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Τι είναι «πραγματικά» το Ισλάμ 

 

Τι είναι το Ισλάμ; Τι είναι «πραγματικά» το Ισλάμ; Υπάρχει 

λόγος γιατί στον τίτλο πρόσθεσα τη λέξη «πραγματικά». 

Κυκλοφορούν πολλές τοποθετήσεις για το τι είναι Ισλάμ. Μας 

λένε ορισμένοι ότι το Ισλάμ είναι ένα πολιτικό σύστημα, άλλοι 

λένε το Ισλάμ είναι ειρήνη, άλλοι μας λένε ότι το Ισλάμ είναι 

ένα «πακέτο» από νόμους, κάποιοι ακόμα λένε ότι είναι ο 

αντίχριστος, και η λίστα συνεχίζεται και είναι αρκετά μεγάλη 

και γεμάτη από επινοημένους ορισμούς.  
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Εχθροί και «φίλοι», που δεν είναι θεολογικά – ισλαμικά -  

καταρτισμένοι, συνεχώς επινοούν και από μια έννοια, μια 

εξήγηση, μια φιλοσοφία, για το τι είναι το Ισλάμ. Τα άτομα 

αυτά μοιράζονται και έχουν 3 κοινά στοιχεία: 1) άγνοια, 2) 

καμία πρόσβαση στις πηγές του Ισλάμ, και 3) άγνοια στο πώς 

να διαχειριστούν τις πηγές. Με άλλα λόγια υπάρχει έλλειψη 

μεθοδολογίας (μάνχατζ) και κατανόησης (φάχμ).  

 

Από αυτά τα άτομα, έχουμε και αυτούς που κάνουν λόγο περί 

Μωαμεθανισμού. Ο «Μωαμεθανισμός» είναι μια άστοχη λέξη 

που προκύπτει καθαρά από οριενταλιστικές προσπάθειες που 

στόχο έχουν να εξισώσουν το Ισλάμ με τον Χριστιανισμό ως 

προς την ονομασία, Χριστ-ιανισμό (χριστός – Χριστιανισμός, 

Μωάμεθ – Μωαμεθανισμός). Το Ισλάμ σαν πίστη δεν 

ονομάστηκε κατόπιν ενός ατόμου, ανθρώπων, φυλής, χώρας, 

κτλ. Για παράδειγμα, η λέξη Χριστιανισμός πηρέ την ονομασία 

από τον Ιησού, για την ακρίβεια ο Ιησούς ποτέ δεν άκουσε την 

λέξη «Χριστιανισμός» η «Χριστιανός», ο Βουδισμός από τον 

Βούδα, ο Ιουδαϊσμός από την φυλή του Ιούδα, ο Ελληνισμός 

(αναφέρομαι στην θρησκεία) από τους Έλληνες και ούτω 

καθεξής.   
 

Το Ισλάμ από τις πηγές του και τα κιτάπια του  

 

Για να δούμε όμως τι είναι το Ισλάμ, αποφεύγοντας λάθη και 

προβληματικές μεθοδολογίες έρευνας, πρέπει να πάμε πίσω 

στις Ισλαμικές πηγές, τις αυθεντικές πηγές του Ισλάμ, στα 

κιτάπια του. Εάν συμβουλευτούμε τις γνώμες μας, τις 

επιθυμίες μας και τις γεωπολιτικές η πολιτικές δεξαμενές 

σκέψεις, τότε θα είμαστε και εμείς όμοιοι με τα άτομα αυτά που 

κάνουν άστοχες αναφορές. Τι είναι λοιπόν Ισλάμ με βάση τις 

πηγές του;  
 

Ισλάμ είναι: αλ Ιστισλαάμου λι Λαάχι μπι Ταουχίντ, ουαλ 

ινκιαάντ λάχου μπι τά’αα, ουάλ μπαραάτου’ μιν ασίρκι ουά 

αχλίχι 
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Μετάφραση και εξήγηση:  
 

«Ισλάμ είναι η υποταγή στο θέλημα και στην εντολή του 

Δημιουργού, με Μονοθεϊσμό (λατρεία μόνο προς τον 

Δημιουργό), με συμμόρφωση για χάρη Του, με υπακοή προς 

τους Νόμους Του, με αποσύνδεση και απομάκρυνση από την 

πολυθεΐα/ειδωλολατρία/παγανισμό και διάφορες μορφές της, 

καθώς επίσης αποσύνδεση και απομάκρυνση από αυτούς που 

ενστερνίζονται αυτές τις ιδεολογίες, πιστεύω και πρακτικές». 

