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ΙΣΛΑΜ1

Ἡλέξις islām2 ἦτο κατά τήν προϊσλαμικήν περίοδο ἐν χρήσει εἰς τό
ἐμπορικόν λεξιλόγιον τῶν ἀνθρώπων τῆς Μέκκας καί ἐσήμαινε τήν

«συμφωνίαν», τήν «συνθήκην», τόν λόγον τιμῆς διά τό «κλείσιμον» τῆς ὑπο-
θέσεως. Ὁ Μωάμεθ μέ τό κήρυγμά του ἔδωσε νέον περιεχόμενον καί δύναμιν
εἰς τόν παλαιόν ὅρον, χρησιμοποιήσας αὐτόν ἀπό τήν πρώτην φάσιν τῆς δρά-
σεώς του, διά νά δηλώσῃ τήν ὑπαρξιακήν ὑπακοήν εἰς τήν κλῆσιν τοῦ Ἀλλάχ
καί νά προσδιορίσῃ τόν σκοπόν καί προσανατολισμόν τῶν ὁπαδῶν του.

Ὅσοι ἀποδέχονται τήν μορφήν αὐτήν σχέσεως πρός τόν Θεόν ὀνομάζονται
muslim (ἐξ οὗ μουσουλμᾶνος, μουσουλμᾶνοι). Ἡ ἀραβική φράσις «εἶμαι μου-
σουλμᾶνος» εἰς τό βάθος της σημαίνει «εἶμαι παραδεδομένος τῷ Κυρίῳ». Ὁ
Μωάμεθ καί οἱ πρῶτοι ὀπαδοί του ὠνόμαζον ἑαυτούς muslim, διακηρύσσον-
τες οὕτως ὅτι ὡς βασικόν χαρακτηριστικόν των ἐθεώρουν τήν ὁλοκληρωτικήν
ἀφοσίωσίν των εἰς τόν Θεόν καί ὅτι τό μήνυμά των ἦτο εἷς νέος, ὀρθός τρόπος
ζωῆς τοῦ λαοῦ, ἤτοι islām, «ὑποταγή εἰς τόν Θεόν». Ἐν τῇ παρόδῳ τοῦ χρόνου
ὁ ὅρος islām ἀπεστερήθη τῆς ἀρχικῆς θρησκευτικῆς θερμότητος καί ἐντάσεως
καί ἔγινεν, ἰδίως εἰς τάς ἐκτός τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου γλώσσας, τό ὄνομα ἑνός
θρησκευτικοῦ συστήματος ἰδεῶν, νόμων, πράξεων, τό ὄνομα μιᾶς «θρησκείας».

1 Ὁ Μακαριώτατος μᾶς παρεχώρησε εὐγενῶς τήν ἄδεια νά ἀναδημοσιεύσουμε ἀποσπάσματα ἀπό
τό σπουδαῖο βιβλίο του Ἰσλάμ: Θρησκειολογική ἐπισκόπησι, ἐκδ. «Πορευθέντες», Ἀθῆναι 1975.
Τόν εὐχαριστοῦμε ὁλοκαρδίως.
2 Γραμματικῶς ἡ λέξις islām εἶναι ἀπαρέμφατον τοῦ ρήματος aslama, τό ὁποῖον σημαίνει «ἀποδέχο-
μαι», ὑποτάσσομαι, παραδίδομαι· συνεπῶς συμπυκνώνει τάς ἐννοίας, τάς ἐκφραζομένας ὑπό τῶν
λέξεων: ἀποδοχή, παράδοσις, ὑποταγή, ἀφοσίωσις. Ὁ ἀπαρεμφατικός τύπος προσδίδει δυναμικόν
τόνον συνεχείας· πρόκειται περί μιᾶς «ἐσωτερικῆς καταστάσεως, ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνεται καί ἀνα-
νεοῦται»· Ch.J. Adams, A Reader’s Guide to the Great Religions (New York, London 1965), σελ. 288.
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1. ΤΑ «ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»

Οἱ κύριοι πόλοι τῆς θεολογίας τοῦ Κορανίου εἶναι ἀφ’ ἑνός μέν ἡ ἔμφασις
εἰς τόν μονοθεϊσμόν, εἰς τήν ὑπερβατικότητα καί τό ἀπρόσιτον τοῦ Θεοῦ, ἀφ’
ἑτέρου δέ ἡ πίστις εἰς τήν κρίσιν καί τήν μέλλουσαν ζωήν. Αἱ οὐσιώδεις διδα-
σκαλίαι τοῦ Ἰσλάμ ταξινομοῦνται συνήθως εἰς τάς ἀκολούθους θέσεις3:

α) Αὐστηρός μονοθεϊσμός.
Ἰδιαιτέρως τονίζεται ἡ ὕπαρξις, ἡ μοναδικότης, τό ἀπρόσιτον τοῦ Θεοῦ

(Allāh)4. Οὐδείς ὑπάρχει ὅμοιός Του, οὐδείς εἶναι δυνατόν νά παραλληλισθῇ,
πρός Αὐτόν· δέν ἔχει υἱόν ἤ θυγατέρα. Οὐδείς ἀπολύτως μοιράζεται τόν θρό-
νον μετ’ Αὐτοῦ. Μεταξύ τοῦ Ἀλλάχ καί πάσης ἄλλης ὑπάρξεως ὑφίσταται ἀγε-
φύρωτον χάσμα. Ἐδημιούργησε τόν κόσμον εἰς ἕξ ἡμέρας καί ἔδωσε πνοήν εἰς
τόν ἄνθρωπον. Δεσπόζει τοῦ σύμπαντος. Εἰς τό τέλος ἑκάστης μουσουλμα-
νικῆς προσευχῆς ἐπαναλαμβάνεται ὁ στίχος τοῦ Κορανίου: «Οὗτος ἐστιν ὁ
Ὕψιστος, οὗτός ἐστιν ὁ μέγας» («Ἡ Βοῦς», 2:256). Ἡ ἀνωτέρω φράσις γράφεται
καί φέρεται εἰς περίαπτα. «Ὁ Θεός εἶναι τό φῶς τῶν οὐρανῶν καί τῆς γῆς... Ὁ
Κύριος κατευθύνει ὅντινα βούλεται πρός τό φῶς αὐτοῦ» («Τό Φῶς», 24:35).

