
Το Κοράνι ρητά απορρίπτει το δόγμα της Τριάδος και αρνείται 
τη Σταύρωση.

4.2 Sunnah

Η πρακτική και οι παραδόσεις του προφήτη Μωάμεθ, η καθη-
μερινή συμπεριφορά του. Κυριολεκτικά, σημαίνει «ο τρόπος» ή 
«το μονοπάτι».



4.3 Ahadith (ενικός Hadith)

Oι ρήσεις/αφηγήσεις για τη ζωή του Προφήτη Μωάμεθ. Οι 
ahadith έχουν μεταφερθεί, κυρίως σε προφορική μορφή, από 
τους Συντρόφους του Προφήτη και άλλες μαρτυρίες. Κατά τη 
διάρκεια του 2ου και 3ου ισλαμικού αιώνα, ο αριθμός των ρήσεων 
που αποδίδονταν στον Προφήτη αυξήθηκε. Οι εγγενείς κίνδυνοι 
σε σχέση με τη φύση των ahadith έγιναν συνειδητοί σε πρώιμο 
στάδιο και οι επικρίσεις αυξήθηκαν. Χρειαζόταν ένα μέτρο διά-
κρισης μεταξύ αληθινών και νόθων ahadith. Εκτός από το κείμενο 
(matn) του hadith ιδιαίτερη σημασία είχε η δυνατότητα επαλή-
θευσης του κατά πόσον η ρήση συνδέεται με κάποιο Σύντροφο 
ή αξιόπιστο μάρτυρα που είχε δει ή ακούσει τον Προφήτη. Αυτή 
η αλυσίδα των ανθρώπων που εξιστόρησαν μια συγκεκριμένη 
αφήγηση είναι γνωστή ως isnad και αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι του hadith.
Πολλοί μελετητές (muhaddithiin) ανέλαβαν το έργο της ταξι-

νόμησης των ahadith σύμφωνα με τον βαθμό αξιοπιστίας τους 
και βασιζόμενοι σε ένα σύνολο κανόνων που είναι γνωστοί ως 
mustalah al-hadith. Κατά συνέπεια, τα ahadith μπορούν να ταξι-
νομηθούν σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με την αξιοπιστία 
και τον αριθμό των ανθρώπων που τα αναφέρουν, αν η αλυ-
σίδα αυτών που τα αναφέρουν είναι διακοπτόμενη ή όχι κ.λπ. 
Οι μελετητές στη συνέχεια εκδίδουν απόφαση σχετικά με τα 
ahadith διαβαθμίζοντάς τα ως πολύ έγκυρα, καλά, αδύναμα ή 
παραποιημένα. (Hassan 2005)
Πολλές έγκυρες συλλογές ahadith έχουν συγκεντρωθεί για 

παράδειγμα από τους Αl-Bukhari (810-870) (4.000 ahadith) και 
Muslim (817-875), οι οποίοι περιέλαβαν μόνο τα ahadith για τα 
οποία ήταν βέβαιοι ότι ήταν γνήσια, αν και υπάρχει σήμερα 
κάποιος σκεπτικισμός σχετικά με την αυθεντικότητα κάποιων 
εξ αυτών (Hourani 1991, σ. 71).
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Ένα άλλο σημείο αναφοράς στον τομέα, το οποίο γράφτηκε 
αρκετούς αιώνες αργότερα, θεωρείται ότι είναι το Muqaddimah 
από τον Ibn al-Salah.

4.4 Παράγωγες πηγές

Σε περιπτώσεις συγκεκριμένων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, 
για τις οποίες δεν γίνεται καμιά αναφορά στις υπάρχουσες πηγές 
του Νόμου ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων, εμπειρογνώμο-
νες ειδικοί στην ισλαμική θρησκεία (ulama) μπορούν να παρέχουν 
καθοδήγηση μέσω της ijtihad (η διαδικασία της χρησιμοποίησης 
της λογικής για τον σχηματισμό ανεξάρτητων και κατάλληλων 
αποφάσεων).
Η νομολογία που προκύπτει αποκαλείται fiqh (στην κυριολεξία 

κατανόηση, γνώση) και η απόφαση που πάρθηκε λέγεται fatwa. 
(Basic History, 2005). Για να καταλήξουν στο fiqh, απαιτείται 
ομοφωνία (ijma) μεταξύ των μελετητών του Ισλάμ. Όταν είναι 
δυνατόν οι μελετητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν αναλογίες 
(qiyas) με τον εντοπισμό παρόμοιων καταστάσεων, οι οποίες 
καλύπτονται από τις υφιστάμενες αποφάσεις και να τις εφαρ-
μόζουν στις υπό εξέταση καταστάσεις.
Οι νόμοι που προέρχονται από το Κοράνι, τη sunnah, το ijma 

και το qiyas συνθέτουν τη σαρία.
Υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις για το ποιος είχε την 

εξουσία να ερμηνεύει το Κοράνι και τη sunnah. Οι σιίτες πιστεύ-
ουν ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός από ιμάμηδες είχε το δικαί-
ωμα να το ερμηνεύει. Οι ιμάμηδες αυτοί πιστεύεται ότι ήταν 
άμεμπτοι σε κάθε πτυχή της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης 
της ερμηνείας του νόμου της σαρία. Οι σουνίτες, από την άλλη 
πλευρά, απέρριψαν την ιδέα ενός αλάνθαστου ιμάμη και πιστεύ-
ουν ότι το ulama (συμβούλιο) είχε την ικανότητα να ερμηνεύει 
το Κοράνι και τη sunnah (Hourani 1991, σ.158).