Αυτό είναι το Ισλάμ. {Ίμπν ουλ Κάγιεμ, Φατάουα αλ Αίματ αν 

Νατζντίγια, τόμος 1, σελ.94 – Κοράνι 60:4} 
 

Ισλάμ: η θρησκεία των Προφητών και των Απεσταλμένων  

 

Το Ισλάμ είναι ο τρόπος ζωής, η φυσική πίστη του ανθρώπου, 

που δόθηκε στον πρωτόπλαστο (Αδάμ). Ήταν η πίστη, η 

θρησκεία και ο κώδικας ζωής όλων των Προφητών και 

απεσταλμένων του Δημιουργού. Κανένας Προφήτης και 

απεσταλμένος δεν καλούσε τον λαό του στην λατρεία του 

προσώπου του, στην λατρεία αντικειμένων, στη λατρεία του 

έθνους, στη λατρεία των σοφών, στη λατρεία της κουλτούρας, 

της σημαίας, των αγίων, της φύσης, κτλ. Καλούσαν στην 

λατρεία του Δημιουργού και μόνο.    

 

Ο κάθε Προφήτης και απόστολος του Δημιουργού είχε ως 

αποστολή να καλέσει τον λαό του στον αυθεντικό Μονοθεϊσμό 

(Ταουχίντ) και να τους διδάξει να λατρέψουν τον Δημιουργό 

και όχι την δημιουργία. Αυτό είναι το Ισλάμ, αυτή είναι η 

αλήθεια σύμφωνα με τον Αδάμ, τον Νώε, τον Αβραάμ, τον 

Μωυσή, τον Ιησού, όλων των προφητών και απεσταλμένων, 

καθώς αυτό ήρθε να διδάξει και ο τελευταίος Προφήτης του 

Θεού, ο Μουχάμαντ (صلى هللا عليه وسلم) και ειρήνη και ευλογία να 

συνοδεύει όλους τους Προφήτες.  
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Με αυτό το αγνό μήνυμα, στάλθηκαν όλοι οι Προφήτες και οι 

απεσταλμένοι οι οποίοι δεν παρουσιάστηκαν μόνο στην Μ. 

Ανατολή και σε συγκεκριμένους ανθρώπους και φυλές όπως 

μας αφήνει την εντύπωση η Βίβλος. Το Κοράνι αναφέρει ότι ο 

Δημιουργός έστειλε σε κάθε έθνος άτομα έτσι ώστε να  

καλέσουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα: «λατρέψτε μόνο 

Αυτόν που σας έπλασε και όχι την Δημιουργία», έτσι ώστε να 

μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία η παραμικρή δικαιολογία, 

η παραμικρή αδικία.  
 

َنا ُوا ا ْعُودوو ا َّللاناون جْاَتنِبُوا ا طَّاغ اأننب اأوماٍةاراسواًلا اكول ب  ونطنقنْداب نعنث ْاِنغاِفب
 

«Πράγματι, στείλαμε σε κάθε έθνος έναν απόστολο λέγοντας 

«Λατρέψτε τον Αλλάχ και απομακρυνθείτε από το Ταγούτ 

(ειδωλολατρία, παγανισμό, πολυθεϊσμό, ανυπακοή, αμαρτία, 

αίρεση)» {Κοράνι 16:36}  

 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι το Ισλάμ δεν είναι μια 

«καινούργια θρησκεία» που επινοήθηκε τον 7ο  αιώνα στην 

Αραβία από έναν «τυχαίο» άνθρωπο, αλλά είναι η 

αναδιατύπωση της αλήθειας και η διόρθωση σε θέματα 

θεολογίας και δογματικής που έπεσαν στην πλάνη διάφορες 

θρησκείες και φιλόσοφοι. 

Κοιτώντας τις βασικές αρχές του Κορανίου και διαβάζοντας 

μερικά από τα διδάγματα του Προφήτη Μουχάμαντ (صلى هللا عليه وسلم), 

καταλαβαίνουμε ότι το Ισλάμ, δεν ισχυρίζεται ότι είναι μια 

καινούρια πίστη η ιδεολογία του 7ου αιώνα, αλλά η συνέχεια 

του μηνύματος του Θεού που έφεραν όλοι οι προφήτες στους 

λαούς τους. Το Κοράνι αναφέρει χαρακτηριστικά:  
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ِنغاببهبا اونمنغاونصاي ْ ِناغاإبطنْيكن ي ْ ا طد بينبامنغاونصاٰىاببهبانواحاغاون طاذبياأنْوحن شنرنعناطنكومام بنن
اعنلنىا ُ ورن ۚ  ااكن ات نَت نفناراُوا اِبيهبا اونًلن ۚ  اأنْناأنُبيموا ا طد بينن إببْ رن هبيمناونمواسنٰىاونعبيسنٰىا
اإبطنْيهبامناناينشنغءواوني نْهدبياإبطنْيهبامننايوِبيبوا ۚ  ا َّللاواينْاَتن يب امنغاتنْدعواهوْماإبطنْيهبا   ْطموْشربكبنين
«Νομοθέτησε για σας την ίδια θρησκεία που είχε συστήσει στο 