Ὁ Θεός εἶναι ὁ ἐντελῶς ΑΛΛΟΣ. Κατέχει εἰς ἄπειρον βαθμόν ὅλας τάς
ἀνθρωπίνους ἀρετάς καί τελειότητας· ἀλλ’ οὐδεμία σύγκρισις, οὐδείς παραλ-
ληλισμός δύναται νά γίνῃ μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Διά τόν λόγον αὐτόν
ὡρισμένα παραγγέλματα τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως «γίγνεσθε οὖν οἰκτίρμονες
καθώς καί ὁ Πατήρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί», ἀποτελοῦν διά τόν μουσουλμᾶνον
εἶδος βλασφημίας· διότι ἀποκλείεται εἰς τόν ἄνθρωπον νά πλησιάσῃ καί νά
ὁμοιωθῇ πρός τόν Θεόν. Ἰδέαι, ὡς ἡ τῆς «θέσεως τοῦ ἀνθρώπου», ἄκρως
οἰκεῖαι εἰς τήν χριστιανικήν ὀρθόδοξον θεολογίαν, εἰς τήν μουσουλμανικήν
σκέψιν ἠχοῦν ὡς ἀνυπόφορος βλασφημία. Τό κήρυγμα τοῦτο καί ἡ ἔμφασις
εἰς τήν ἀποκλειστικότητα τοῦ Ἀλλάχ ἀποτελοῦν ἀντίδρασιν κατά τοῦ πολυ-
θεϊσμοῦ, ὅστις ἐπεκράτει τότε εἰς τόν ἀραβικόν κόσμον, συγχρόνως ὅμως καί

3 Εἰς τό παρόν κεφάλαιον ἐπισημαίνομεν ἐκ τῆς πληθύος τῆς σχετικῆς βιβλιογραφίας τά κάτωθι
εἰδικά ἔργα: M.G. DeTassy, Exposition de la foi musulmane (Paris 1822). A. von Kremer, Geschichte
der herrschenden Ideen des Islams (1868, Hildesheim 21961). M. Horten, Muhammedanische Glau-
benslehre (Bonn 1916). H.U.W.Stanton, The Teaching of the Qurān (London 1919). H. Stieglecker,
Die Glaubenslehren des Islam (Paderborn, München, Wien 1962). D.A. Ajijola, The Concept of Isla-
mic Faith (Ikare-Nigeria 1971).
4 Βλ. M. Fakhry, «The Classical Islamic Arguments for the Existence of God», MW47 (1957), σσ. 133-145.
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ἀντίκρουσιν τοῦ περί Ἁγίας Τριάδος χριστιανικοῦ δόγματος5. Περί τούτου, ὡς
φαίνεται, ὁ Μωάμεθ ἐγνώριζε μόνον ἀπό τάς πληροφορίας καί τά σκώμματα
τῶν ἐν Ἀραβίᾳ εὑρισκομένων ἑβραίων καί τήν πολεμικήν διαφόρων αἱρετικῶν
χριστιανῶν τῆς πατρίδος του.

Εἰς τήν ἰσλαμικήν θεολογίαν χρησιμοποιοῦνται 99 ὀνόματα διά τόν Θεόν,
ἐκφράζοντα διαφόρους ὄψεις τοῦ μεγαλείου τῆς ὑπάρξεώς του: π.χ. ὁ Ἅγιος,
ὁ Πρῶτος, ὁ Ἔσχατος, ὁ Δημιουργός, ὁ Ἀκούων, ὁ Βλέπων, ὁ Ἰσχυρός, ὁ
Πλούσιος, ὁ Σοφός, ὁ Σώζων, ὁ Ἐλεήμων, ὁ Ὑψῶν, ὁ Συγχωρῶν, ὁ Ἀγαπητός,
ἡ Δικαιοσύνη, ἡ Ἀλήθεια κ.λπ.6. Ἡ περί αὐτοῦ ὅμως γνῶσις δέν εἶναι πλήρης·
τό μυστήριον τοῦ Θεοῦ παραμένει ἀνεξερεύνητον.

Τό Κοράνιον ἐπανέρχεται ἐπανειλημμένως μέ ζωηράν γλῶσσαν εἰς τό θέμα
τῆς μοναδικότητος τοῦ Ἀλλάχ, τῆς παντοδυναμίας καί παντοκρατορίας του.

β) Πίστις εἰς τούς ἀγγέλους.
Συμφώνως πρός τό Κοράνιον οἱ ἄγγελοι, ὄντα δημιουργηθέντα ἐκ φωτός,

εὑρίσκονται διαρκῶς εἰς τάς διαταγάς τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἐκτελεσταί τῶν παραγ-
γελμάτων Του καί μεσολαβοῦν μεταξύ Αὐτοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Εἰς τήν
χορείαν τῶν ἀγγέλων ἰδιαιτέραν θέσιν κατέχουν ὁ Μιχαήλ καί ὁ Γαβριήλ. Ὁ
τελευταῖος κατ’ ἐντολήν τοῦ Θεοῦ μετέφερεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τό Κοράνιον καί
τό ὑπηγόρευσεν εἰς τόν Μωάμεθ· ἐκόμισε πρός τήν Παρθένον Μαριάμ τό
μήνυμα ὅτι θά γεννήσῃ ἀσπόρως τόν Ἰησοῦν. Πολλάκις ὁ Γαβριήλ ἀποκα-
λεῖται «πνεῦμα Θεοῦ». Οἱ ἄγγελοι ἐπιβλέπουν τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων, κατα-
γράφουν τάς πράξεις των· καί ἡ βίβλος, εἰς τήν ὁποίαν καταχωροῦνται, θά
ἀνοιγῇ κατά τήν ἐσχάτην κρίσιν.

Πλήν τῆς πίστεως εἰς τήν ὕπαρξιν τῶν ἀγαθῶν ἀγγέλων, ἔντονος εἶναι ἐπί-
σης εἰς τό Ἰσλάμ ἡ βεβαιότης περί τῆς ἐντός τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς δράσεως
τοῦ Σατανᾶ (Shaitān), τοῦ πειρασμοῦ. Κατά το Κοράνιον οὗτος κατεκρημνίσθη
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, διότι ἠρνήθη νά λατρεύσῃ τόν Ἀδάμ –ὅστις θεωρεῖται ὁ

5 H.A. Wolfson, “The Muslim Attributes and the Chritian Trinity”, Harvard Theological Review 49
(1956), 1-18.
6 Κατά τό Κοράνιον, «Οὐκ ἔστιν ἄλλος Θεός πλήν αὐτοῦ· οὗτος φέρει τά ὡραιότερα ὀνόματα»
(Τ.Χ., 20:7, Πρβλ. «Ἐλ-Ἀαράφ», 7:180· «Ἡ Μετοικεσία», 59:24). Εἰς τούς διαφόρους καταλόγους
παρουσιάζονται παραλλαγαί τινες τόσον εἰς τήν σειράν μέ τήν ὁποίαν ἀναφέρονται, ὅσον καί εἰς
ὡρισμένα ὀνόματα. Βλ. R. Stade, Ninety-Nine Names of God (Ibadan 1970), ὅπου δίδεται ἡ μετά-
φρασις τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τοῦ ἔργου τοῦ al-Ghazālī, Kitāb al-Maqsad al-Asnā Sharh Asmā
al-Husnā. J R(obson), «Ninety-Nine Names of Islam», DCR (1971), σσ. 306-307. DHI (1964), σσ. 141-
142. Πρβλ. A.A. Nadwi, «The Excellent Names of Allah», JRAI 2, No 2(1974), σσ. 10-13.
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πρῶτος προφήτης– καί ἔγινεν ὁ χειρότερος ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου. Ἐκτός τῶν
ἀγγέλων καί τοῦ Σατανᾶ, εἰς τό κύκλωμα τῶν ὑπερανθρωπίνων ὄντων, τά
ὁποῖα παραδέχεται τό Κοράνιον, ἀπαντᾷ καί μία ἐνδιάμεσος κατηγορία μεταξύ
ἀγγέλων καί ἀνθρώπων, τά jinn (τζίν). Ἔχουν δημιουργηθῆ ἐκ πυρός καί πολλά
ἐξ αὐτῶν πιστεύουν εἰς τό Κοράνιον καί εἶναι ἀγαθά. Ἀλλ’ ὑπάρχουν καί τά
κακά τζίν, τά ὁποῖα ἔκλεψαν τά μυστικά τοῦ οὐρανοῦ καί διά τοῦτο ἐλιθοβο-
λήθησαν διά θραυσμάτων ἀστέρων καί κατωλίσθησαν εἰς τήν ἄβυσσον. Ἀρχη-
γός τῶν τελευταίων εἶναι ὁ Iblīs (Ἰμπλίς = Διάβολος). Ἐδάφια τοῦ Κορανίου
ἀναφέρουν ὅτι ὡρισμένα τζίν ἐγνώρισαν εἰς τόν Σολομῶντα μαγικά μυστικά.