Νώε, -και που σου την έχουμε στείλει εμπνέοντος σε – (την 

ίδια) που είχαμε συστήσει στον Αβραάμ, στον Μωυσή, και στον 

Ιησού. (Δηλαδή) να παραμένετε – με σταθερότητα – στη 

Θρησκεία και να μη χωριστείτε σ’ αυτή (σε αιρέσεις). Γι’ αυτούς 

που αποδίδουν συνεταίρους (στον Αλλάχ) σκληρός είναι (ο 

δρόμος) στον οποίο τους προσκαλείτε. Ο Αλλάχ διαλέγει για 

τον Εαυτό Του, όποιον θέλει, και οδηγεί στον Εαυτό Του εκείνον 

που μετανοεί». {Κοράνι 42:13}  

اونمواسنٰىاونعبيسنىا بْانبا اونمبنانُّاٍحاونإبب ْارن هبيمن يثنغُ نهوْماونمبِكن امب ا طِاُبي بنين ْذننغامبنن ونإبْذاأنخن
ُنلبيظااغ ُاغا يثنغ ِ ْهومام ب ْذننغامب ۚ  اونأنخن  منْرَيننا

«Και θυμήσου που πήραμε από τους Προφήτες τις συμφωνίες 

τους, κι από σένα, κι από τον Νώε, και τον Αβραάμ, και τον 

Μωυσή, και τον Ιησού το γιο της Μαριάμ. Και πήραμε απ’ 

αυτούς μια σοβαρή Συμφωνία» (Κοράνι 33:7) 

ا اوني نْعقواا َن َن غ َن ْْنغعبيلناونإبْس اإببْ رن هبايمناونإب اإبَلنٰ ِنغاونمنغاأونزبلن اإبطني ْ ُواطوا اآمنِاغاببغَّللاباونمنغاأونزبلن
اب ننْينااأنحنٍدا َو ان وفنر ب نا طِاُبيُّااننامبناراّب ببْماًلن نامواسنٰىاونعبيسنٰىاونمنغاأووِتب اونمنغاأووِتب ون ْْلنْسُنغطب
ِ ْهوْماونَننْنواطنهواموْسلبمواننا  م ب

 «Να δηλώσετε: “Πιστέψαμε στον Αλλάχ και σ’ ό,τι αποκάλυψε 

σε μας (το Κοράνιο) και στον Αβραάμ, Ισμαήλ, Ισαάκ, Ιακώβ 

και στις φυλές και σ’ ότι δόθηκε στον Μωυσή και τον Ιησού, και 

σ’ ό,τι δόθηκε σ’ όλους τους προφήτες απ’ τον Κύριο τους. Δεν 

κάνουμε καμιά διάκριση ανάμεσα σ’ οποιονδήποτε απ’ αυτούς. 
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Κι εμείς σ’ Αυτόν (στον Αλλάχ) υποταχτήκαμε. (Είμαστε 

Μουσουλμάνοι)» {Κοράνι 2:136} 

ۚ  اونكنغننا َّللاوا ا غَننا طِاُبي بنين ا َّللاباوناخن غطبكوْماونطٰنكبناراسوالن ماغاكنغنناُمونماٌداأنبنغاأنحنٍدام بنار بجن
اشنْيٍءاعنلبيمااغ   ببكول ب
«Ο Μουχάμμεντ … (είναι) Απόστολος του Αλλάχ και η 

Σφραγίδα των Προφητών (ως τελευταίος). Και ο Αλλάχ για 

κάθε πράγμα έχει (απόλυτη) γνώση.» {Κοράνι 33:40} 

Ο Ιησούς ποτέ δεν δίδαξε και ποτέ δεν ανέφερε την λέξη 

«Χριστιανισμός». Δίδαξε να λατρεύουμε και να υπακούμε τον 

Έναν και Μοναδικό Θεό, τον Ύψιστο. Δίδαξε την αφοσίωση που 

οφείλουμε να έχουμε σαν άνθρωποι στον Δημιουργό μας. Αυτό 

ακριβώς σημαίνει η λέξη «Ισλάμ» = υποταγή. Μια λέξη που δεν 

συνδέεται με κανένα όνομα προφήτη, ανθρώπου η ιδεολογίας. 

Μια λέξη που τονίζει, τόσο γλωσσολογικά όσο και θεολογικά, 

το αυθεντικό, ορθόδοξο μήνυμα και διδασκαλία όχι μόνο του 

Ιησού αλλά και όλων των προφητών και απεσταλμένων του 

Θεού (ειρήνη και ευλογία σε όλους). Συνεπώς ο Ιησούς και όλοι 

οι Προφήτες ήταν Μουσουλμάνοι με την έννοια της λέξης, και 

όχι με την έννοια της «ταμπέλας» και δίδαξαν το Ισλάμ = την 

υποταγή του ανθρώπου στον Δημιουργό του. 

 

Το Ισλάμ και ο Μουσουλμάνος δεν εμφανίστηκαν πριν 1400 

χρόνια, ούτε πρόκειται για μια επινόηση του Μωάμεθ (όπως 

λανθασμένα προφέρουν το όνομα του). Είναι η θρησκεία, η 

πίστη, ο τρόπος ζωής, όλων των προφητών. Όλοι οι Προφήτες 

είναι αδέλφια, οι μητέρες τους είναι διαφορετικές αλλά η 

θρησκεία τους είναι ΜΙΑ.  
 

،اوندبيِ وهومْا غت وهوْماشنَّتا ،اأوماهن ٍَ دٌااون ْلنْنُبينغءواإبْخانٌةاطبعنالا ون حب  
 

«Οι Προφήτες είναι αδέλφια, μπορεί να έχουν διαφορετικές 

μητέρες αλλά η θρησκεία τους είναι μια» {Μπουχάρι, 3443}  
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Οι πυλώνες του Ισλάμ  
 

Να περάσουμε τώρα να δούμε που βασίζεται το Ισλάμ. Να 

ρίξουμε μια μάτια στις διδασκαλίες του, την θεολογία του και 

την δογματική του (ακίντα). Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει 

αυτό είναι να δούμε τι λέει ο ίδιος ο Προφήτης Μουχάμαντ ( صلى هللا

 Στο Ισλάμ έχουμε την πολυτέλεια να γνωρίζουμε όχι .(عليه وسلم

μόνο την πίστη αλλά και την επεξήγηση και την ανάλυση το τι 

πιστεύουμε από τα λόγια του ίδιου του Αποστόλου, του μέγα 

διδασκάλου:  

 

O Όμαρ, o μαθητής – οπαδός του Προφήτη, αφηγείται: 
 

ارنضبيناهللاواعنِْهواأنْيضاا ِنمنغاَننْنواجولواٌساعباعنْناعومنرن :ا"اب ني ْ ا َّللاباصلىاهللااغاُنغلن ِْدنارنسوالب
ا طثب ا ِنغارنجوٌلاشندبيدواب نينغضب اي نْاٍم،اإْذاطنلنعناعنلني ْ َن ،اشندبيدواسنان دباعليهاواسلماذن  ينغ َب

ِاغاأنحندٌا اي نْعربِوهوامب ا طسافنرب،اونًلن اي ورنىاعنلنْيهباأنث نرو اجنلنا طشاْعرب،اًلن ا طِا يبب اصلى .احنَّتا اإَلن هللاااسن
اروْكُنَت نْيهب،اونونضنعناكنفاا ْيهب،عليهاواسلما .اِنأنْسِندناروْكُنَت نْيهباإَلن ذن ْيهباعنلنىاِنذب   

مبا اعنْنا ْْلبْسالن ِْنب :اينغاُمونمادواأنْخِبب ُنغلن   .ون
مواأنْناتنْشهندنا ا َّللاباصلىاهللااعليهاواسلما ْْلبْسالن ارنسوالو ا َّللاواونأنناااأنْناًلنااِ نقنغلن إطنهناإًلا

نا طزاكنغةن،اونتنا ةن،اونت وْؤِتب ا َّللاب،اونتوقبيمنا طصاالن اإُمونمادا ارنسوالو ْناصوامنارنمنضنغنن،اونَتنوجاا ْطُ نْيتن
  . ْسَتنَّنْعتاإطنْيهباسنُبيالاا
ُوهوا ِنغاطنهواينْسأنطوهواونيوصندب  ْ ُ ُْتا .اِ نعنجب :اصندن  !ُنغلن

ا ِْنب :اِنأنْخِبب َمنغنباُنغلن اعنْنا ْْلب .  
ئبكنَتبهباونكوَتوُبهباونروسولبهباون ْطي نا اببغنَّللاباونمنالن :اأنْنات وْؤمبنن ْْبِباُنغلن اببغْطقندنرباخن رب،اونت وْؤمبنن خب ا ْْ اونشنرب ِباْامب . 