γ) Προφῆται· κορωνίς ὁ Μωάμεθ.
Κατά τήν διαδρομήν τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας ὁ Θεός, ὡς βεβαιώνει τό

Κοράνιον, ἀπέστειλεν εἰς τόν κόσμον προφήτας καί ἀποστόλους διά νά ἐξαγ-
γείλῃ τάς βουλάς Του καί νά ὁδηγήσῃ τούς ἀνθρώπους εἰς τήν ὁδόν τῆς ἀλη-
θείας7: «Ὁ Θεός ἀπέστειλε τούς προφήτας ὅπως κηρύξωσι καί διδάξωσι» (Ἡ
Βοῦς, 2:209). Πρῶτος ὑπῆρξεν ὁ Ἀδάμ καί τελευταῖος, ὡς κορωνίς, ὁ Μωάμεθ.
Τό Κοράνιον ἀναφέρει 26 ὀνόματα προφητῶν· πλεῖστα ἐξ αὐτῶν ἔχουν ληφθῆ
ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἄλλα προέρχονται ἐξ ἀραβικῶν λαϊκῶν παραδόσεων τῆς
ἐποχῆς· π.χ. Ἐνώχ, Νῶε, Ἰσμαήλ, Ἰσαάκ, Ἰακώβ, Δαβίδ, Σολομών, Ζαχαρίας,
Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής8, ἀκόμη και ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος9. Μεταγενέστεραι μου-
σουλμανικαί παραδόσεις ἀναβιβάζουν τόν ἀριθμόν τῶν προφητῶν εἰς
124.00010. Τούτων προεξάρχουν οἱ πέντε μεγάλοι «ἀπόστολοι» («ἀπεσταλμέ-
νοι»): (i) ὁ Νῶε (Nūh), ὁ ὁποῖος μετά τόν κατακλυσμόν συνωμολόγησε τήν
πρώτην συνθήκην μετά τοῦ Θεοῦ· (ii) ὁ Ἀβραάμ (Ibrāhīm) «ὁ φίλος τοῦ Θεοῦ»,

7 L. Gardet, “La notion de prophétie en théologie musulmane”, Revue Thomiste 66 (1966), 353-409.
F. Rahman, Prophecy in Islam (London 1958). D. Sidersky, Les origines des légendes musulmanes
dans le Coran et dans lew vies des prophètes (Paris 1933).
8 J. C. L. Gibson, “John the Baptist in Muslim Writings”, MW 45 (1955), σσ. 334-345.
9 Εἰς τό ἐδάφιον ὁ τελευταῖος ὀνομάζεται Δίκερως (Ζούλ-Καρνέϊν) («Τό ἄντρον», 18:82)· πρβλ.
Αὐτόθι, στίχ. 83: «Ὡρίσαμεν τήν ἐξουσίαν αὐτοῦ ἐπί τῆς γῆς καί τῷ παρεχωρήσαμεν τά μέσα ἵνα
ἐκτελέσῃ πᾶν ὅ,τι ἐβούλετο ἀκολουθῶν ὁδόν τινα» [ὀρθ.: ...καί ἠνοίξαμεν αὐτῷ ὁδόν, διά νά ἐκτε-
λέσῃ πᾶν ὅ,τι ἐβούλετο· Ullmann, Koran (1959), σσ. 242-243. Πρβλ. Paret, Koran (1966), σελ. 245.
Blachère, Coran (1959), σελ. 344. Bell, Qur’ān (1960) I, σελ. 281].
10 Οἱ Βυζαντινοί εἰρωνεύοντο τόν μέγαν ἀριθμόν τῶν προφητῶν τοῦ Ἰσλάμ: «Καί ἄκουε τοῦ βίου
αὐτοῦ τά ἔπαθλα καί τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ τά ληρήματα λέγοντος ὅτι ἀριθμός ὑπάρχει προ-
φητῶν ἑκατόν εἴκοσι τέσσαρες χιλιάδες. Εἴπατε ἡμῖν· Εἶχεν ὁ Θεός μετά τινος καί ἐδέετο συμμα-
χίας τόσης;»· Erich Trapp, “Die Dialexis des Mönchs Euthymios mit einem Sarazenen”, Jahrbuch
der Österreichischen Byzantinistik 20 (1971), σελ. 128.
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ἀρχέτυπον τῆς πίστεως εἰς ἕνα Θεόν11· (iii) ὁ Μωϋσῆς (Μūsā), ὅστις ὡμίλησε
μετά τοῦ Ὑψίστου («Τά Συμβάντα», 28:30)· (iv) ὁ Ἰησοῦς (Īsā), «ὁ Μεσσίας
Ἰησοῦς, υἱός τῆς Μαριάμ, ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ καί ὁ λόγος αὐτοῦ» («Αἱ
Γυναῖκες», 4:169)· καί τέλος (v) ὁ Μωάμεθ «ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ καί ἡ σφρα-
γίς πάντων12 τῶν προφητῶν» («Οἱ Ὁμόσπονδοι», 33:40). Ὁ Μωάμεθ ἔλαβεν
ἀπό τόν Θεόν κατ’ ἐξοχήν τήν ἀποστολήν τῆς Διδαχῆς: «Καί λέγουσιν οἱ ἄπι-
στοι [περί τοῦ Μωάμεθ]· “Ἴσως ὁ Θεός δέν ἔδωκεν αὐτῷ ἐξουσίαν ὅπως δια-
πράττῃ θαύματα;” Σύ εἶσαι ἐντεταλμένος [προσθετέον: μόνον]13 νά διδάξῃς.
Ἕκαστος λαός εἶχεν ἀπόστολόν τινα ὁδηγοῦντα αὐτόν» («Ἡ Βροντή», 13:8)14.

Ἔργον τῶν προφητῶν ἦτο νά ἐξαγγείλουν τήν πίστιν εἰς τόν ἕνα καί μόνον
Θεόν καί νά ἀποσπάσουν τόν ἄνθρωπον ἐκ τῆς λατρείας τῶν εἰδώλων. Διότι
τό βασικώτερον ἁμάρτημα, συμφώνως πρός τήν θεολογίαν τοῦ Ἰσλάμ, εἶναι ἡ
τάσις τῶν ἀνθρώπων νά λησμονοῦν τόν ἕνα καί μοναδικόν Θεόν καί νά στρέ-
φωνται πρός τά εἴδωλα. Οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ Θεοῦ συνήντησαν εἰς τό ἔργον
των πολλάς ἀντιξοότητας, ἀλλ’ ἐνισχύοντο συνεχῶς ὑπό τοῦ Θεοῦ.