ْحسنغنبا اعنْنا ْْلب ِْنب :اِنأنْخِبب ُْت .اُنغلن :اصندن   .ُنغلن
ِواِنا ِو،اِنإبْناَلنْاتنكوْنات نرن  :اأنْنات نْعُودنا َّللاناكنأنناكات نرن  إبناهواي نرن كُنغلن .  

اعنِ ْهنغاببأنْعلنا :امنغا ْطمنْسئوالو اعنْنا طساغعنةب .اُنغلن ِْنب :اِنأنْخِبب منامبْنا طساغئبلباُنغلن .  
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:اأنْناتنلبدنا ْْلنا اعنْناأنمنغرن ِتبنغ؟اُنغلن ِْنب :اِنأنْخِبب طنةنا،اونأنْنات نرنىا ْلْوفنغةنا ْطعورن ةنا ْطعنغمنةوارنب اَت نهنغُنغلن
،اِ نلنُبثْا ا ْطُ وِ ْينغنب .اُثواا ْنَّنلنقن امنلبياغ،ربعنغءنا طشاغءباي نَتنَّنغونطوانناِفب تو   

اأنتنْدربيامنْنا طساغئبلو؟ :اينغاعومنرو   .ُثوااُنغلن
:ا َّللاواونرنسواطوهواأنْعلنموا   .ُ وْلتو

:اِنا ِْببيلواأنتنغكوْماي وعنلب موكوْمادبيِنكومْاُنغلن إبناهواجب  
 

«Μια μέρα, καθώς καθόμασταν με τον Απόστολο του Αλλάχ, 

ειρήνη και ευλογία σε αυτόν, ένας άνδρας ήρθε μπροστά μας 

(σε εμάς), και τα ρούχα του ήταν υπερβολικά άσπρα και τα 

μαλλιά του υπερβολικά μαύρα. Δεν υπήρχαν σημάδια ταξιδίου 

πάνω του (δηλ δεν είχε σημάδια κούρασης και ταλαιπωρίας 

από ταξίδι), και κάνεις μας δεν τον γνώριζε. Μας προσέγγισε 

και έκατσε δίπλα στον Προφήτη βάζοντας τα γόνατα του 

αντικριστά με του Προφήτη και βάζοντας τις παλάμες του στα 

πόδια του, και έπειτα είπε: 

 

«Μουχάμαντ, ενημέρωσε με για το Ισλάμ. Και ο Προφήτης 

απάντησε: Ισλάμ είναι να μαρτυράς (να διακηρύττεις) ότι 

κανένας δεν είναι άξιος λατρείας, αληθινά, εκτός από τον 

Αλλάχ, και ότι ο Μουχάμαντ είναι ο Απόστολος του Αλλάχ, να 

εκτελείς την Προσευχή, να δίνεις το Ζακάα, να νηστεύεις στο 

Ραμαζάνι, και να κάνεις το προσκύνημα (Χάτζ) στο σπίτι (στην 

Καάμπα, στην Μέκκα), εφόσον είσαι ικανός. 

 

Ο Άνδρας απάντησε «Μίλησες με αλήθεια» (σωστά απάντησες) 

 

Και μείναμε έκπληκτοι όταν τον ρώταγε και του απαντούσε 

«μίλησες σωστά» 
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(ο άγνωστος άνδρας συνεχίζει…) «Ενημέρωσε με για το Ιμαάν 

(πίστη), και απάντησε: « Ιμαάν είναι να πιστεύεις στον Αλλάχ, 

στους Αγγέλους του, Στα βιβλία του, στους Αγγελιοφόρους του, 

στην τελευταία μέρα, και να πιστεύεις στο Κάνταρ (το θειο 

διάταγμα/πεπρωμένο), και στο καλό και στο κακό ( που μπορεί 

να προκύψει). Απάντησε, είπες την αλήθεια» 
 

Είπε έπειτα (ο άνδρας), «Ενημέρωσε με για το Ιχσάαν 

(τελειότητα στην λατρεία). Απάντησε:  Είναι να λατρεύεις τον 

Αλλάχ, σαν να τον βλέπεις, και εφόσον δεν μπορείς να τον δεις 

τότε να ξέρεις ότι Αυτός σε βλέπει. 

 

Ενημέρωσε με για την Ώρα (Ημέρα της Κρίσης): Απάντησε, 

«αυτός που ρωτάται δεν είναι πιο γνώστης από αυτόν που ρωτά 

για το θέμα αυτό. (δηλ και οι δυο δεν γνωρίζουν εκτός από τον 

Αλλάχ) 

 

(Ο άνδρας συνέχισε) «Ενημέρωσε με τότε για τα σημάδια της: 

Απάντησε, η δούλα θα γεννήσει την αφέντρα της, και θα δεις 

τους ξυπόλητους και γυμνούς, φτωχούς, βοσκούς να 

συναγωνίζονται στην κατασκευή υψηλών κτιρίων 

 

Μετά αποχώρησε (ο άνδρας) και παρέμεινα για λίγο (λέει ο 

Όμαρ). Και ο Αγγελιοφόρος του Αλλάχ είπε: «Όμαρ, γνωρίζεις 

ποιος ήταν αυτός που ρώταγε;» Του απάντησα «ο Αλλάχ και ο 

Αγγελιοφόρος Του γνωρίζουν καλύτερα» είπε «Αυτός ήταν ο 

Γαβριήλ, που ήρθε να σας διδάξει την θρησκεία σας» {Μούσλιμ, 

5} 
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Επεξήγηση: 

 

Αυτό το χαντίθ είναι τόσο σπουδαίο στις τάξεις των Ουλεμά 

(λογίων) των αχαντίθ (προφητικών ρήσεων), οπου 

τιτλοφορείται ως, «Ούμ ουλ Σούννα» (η μητέρα της Σούννα – 

Προφητικής παράδοσης). Και ο λόγος είναι ότι η συγκεκριμένη 

ρήση επεξηγεί το Ισλαμικό δόγμα με τα 6 άρθρα της πίστης, 

καθώς επίσης αναφέρει θέματα πνευματικότητας, θέματα που 

αφορούν το αόρατο πεδίο (αλ γάιμπ), και ορισμένα μικρά 

σημάδια της Ημέρας της Κρίσης. Όλα αυτά σε ένα χαντίθ (σε 

μια ρήση). 

 

Το χαντίθ αυτό είναι γνωστό ως το χαντίθ του Τζιμπρίιλ (το 

χαντίθ του Γαβριήλ). Περιέχει επίσης τα θεμέλια του Ισλάμ, 

του Ιμάν (πίστης) και του Ιχσάν (τελειότητα στη λατρεία) και 

αυτά τα τρία στοιχεία (Ισλάμ, Ιμάν, Ιχσάν) συνοψίζουν το 

«Ντίν» μας, (θρησκεία μας, ο τρόπος ζωής μας σαν 

Μουσουλμάνοι).  

 

Τα θεμέλια της Ισλαμικής πιστής έχουν ως εξής:  
 

1.      Να δηλώνεις η να μαρτυράς ότι δεν υπάρχει άλλη 

θεότητα άξια για λατρεία παρά μονάχα ο Ένας και ο 

Μοναδικός Δημιουργός Θεός (Αλλάχ), και ότι ο Μουχάμαντ 

είναι ο Απόστολος Του, σταλμένος σε όλη την ανθρωπότητα 

μέχρι την ημέρα της κρίσης. Οι Μουσουλμάνοι είναι 

υποχρεωμένοι να ακολουθούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων 

τους τον υποδειγματικό τρόπο ζωής του Προφήτη Μουχάμαντ. 
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2.      Προσευχή: Το να προσεύχεσαι 5 φορές την ημέρα σαν 

καθήκον απέναντι στον Θεό. Οι προσευχές δυναμώνουν και 

τονώνουν την πίστη στον Θεό και εμπνέουν τον άνθρωπο να 

οδηγείται σε ένα υψηλό ηθικό επίπεδο. Οι προσευχές επίσης 

εξαγνίζουν την καρδιά και αποτρέπουν πειρασμούς που 

οδηγούν στο κακό, την ασχήμια και την παρανομία. Και αυτός 

που προσεύχεται και η προσευχή του δεν τον εμποδίζει από την 

παρανομία τότε ας μάθει ότι εκτελεί την προσευχή ρομποτικά-

μηχανικά και όχι με ουσία.  

 

3.      Νηστεία στο μήνα του Ραμαζανίου: Οι Μουσουλμάνοι 

κατά την διάρκεια του μήνα του Ραμαζανίου (στο Ισλαμικό 

ημερολόγιο) απέχουν από το φαγητό το ποτό (νερό) τη 

σεξουαλική επαφή από την ανατολή του ηλίου μέχρι και την 

δύση του. Επίσης απέχουν (πιο έντονα από άλλους μήνες) από 

το κακό, τις κακές προθέσεις και τους πειρασμούς που οδηγούν 

στην αμαρτία. 