Κατά τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος διά τῶν σκοτεινῶν ἀτραπῶν τῆς
Ἱστορίας φωτίζουν τήν ζωήν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὡρισμέναι δέσμαι φωτός,
τάς ὁποίας προκαλεῖ ἡ παρουσία τῶν προφητῶν. Διά τό Ἰσλάμ δέν ὑπάρχει
ἡ αἴσθησις τῆς ἀποφασιστικῆς τομῆς ἐντός τοῦ χρόνου –ὅπως συμβαίνει εις

11 Βλ. ὡραίαν ἀνάλυσιν A. Guthrie, “The Significance of Abraham”, MW 45 (1955), σσ. 113-120.
12 Ὀρθ.: καί ἡ σφραγίς τῶν προφητῶν. Ὁ Ullmann [korah (1959), σελ. 342] γράφει: «καί ἡ σφραγίς
τοῦ προφήτου». Τήν φράσιν «σφραγίς προφήτου» εἶχον χρησιμοποιήσει καί ἄλλοι προηγουμένως
διά τόν ἑαυτόν των –ὅπως ὁ Μάνης– διά νά δηλώσουν ὅτι δι᾽ αὐτῶν ἔκλειεν ἡ σειρά τῶν προ-
φητῶν· Buhl, Muhammad (1961), σελ. 398.
13 Βλ. Alberry, Koran (1971), I, σελ. 268: “Thou art only a Warner”. Πρβλ. Paret, Koran (1966), σελ.
201. Bell, Qur’ān (1960), I, σελ. 229. Montet, Coran (1949), σελ. 567.
14 Ὁ Μωάμεθ ἰσχυρίζετο ὅτι ἡ ἔλευσίς του προανηγγέλθη ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ Ἰησοῦ: «Ὁ δέ Ἰησοῦς
υἱός τῆς Μαριάμ εἶπε πρός τόν λαόν αὐτοῦ· “Ὦ υἱοί Ἰσραήλ! ἐγώ εἰμί Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ πεμ-
φθείς πρός ὑμᾶς, ὅπως κυρώσω τήν πρό ἐμοῦ ἀποσταλεῖσαν Πεντάτευχον καί εὐαγγελίσωμαι
ὑμῖν τήν ἔλευσιν ἑτέρου Ἀποστόλου, μετ’ ἐμέ, οὗ τό ὄνομα Ἀχμέτ”» («Πολεμική Παράταξις», 61:6).
Κατά τούς μουσουλμάνους ἑρμηνευτάς εἰς τό εὐαγγελικόν ἐδάφιον Ἰωάν. 16,7 («Ἐάν γάρ μή ἀπέλ-
θω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρός ὑμᾶς, ἐάν δέ πορευθῶ, πέμψω αὐτόν πρός ὑμᾶς») ὑπῆρχε
κατ’ ἀρχάς ἡ λέξις «περικλυτός» (καί οὐχί «παράκλητος»), ἡ ὁποία σημαίνει «ἔνδοξος» καί εἶναι
συνώνυμος τῆς κορανικῆς λέξεως «Ἀχμέτ». Ἡ τελευταία ἔχει τήν αὐτήν ρίζαν καί ἔννοιαν μέ τό
ὄνομα Muhammad (= δεδοξασμένος), τό ὄνομα τοῦ Προφήτου. Οἱ χριστιανοί ὅμως, λέγουν οἱ μου-
σουλμᾶνοι, διέστρεψαν τό ἱερόν κείμενον. Βλ. Yūsuf Ἁlī, Holy Qur’ān (1968), 144, σημ. 416 καί
1540, σημ. 5438. Πρβλ. Πεντάκη, Κοράνιον (1928), 404-405. Κατά τόν ὑπομνηματιστήν Yūsuf Ἁlī
«καί ἄν ἀκόμη ἀναγνώσωμεν Παράκλητος, τοῦτο ἀναφέρεται εἰς τόν ἅγιον Προφήτην (δηλ. τόν
Μωάμεθ), ὅστις εἶναι ‘πρός ἔλεος τοῦ σύμπαντος κόσμου’ (21:107), ‘πλήρης καλοκαγαθίας καί ἐλέ-
ους [πρός τούς πιστούς]’ (9:128/129)»· αὐτόθι σελ. 1.540.
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τόν Χριστιανισμόν, τόν δεχόμενον τήν ἐν χρόνῳ Σάρκωσιν τοῦ Λόγου– διά τῆς
ὁποίας ἡ Ἱστορία ἤλλαξεν ὁριστικῶς πορείαν καί νόημα.

δ) Τά βιβλία τῶν προφητῶν· Κοράνιον.
Θεμελιώδους σημασίας εἶναι ἐπίσης διά τούς μουσουλμάνους ἡ πίστις εἰς

τά βιβλία τῶν προφητῶν καί ἰδιαιτέρως εἰς τό Κοράνιον, ὡς τό ἐπιστέγασμα
τῶν ἱερῶν βιβλίων: «Κατεπέμφθη δέ ἵνα κυρώσῃ τάς πρό αὐτοῦ Βίβλους καί
ἐξηγήσῃ τάς ἀναμφισβητήτους Γραφάς [Γραφήν]15, ἄς κατέπεμψεν ὁ Κύριος τοῦ
παντός16...» («Ἰωνᾶς», 10:38). Τό Κοράνιον, ὡς εἴδομεν καί εἰς προηγούμενον
κεφάλαιον, θεωρεῖται τόσον τέλειον, ὥστε κατά τήν ἐντός αὐτοῦ εὑρισκομένην
ρῆσιν: «...ἐάν «ἑνωθῶσιν ἄνθρωποι καί πνεύματα ἵνα δημιουργήσωσι παρόμοιόν
τι ἀνάγνωσμα [Qur’ān], δέν θέλουσι δυνηθῇ νά πράξωσι τοιοῦτόν τι καίπερ
βοηθούμενοι ἀμοιβαίως» («Ἡ Νυκτερινή Ὁδοιπορία», 17:90).

Ὡς βιβλία προφητῶν ἀναγνωρίζονται ἡ Πεντάτευχος17, οἱ Ψαλμοί18 καί τό
Εὐαγγέλιον19. Συμφώνως πρός τήν κορανικήν ἄποψιν, τό πρῶτον ἀπεκαλύ-
φθη εἰς τόν Μωυσέα, τό δεύτερον εἰς τόν Δαβίδ καί τό τρίτον εἰς τόν Ἰησοῦν.
Κατ’ οὐσίαν τά ἱερά βιβλία, ὡς πιστεύουν οἱ μουσουλμᾶνοι, τονίζουν τάς
αὐτάς ἀληθείας καί ὑπαινίσσονται τό ἔργον τοῦ Μωάμεθ. Ἀλλ’ οἱ Ἑβραῖοι καί
οἱ χριστιανοί ἠλλοίωσαν τά ἱερά κείμενα, τά ἐνόθευσαν καί ἀφῄρεσαν ἐξ
αὐτῶν τάς εἰς τόν Μωάμεθ ἀναφερομένας μαρτυρίας: «Ὦ ὁπαδοί τῆς Βίβλου!
Διατί περιβάλλετε τήν ἀλήθειαν μέ τόν χιτῶνα τοῦ ψεύδους; Διατί καλύπτετε