 

4.      Ελεημοσύνη: Το να πληρώνεις ετησίως 2.5% από τα 

χρήματα που αποθηκεύεις προς τον αδύνατο, φτωχό, και σε 

οποιονδήποτε έχει ανάγκη. Βασική προϋπόθεση είναι αυτά τα 

λεφτά (τα αποθηκευμένα) να έχει περάσει ένας χρόνος 

αποθήκευσης τους για να χρησιμοποιηθούν για ελεημοσύνη. 

 

5.      Προσκύνημα στην Μέκκα: Το προσκύνημα στη Μέκκα 

πρέπει να εκτελεστεί τουλάχιστον μια φορά, εφόσον ο πιστός 

μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά η σωματικά (υγεία) 

 

Αυτά τα 5 πράγματα στέκονται ως «κολώνες» για το Ισλάμ.   
 

Επιπλέον, από την ρήση ενημερωνόμαστε και για 6 σημεία τα 

οποία αποτελούν το δόγμα του Μουσουλμάνου. Η δογματική 

λοιπόν του Μουσουλμάνου έχει να κάνει με το να πιστεύει στα 

εξής:  
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1) Στον Θεό (Αλλάχ). Είναι ο Μόνος Δημιουργός, ο Μόνος 

Συντηρητής, ο Μόνος Κύριος, κανένας δεν στέκεται συνέταιρος 

μαζί του στην Κυριότητα Του. Είναι ο Μόνος άξιος λατρείας. Σε 

αυτόν ανήκει το δικαίωμα της επίκλησης (όχι να καλείς άγιους, 

νεκρούς κτλ). Κανέναν δεν φοβάσαι εκτός από Αυτόν. Σε 

κανέναν δεν αφοσιώνεσαι εκτός από Αυτόν. Σε κανέναν δεν 

εναποθέτεις την ελπίδα και την εμπιστοσύνη σου, μόνο σε 

Αυτόν. Υπακοή στις εντολές Του και απομάκρυνση από αυτά 

που απαγόρεψε. Αυτός είναι ο μόνος πραγματικά αληθινός 

Θεός, σε αυτόν ανήκει η θεοποίηση και σε κανέναν άλλον και 

σε κανένα δημιούργημα.  
 

 

2) Στου Αγγέλους. Ο Μουσουλμάνος πιστεύει στους Αγγέλους 

του Υψίστου. Πιστεύει ότι είναι από τα τιμημένα πλάσματα 

οπου ο Αλλάχ τα έπλασε από φως, έτσι όπως ο Αλλάχ έπλασε 

τον άνθρωπο (Αδάμ) από ένα είδος πηλού και τα πνεύματα 

(τζιν) από άκαπνη φωτιά. Στους Αγγέλους έχουν ανατεθεί 

διάφορες αποστολές από τον Κύριο τους. Μερικές από αυτές 

είναι η φύλαξη των πιστών, η καταγραφή των πράξεων της 

ανθρωπότητας, η παρουσία τους στον παράδεισο και στην 

κόλαση ως φύλακες, η συνεχόμενη και ακατάπαυστη λατρεία 

προς τον Κύριο και άλλα πολλά. Η βασική αρχή της 

δημιουργίας τους είναι για λόγους λατρείας και υπηρεσίας 

προς τον Αλλάχ. 

 

3) Στα βιβλία του (Αποκαλύψεις Του). Ο Μουσουλμάνος 

πιστεύει σε όλες τις αποκαλύψεις του Αλλάχ του Υψίστου, σε 

όλα τα Βιβλία/Γραφές που δόθηκαν σε ορισμένους από τους 

Προφήτες Του. Ο σκοπός αυτών των αποκαλύψεων ήταν να 

μεταδοθεί η θεϊκή εντολή και το μήνυμα προς τον άνθρωπο.  
 

 

Τα πιο σημαντικά βιβλία-αποκαλύψεις είναι 4: 

 

 Οι Ψαλμοί του Προφήτη Δαυίδ (ειρήνη σε αυτόν) 
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 Η Τοράχ του Προφήτη Μωυσή (ειρήνη σε αυτόν) 

 

 Το Ευαγγέλιο του Προφήτη Ιησού του Μεσσία (ειρήνη σε 

αυτόν) 

 

 Το Κοράνι του Προφήτη Μουχάμαντ (ειρήνη και ευλογία 

σε αυτόν) που λειτουργεί ως τελευταία και αιώνια 

διαθήκη ως την Ημέρα της Κρίσης.  