15 Arberry, Koran (1971), I, σελ. 229. Paret, Koran (1966), σελ. 171.
16 Πρόκειται ἐδῶ περί τοῦ Κορανίου. Πρβλ. καί Ulimann, Koran (1959), σελ. 170 (ἐν συναρτήσει
πρός τάς «ἀναμφισβητήτους Γραφάς»): «es ist daher kein Zweifel, dass er (τό Κοράνιον) vom Herr
der Welten gekommen ist».
17 «Ἔδωκα εἰς τόν Μωυσῆν τήν Βίβλον καί τήν Διάγνωσιν [Fūrkan] ὅπως κατευθυνθῆτε ἐν ὁδῷ
εὐθείᾳ» («Ἡ Βοῦς», 2: 50). «Κατεβιβάσαμεν τήν Πεντάτευχον, περιέχουσαν τό φῶς καί τήν ὁδη-
γίαν. Οἱ προφῆται, ἀληθῶς πιστοί, ἀφωσιωμένοι τῷ Ἰσλαμισμῷ, ἤθελον δι’ αὐτῆς δικάσει τούς
Ἑβραίους» («Ἡ Τράπεζα», 5:48).
18 «Ὡσαύτως ἐδώκαμεν τήν ἀποκάλυψιν τῷ Ἀβραάμ καί Ἰσμαήλ, τῷ Ἰσαάκ καί Ἰακώβ καί ταῖς
φυλαῖς, τῷ Ἰησοῦ καί Ἰώβ, τῷ Ἰωνᾷ καί Ἀαρών καί τῷ Σολομῶντι· εἰς δέ τόν Δαυΐδ ἐδώκαμεν τό
Ψαλτήριον» («Αἱ Γυναῖκες», 4:161). «... καί ἐδώκαμεν τό Ψαλτήριον εἰς τόν Δαυΐδ» («Ἡ Νυκτερινή
Ὁδοιπορία», 17:57).
19 «Ἐξαπέστειλε πρός σέ τήν Βίβλον τῆς ἀληθείας, ἥτις κυροῖ τάς πρό αὐτῆς ἀποκαλυφθείσας·
κατέπεμψε τήν Πεντάτευχον καί τό Εὐαγγέλιον, ὅπως χρησιμεύσωσιν ὡς ὁδηγός τοῖς ἀνθρώποις»
(«Ὁ Οἶκος Ἐμράν», 3:2). «Ἐπέμψαμεν τόν Ἰησοῦν, υἱόν τῆς Μαριάμ, ἵνα κυρώσῃ τήν Πεντάτευχον.
Ἐδώκαμεν αὐτῷ τό Εὐαγγέλιον, ὅπερ ἐμπεριέχει ὡσαύτως τήν ὁδηγίαν καί τό κήρυγμα πρός τούς
φοβουμένους τόν Κύριον» («Ἡ Τράπεζα», 5: 50).
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αὐτήν καίτοι γινώσκοντες ταύτην;» («Ὁ Οἶκος Ἐμράν», 3:64). «Ὦ ὁπαδοί τῶν
Γραφῶν! Ἦλθε πρός ὑμᾶς ὁ ἡμέτερος ἀπόστολος ἵνα δηλώσῃ πολλά χωρία,
ἅτινα ἀπεκρύψατε ἐκ τῶν Γραφῶν, παραλείποντες πολλά ἄλλα» («Ἡ Τράπε-
ζα», 5:18). Τοιουτοτρόπως, παρά τήν θεωρητικήν ἀναγνώρισιν τῆς ἀξίας τῆς
ἡμετέρας Ἁγίας Γραφῆς, δέν τήν μελετοῦν, διότι τήν θεωροῦν ἠλλοιωμένην.
Ἐκλέγουν ἐν τούτοις ὡρισμένους στίχους, ἔχοντες ὡς κριτήριον τό Κοράνιον.

ε) Ἀνάστασις τῶν νεκρῶν καί ἐσχάτη κρίσις.
Ἐκ τῶν βασικωτέρων μηνυμάτων τοῦ Κορανίου καί γενικώτερον τοῦ Ἰσλάμ

εἶναι ἡ πεποίθησις εἰς τήν τιμωρίαν τῶν ἁμαρτωλῶν, τήν ἀνταμοιβήν τῶν
δικαίων, τόν παράδεισον καί τήν κόλασιν. Πυρήν τοῦ κηρύγματος τοῦ Μωάμεθ
κατά τήν πρώτην περίοδον ὑπῆρξεν ὁ τονισμός τῆς ἡμέρας τῆς κρίσεως. Ἐν
τῷ Κορανίῳ παρατίθενται πλεῖσται περιγραφαί καταστροφῶν, ἐσχατολογικοῦ
περιεχομένου, αἵτινες θά προηγηθοῦν τῆς ἐσχάτης ἡμέρας. Προφητεύεται ἡ
εἰσβολή τῶν τεράτων Γώγ καί Μαγώγ, τῶν ἀποκαλυπτικῶν ζῴων· γίνεται ἀκό-
μη λόγος περί σκοτισμοῦ τῆς σελήνης καί τῆς ἐπ’ αὐτῆς συμβησομένης
ρωγμῆς, περί τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Ἰησοῦ.
Συνολικῶς, ἀναφέροναι δέκα σημεῖα προοιωνίζοντα τό τέλος τοῦ κόσμου. Τό
πᾶν θά ἐξαφανισθῇ, διά νά ἀποκατασταθῇ καί νά κριθῇ. Θ’ ἀνοιγῇ κατόπιν
τό βιβλίον, θά γνωσθοῦν τά ἔργα τῶν ἀνθρώπων καί ἐκ τῆς ζυγοσταθμίσεως
τῶν καλῶν καί τῶν κακῶν ἔργων θά κριθῇ ἡ θέσις ἑνός ἑκάστου20. Ὅσοι κατα-
δικασθοῦν –ἄδικοι, ἄπιστοι, πονηροί– θά ὁδηγηθοῦν εἰς τόν χῶρον τῶν
αἰωνίων βασάνων, τόν Ἅδην· οἱ δίκαιοι θά εἰσέλθουν εἰς τόν εὐλογημένον
τόπον τοῦ παραδείσου. Ὁ τελευταῖος περιγράφεται ὡς θά ἐφαντάζετο τόν
ἰδανικόν τόπον εἷς βεδουῖνος τοῦ Ζ΄ αἰῶνος μ.Χ.: μέ ὕδατα πηγῶν, καρποφόρα
δένδρα, ὡραίας μελανοφθάλμους γυναῖκας εὑρισκομένας εἰς τήν διάθεσιν
ὅλων τῶν κατοίκων τοῦ παραδείσου, οἶνον (τόν ὁποῖον ἔχουν στερηθῆ εἰς τήν
ζωήν των οἱ μουσουλμᾶνοι) κ.λπ.

(Κατά τήν ἡμέραν τῆς κρίσεως); «Τῶν δέ ἀπίστων τά ἔργα ἔσονται ὡς ὁ ἀντι-
κατοπτρισμός τῆς ἐρήμου, ὅν ὁ διψῶν ἐκλαμβάνει ὡς ὕδωρ καί ὅμως προχωρῶν
οὐδέν εὑρίσκει. Θά εὕρῃ ὅμως ἐνώπιον αὐτοῦ τόν Θεόν ὅστις θά καταλογίσῃ
αὐτόν. Ὁ Κύριος εἶναι ἀκριβής εἰς τούς ὑπολογισμούς του» («Τό Φῶς», 24:39).

20 Γενικώτερον περί τῆς ἐσχατολογίας εἰς τήν μουσουλμανικήν θεολογίαν βλ. T. Andrae, Die letzten
Dinge, deutsch von H. H. Schaeder (Leipzig 1940, 21941, σσ. 114-126. L. Gardet, “Les fins derniers
selon la théologie musulmane”, Revue Thomiste 56 (1956), σσ. 445-479, 57 (1957), σσ. 246-300, Sch-
immel, Islam (1971), σσ. 184-190.
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Τά ἀναπτυχθέντα πέντε σημεῖα ἀποτελοῦν τάς βασικάς πεποιθήσεις ἑκά-
στου πιστοῦ, «τά θεμέλια τῆς πίστεώς» του· συνιστοῦν, κατά τό Κοράνιον, τήν
σπονδυλικήν στήλην τοῦ ὁρισμοῦ τῆς μουσουλμανικῆς εὐσεβείας καί πίστεως:

«...εὐσεβεῖς εἶναι οἱ πιστεύοντες εἰς τόν Θεόν, εἰς τούς Ἀγγέλους αὐτοῦ, εἰς τήν
ἡμέραν τῆς κρίσεως, εἰς τήν Βίβλον καί εἰς τούς Προφήτας...». («Ἡ Βοῦς», 2: 172).

στ) Ἀπόλυτος προορισμός τοῦ ἀνθρώπου;
Εἰς τά ἀνωτέρω βασικά ἄρθρα πίστεως τοῦ Ἰσλάμ ὡρισμένοι θεολόγοι προ-

σθέτουν καί ἕν ἕκτον: τήν πίστιν εἰς τόν ὑπό τοῦ Θεοῦ προορισμόν τοῦ
ἀνθρώπου. Βάσιν τῆς μουσουλμανικῆς σκέψεως ἀποτελεῖ, ὡς εἴδομεν, ἡ
πεποίθησις ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ ἐξουσιαστής ὅλων τῶν ὄντων καί τῶν πλευρῶν
τῆς ζωῆς, ὁ προσδιορίζων τά πάντα. Ὅ,τι ἐκεῖνος καθορίζει, οὐδείς δύναται
νά τό παραβλέψῃ ἤ νά τό ἀνατρέψῃ. Τό ὅλον ὅμως πρόβλημα τῆς ἰσλαμικῆς
ἀπόψεως περί τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου –τό ὁποῖον συνήθως ἁπλο-
ποιοῦμεν ἀποδίδοντες εἰς τόν μουσουλμᾶνον μίαν παθητικήν μοιρολατρίαν
(κισμέτ)– εἶναι περίπλοκον· διότι ἐν τῷ Κορανίῳ ἀπαντοῦν ἀφ’ ἑνός μέν ἐδά-
φια ἀρνούμενα οἱανδήποτε δυνατότητα ἐλευθερίας, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἄλλα ἀπο-
δεχόμενα τήν ἐλευθερίαν ταύτην, ἐπί τῆς ὁποίας στηρίζεται καί ἡ ἀνθρωπίνη
εὐθύνη21. Θά εἴμεθα ὅμως λίαν ἀπαιτητικοί ἐάν ἠθέλομεν νά εὕρωμεν εἰς τάς
βασικῶς ἁπλᾶς θεολογικάς διδασκαλίας τοῦ Ἰσλάμ τήν λύσιν ἑνός προβλήμα-
τος, εἰς τό ὁποῖον ἡ χριστιανική θεολογική σκέψις εἰς διάστημα εἴκοσι αἰώνων
δέν ἔχει δώσει ἀπάντησιν ἱκανοποιοῦσαν ἀπολύτως τήν λογικήν.

ζ) Ἄφεσις ἁμαρτιῶν. Ἐσχατολογία.
Οἱ μουσουλμᾶνοι βεβαίως δέν πιστεύουν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί εἰς ἄφεσιν

ἁμαρτιῶν ἐν τῇ χριστιανικῇ ἐννοίᾳ. Ὡς ὑποκατάστατον τῆς πρώτης θά ἠδύ-
νατο νά θεωρηθῇ ἡ μουσουλμανική umma. Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν ἄφεσιν τῶν
ἁμαρτιῶν, ἡ ἰδέα αὕτη διαστίζει τήν διδασκαλίαν τοῦ Κορανίου22. Ἀδιακόπως
τονίζεται ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἐλεήμων, πολυέλεος, φιλεύσπλαχνος καί ἕτοιμος νά
συγχωρῇ τάς ἁμαρτίας τῶν ἀνθρώπων, ὅταν ἐπιστρέφουν εἰς Αὐτόν. Ἐν τού-
τοις ἡ συγχώρησις δέν νοεῖται ὡς κάθαρσις ἤ ἀνακαίνισις· διότι κατά τήν μου-

21 Βλ. κλασσικόν ἔργον W. Montgomery Watt, Free Will and Predestination in Early Islam (London
1948). Πρβλ. M. Abdul Rauf, “The Qur’an and Free Will”, MW 60 (1970), σσ. 205, 289. Schimmel,
Islam (1971), σσ. 183-184. Γρ. Ζιάκα, Ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας τῆς βουλήσεως καί τοῦ κακοῦ εἰς
τόν μεταγενέτερον ἰσλαμικόν μυστικισμόν (Θεσσαλονίκη 1973).
22 Abd al-Tafahum, “Seek Forgiveness of God”, MW 47 (1957), σσ. 239-247.
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σουλμανικήν διδασκαλίαν δέν ὑφίσταται προπατορικόν ἁμάρτημα καί ἡ ἁμαρ-
τία δέν ἐπιδρᾷ ἐπί τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν καί ἡ αἰώνιος ζωή ἀποτελοῦν πρωταρχικήν διδα-
σκαλίαν τοῦ Κορανίου, ὡς εἴδομεν ἀνωτέρω κατά τήν ἀνάπτυξιν τῶν θεολο-
γικῶν θεμελίων τοῦ Ἰσλάμ. Ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι κατά τήν κορανικήν δια-
βεβαίωσιν καί ἐξ ἄλλων θρησκειῶν ἄνθρωποι πιστεύοντες εἰς τόν Θεόν καί
τήν μέλλουσαν κρίσιν καί συμμορφοῦντες τήν ζωήν των πρός αὐτάς τάς δύο
ὑψίστας ἀληθείας, οὐδέν ἔχουν νά φοβηθοῦν, διότι τελικῶς θά σωθοῦν:
«Βεβαίως, οἱ πιστεύσαντες καί οἱ ὁπαδοί τῆς ἑβραϊκῆς θρησκείας, οἱ Χριστια-
νοί καί οἱ Σαβαῖοι23 καί πάντες ὅσοι ἐπίστευσαν εἰς τόν Θεόν καί εἰς τήν ἡμέ-
ραν τῆς κρίσεως, πράττοντες τά ἀγαθά, θά ἀνταμειφθῶσι παρά τοῦ Κυρίου
των, οὐδένα φόβον θά ἔχωσι καί δέν θά πενθήσωσι» («Ἡ Βοῦς», 2:59).