 

Υπάρχουν και άλλες αποκαλύψεις οι οποίες δεν είναι γνωστές 

σε εμάς ως ανθρωπότητα.   

 

Το Κοράνι είναι η σπουδαιότερη αποκάλυψη ανάμεσα στις 

υπόλοιπες. Είναι η τελευταία διαθήκη προς την 

ανθρωπότητα, φυλάττει το αυθεντικό και ορθό μήνυμα των 

προηγουμένων γραφών καθώς επίσης καταργεί ορισμένες 

νομολογίες (όχι θεολογίες) τους. 
 

4) Προφήτες και Αγγελιοφόρους του. Ο Μουσουλμάνος 

πιστεύει ότι ο Αλλάχ ο Ύψιστος επέλεξε από τους ανθρώπους 

αγγελιοφόρους και προφήτες για να μεταφέρουν τις εντολές 

Του προς την ανθρωπότητα. Τους έστειλε με ξεκάθαρες 

αποδείξεις και θαύματα έτσι ώστε ο λαός τους να τους 

ακολουθήσει. Ο Νώε (ειρήνη σε αυτόν) ήταν ο πρώτος 

αγγελιοφόρος και ο Μουχάμαντ (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) 

ήταν ο τελευταίος. Οι Αγγελιοφόροι και οι Προφήτες ήταν 

άνθρωποι. Είχαν ανάγκες όπως όλοι οι άνθρωποι. Έτρωγαν, 

έπιναν,  αρρώσταιναν, ξεχνούσαν, πέθαιναν. Ο πιστός δεν 

θεοποιεί τους προφήτες και τους απεσταλμένους του Θεού. 

Είναι τα καλύτερα πλάσματα και η πίστη ενός ατόμου δεν είναι 

ολοκληρωμένη εάν δεν πιστέψει σε όλους αυτούς, χωρίς καμία 

εξαίρεση. 

 

5) Την Ημέρα της Κρίσης. Ο Μουσουλμάνος πιστεύει στην 

«Ημέρα της Κρίσης» η αλλιώς την «Τελευταία Ημέρα». Θα είναι 

το τέλος του κόσμου (επίγεια ζωή) και έτσι όπως τον 

γνωρίζουμε. Θα ξεκινήσει η δεύτερη πραγματική ζωή, η 
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αιώνια. Ο Ύψιστος θα αναστήσει την ανθρωπότητα, θα 

ανταμείψει τους ενάρετους και θα τιμωρήσει τους εγκληματίες. 

Υπάρχουν σημάδια για αυτήν την ημέρα όπως η εμφάνιση του 

αντίχριστου, των Γώγ και Μαγώγ, την έλευση του Ιησού 

(ειρήνη σε αυτόν), την εμφάνιση του τέρατος, την έγερση του 

ηλίου από την δύση και άλλα πολλά.  

 

6) Στο Κάνταρ (το θειο διάταγμα/πεπρωμένο), και στο καλό και 

στο κακό ( που μπορεί να προκύψει). Ο Μουσουλμάνος πιστεύει 

στο Θειο Διάταγμα του Αλλάχ του Υψίστου. Πιστεύει στην 

Σοφία του Κυρίου και την Θέληση Του. Τίποτα δεν υπάρχει και 

τίποτα δεν γίνεται εκτός με την γνώση Του και την άδεια Του 

με απόλυτη δικαιοσύνη. Οτιδήποτε επιθυμεί ο Αλλάχ ο 

Παντοδύναμος θα πραγματοποιηθεί και οτιδήποτε δεν 

επιθυμεί δεν θα πάρει μέρος και δεν υπάρχει δύναμη και 

εξουσία εκτός από τον Αλλάχ 
 

Αυτά είναι τα 6 άρθρα της πίστης του Ισλάμ πάνω στα οποία 

δομείται το Ισλαμικό δόγμα. Πρώτα ο Θεός, ιν σαα Αλλάχ, 

μελλοντικά πρόκειται να δημοσιεύσουμε μια ορθόδοξη 

Ισλαμική προσέγγιση του Ισλαμικού δόγματος που έχει να 

κάνει λεπτομερειακά με αυτά τα σημεία και με διάφορα άλλα 

κομβικά κομμάτια της Ισλαμικής πίστης.  
 

Αυτό είναι επιγραμματικά το Ισλάμ από τις πηγές του. Το 

Ισλάμ του Κορανίου και της Σούννα (προφητικής παράδοσης).  
 

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد
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	وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