* * *

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω εἶναι σαφές ὅτι τό Κοράνιον συμμερίζεται πολλάς
χριστιανικάς ἀντιλήψεις, ἐνῷ μετά πείσματος ἀποκηρύσσει ὡρισμένας βασι-
κάς. Ἀμφίγνωμον παρουσιάζεται ἰδιαιτέρως ἔναντι τῶν χριστιανῶν. Ἐνίοτε ὁμι-
λεῖ περί αὐτῶν μετά συμπαθείας, κατ’ ἀντιδιαστολήν πρός τούς ὀπαδούς
ἄλλων θρησκειῶν. «Θά ἀνακαλύψῃς ὅτι μεταξύ τῶν ἀνθρώπων οἱ Ἑβραῖοι καί
οἱ πολυθεϊσταί εἰσιν ἐχθροί ἄσπονδοι τῶν Μουσουλμάνων, καί ὅτι οἱ καλού-
μενοι Χριστιανοί [Nasārā] εἶναι οἱ μᾶλλον διατεθειμένοι νά ἀγαπῶσι τούς
πιστούς· τοῦτο δέ διότι ἔχουσιν ἱερεῖς καί μοναχούς καί διότι εἰσίν ἄνευ ὑπε-
ροψίας» («Ἡ Τράπεζα», 5:85). Ἄλλοτε καταφέρεται μετά σφοδρότητος ἐναν-
τίον ἰουδαίων καί χριστιανῶν: «Ὅσοι πιστοί! Μή συνάπτετε σχέσεις μετά τῶν
Ἑβραίων, οὔτε μετά τῶν Χριστιανῶν· οὗτοι εἶναι φίλοι ἀλλήλων. Ὅστις ἐξ
ὑμῶν συνάψει φιλίαν μετ’ αὐτῶν, θά ὁμοιάσῃ αὐτοῖς. Ὁ Κύριος δέν κατευθύνει
αἰσίως τούς διεφθαρμένους» («Ἡ Τράπεζα», 5:56). Οὕτως, οἱ μουσουλμᾶνοι
ἀναλόγως τῶν διαθέσεών των δύνανται νά δικαιώσουν καί τήν φιλίαν καί τήν
ἐχθρότητά των πρός τούς χριστιανούς.

23 Ταυτόσημος πρός τήν αἵρεσιν τῶν Μανδαίων ἤ ἡμεροβαπτιστῶν ἤ μαθητῶν τοῦ Ἰωάννου,
κατοικούντων εἰς τήν Μεσοποταμίαν καί ἀριθμούντων μερικάς χιλιάδας ὀπαδῶν· ἡ σύγχρονος
ἔρευνα παραδέχεται ὅτι ἀνήκουν μᾶλλον εἰς τήν αἵρεσιν τῶν Ὀφιτῶν. Ἐκτός τῆς ἀνωτέρω μνείας,
τό Κοράνιον ἀναφέρεται εἰς αὐτούς εἰς τάς σούρας: «Ἡ Τράπεζα», 5:73 καί «Ἡ Ἱερά Ἀποδημία»,
22:17 Rodwell, Koran (1971), σελ. 344, σημ. 2. Πρβλ. J. Schmid, “Mandäismus”, Lexikon für Theologie
und Kirche, Bd. 6, σσ. 1343-1347.
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Τό Κοράνιον γενικῶς διακηρύσσει ὅτι: «Ὅστις ἐπιθυμεῖ ἄλλην λατρείαν,
διάφορον τῆς ὑποταγῆς εἰς τόν Ἰσλαμισμόν, δέν θά εἶναι δεκτός παρ’ αὐτοῦ,
καί ἐν τῇ μελλούσῃ ζωῇ οὗτος ἔσται μετά τῶν ἀπολωλότων» («Ὁ Οἶκος
Ἐμράν», 3:79)24. Ἀλλά πρός ὀρθήν κατανόησιν τοῦ ἀνωτέρω χωρίου πρέπει νά
ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν ὅτι, κατά τήν διδασκαλίαν τοῦ Μωάμεθ, τό Ἰσλάμ ἀποτελεῖ
τήν βαθυτέραν ἔκφρασιν τόσον τῆς θρησκείας τῶν ἑβραίων, ὅσον καί τῶν χρι-
στιανῶν· ὁ ἀρχικός, ὁ «ἀνόθευτος» δηλαδή Ἰουδαϊσμός καί ὁ πραγματικός
Χριστιανισμός εἶναι islām = ὑποταγή εἰς τόν Θεόν. Ὡς κοινόν ἔδαφος πάντων,
ὡς δοθεῖσα εἰς τούς «ὁπαδούς τῶν Γραφῶν» «ἀληθής θρησκεία» ὁρίζεται ἡ
«μετ’ εὐλαβείας λατρεία τοῦ Θεοῦ, ἡ πρός τόν Κύριον ὑπακοή, ἡ τήρησις τῆς
προσευχῆς, καί ἡ ἐλεημοσύνη» («Ἡ Ἐναργής Ἔνδειξις», 98:4). Τά ἱερά των κεί-
μενα ἐνοθεύθησαν καί ἠλλοιώθησαν25, τά γνήσια ὅμως εὑρίσκονται ἐντός τῆς
γραμμῆς τοῦ Ἰσλάμ. Ἑπομένως, ὅταν εἰς τό Κοράνιον γίνεται λόγος περί
Ἰσλάμ, δέν νοεῖται ὅ,τι ἡ Ἱστορία τῶν Θρησκευμάτων ἀποκαλεῖ «Ἰσλαμισμόν»,
ἀλλ᾽ ἡ καθαρά μορφή τῆς Θρησκείας, συμπεριλαμβανομένων τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ.

Οὕτω π.χ. τονίζεται ὅτι: «Ὁ Ἀβραάμ δέν ἦτο οὔτε Ἑβραῖος, οὔτε Χριστια-
νός, ἀλλ’ ἦτο Μουσουλμᾶνος»26 («Ὁ Οἶκος Ἐμράν», 3:60). Ὡσαύτως «Μου-
σουλμᾶνοι» ἀποκαλοῦνται καί οἱ Μαθηταί τοῦ Ἰησοῦ: «Ἡμεῖς, ἀπεκρίθησαν
οἱ μαθηταί (εἰς τόν Ἰησοῦν), θέλομεν σέ βοηθήσει ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καί σύ
θά ὁμολογήσῃς ὅτι ἐσμέν Μουσουλμᾶνοι» (αὐτόθι, στίχ. 45)27.

24 Ὁ Ἰωάννης Καντακουζηνός εἶχεν ἐπισημάνει τάς ἀντιφατικάς δηλώσεις τοῦ Κορανίου σχετικῶς
μέ τήν σωτηρίαν τῶν ὀπαδῶν τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν: «Ὅτι ἐν τῷ κεφαλαίῳ τῷ λεγομένῳ
Μπακαρᾶ, ὅπερ ἑρμηνεύεται δάμαλις («Ἡ Βοῦς», 2) ὡς οἱ Ἰουδαῖοι καί οἱ Χριστιανοί σωθῆναι
μέλλουσιν· ἐν δέ τῷ κεφαλαίῳ τῷ Ἀμράμ («Ὁ Οἶκος Ἐμράν», 3) αὐθίς φησίν ὅτι οὐδείς δύναται
σωθῆναι ἄνευ τῶν ἐν τῷ νόμῳ τῶν Ἰσμαηλιτῶν» («Κατά Μωάμεθ»: PG, 154, 585C).
25 «Διέστρεψαν [οἱ υἱοί τοῦ Ἰσραήλ] τούς λόγους τῶν Γραφῶν, καί ἐλησμόνησαν μέρος ἐκείνου
ὅπερ ἐδιδάχθησαν. Μή παύσῃς ἀποκαλύπτων τάς ἐπιβουλάς αὐτῶν· ἐκτός ὀλίγων, πάντες εἰσίν
ἔνοχοι. Συγχώρησαν ὅμως αὐτούς, διότι ὁ Θεός ἀγαπᾷ τούς γενναίους. / Καί μετά τῶν καλουμένων
Χριστιανῶν συνήψαμεν συνθήκην, ἀλλά καί οὗτοι ἐλησμόνησαν μέρος τῶν διδαχθέντων.../Ὦ ὁπα-
δοί τῶν Γραφῶν! ἦλθε πρός ὑμᾶς ὁ ἡμέτερος Ἀπόστολος ἵνα δηλώσῃ πολλά χωρία ἅτινα ἀπε-
κρύψατε ἐκ τῶν Γραφῶν, παραλείποντες πολλά ἄλλα» («Ἡ Τράπεζα», 5:16-18).
26 «Hanīfan musliman». Βλ. Paret, Koran (1966), σελ. 49. Bell, Qur’ān (1960), σελ. 51 (a Hanīf) καί
Montet, Coran (1949), σελ. 136 καί σημ. 3. Arberry, Koran (1971), Ι, σελ. 83: «a Muslim and one of
pure faith». Θά ἠδύνατο νά ἀποδοθῇ διά τῆς φράσεως: ἄνθρωπος καθαρᾶς (ὀρθῆς, μονοθεϊστικῆς)
πίστεως, ὑποτεταγμένης εἰς τόν Θεόν.
27 Ὀρθ.: «Εἴμεθα βοηθοί τοῦ Θεοῦ· πιστεύομεν εἰς τόν Θεόν, μαρτύρησον ὅτι εἴμεθα ὑποτεταγ-
μένοι [muslim] (αὐτῷ)». Βλ. Rodwell, Koran (1971), σελ. 391. Paret, Koran (1966), σελ. 48. Arberry,
Koran (1971), I, σελ. 81. Bell, Qur’ān (1960), σελ. 50 κ.ἄ. Πλείονα περί τῆς στάσεως τοῦ Μωάμεθ
ἔναντι τῶν χριστιανῶν βλ. Α. – Τ. Khoury, “Mohammed und die Christen in der Aussage des
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Ἐν κατακλεῖδι θά ἠδύνατο, νομίζομεν, νά λεχθῇ ὅτι διά πολλούς μουσουλ-
μάνους ὁ Χριστιανισμός θεωρεῖται ἠλλοιωμένον, παραχαραγμένον «Ἰσλάμ»,
ἐνῷ διά πολλούς χριστιανούς τό Ἰσλάμ εἶναι εἷς παρεφθαρμένος, μή κατανοη-
θείς καί ἀφομοιωθείς ὀρθῶς Χριστιανισμός.

2. ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΣΤΥΛΟΙ ΤΟΥ «ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ»

Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ συνιστᾷ, κατά τό Κοράνιον, τήν οὐσιαστικωτέραν
ἔκφρασιν τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως. «Ἔπλασα τά πνεύματα καί τούς ἀνθρώ-
πους μόνον διά νά μέ λατρεύωσι» («Οἱ Διασπείροντες», 51:56), λέγει ὁ Ἀλλάχ.
«...Ὦ ἄνθρωποι! Λατρεύετε τόν Κύριον ὑμῶν, τόν πλάσαντα ὑμᾶς καί τούς
προγόνους ὑμῶν. Φοβήθητέ με» («Ἡ Βοῦς», 2:19). Τάς πρακτικάς ἐκφράσεις
τῆς μουσουλμανικῆς θρησκευτικότητος συνιστοῦν πέντε βασικά καθήκοντα,
ἀποκαλούμενα συνήθως «πέντε θεμέλια» ἤ «πέντε στῦλοι», ἐπί τῶν ὁποίων
στηρίζεται ὁ «Οἶκος τοῦ Ἰσλάμ». Συμφώνως πρός τήν Παράδοσιν ὁ Προφήτης
ἐδήλωσε: «Τό Ἰσλάμ ἔχει ἀνεγερθῆ ἐπί πέντε πραγμάτων: ἐπί τῆς μαρτυρίας
ὅτι δέν ὑπάρχει θεός πλήν τοῦ Ἀλλάχ καί ὅτι ὁ Μωάμεθ εἶναι ὁ Ἀπόστολος
τοῦ Ἀλλάχ· ἐπί τῆς τακτικῆς προσευχῆς· ἐπί τῆς ἐλεημοσύνης· τῆς ἱερᾶς ἀπο-
δημίας εἰς τόν Οἶκον· καί τῆς νηστείας κατά τόν μῆνα Ramadān28».

α) Ὁμολογία πίστεως: shahāda (σαχάντα).
Πολλάκις τῆς ἡμέρας ὁ μουσουλμᾶνος ὑποχρεοῦται νά ἐπαναλαμβάνῃ, μέ

τρόπον τελετουργικόν, τό πιστεύω τοῦ Ἰσλάμ:
«La ilāha illā’ llāh
Muhammadu rasūlu ’Ilāh»:

Korans”, Theologie und Glaube 58 (1968), σσ. 244-254. S.M. Iqbal, “Prophet Muhammad and the
Non-Muslim Minorities”, JRAI, 1, Νο 11 (1974), σσ. 15-24.
28 Τήν ἀνωτέρω χαντίθ συνέλεξαν οἱ al-Bukhārī καί Muslim καί περιέλαβεν εἰς τήν ἐπιτομήν του
ὁ Al-Nawawī, Arba’īn 3, Πρβλ. Schacht, Islam (1931), σελ. 16, Jeffery, Reader (1962), 1962, σελ. 146.
Doi, Introduction (1971), σσ. 69-70.
Μερικοί θεωροῦν ὡς ἕκτον στῦλον τόν ἱερόν πόλεμον (jihad). Εἰς τήν 29ην Hadīth τῆς ἐπιτομῆς
τοῦ Al-Nawawī, μετά τήν ἀπαρίθμησιν τῶν πέντε βασικῶν στύλων προστίθεται ἡ ἑξῆς δήλωσις
τοῦ Προφήτου: «Ἡ ἀρχή τοῦ Ἰσλάμ καί ὁ στῦλος του εἶναι αἱ προσευχαί καί ἡ ὑψίστη κορυφή
του εἶναι ὁ ἱερός πόλεμος»· παρά Schacht, ἔνθ’ ἄν., σελ. 22. Jeffery, ἔνθ. ἄν., σελ. 155.
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«Δέν ὑπάρχει ἕτερος θεός πλήν τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Μωάμεθ (εἶναι) ὁ ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ».
Ἡ ἀνωτέρω δήλωσις, καίτοι δέν ἀπαντᾷ αὐτοτελής εἰς τό Κοράνιον, συνοψί-

ζει τήν κεντρικήν διδασκαλίαν του29. Ἀποτελεῖ μίαν ἔντονον διαμαρτυρίαν κατά
πάσης μορφῆς εἰδωλολατρίας, μίαν στεντορίαν διακήρυξιν τοῦ πυρῆνος τῶν
ἰσλαμικῶν πεποιθήσεων. Ἡ shahāda, γεγραμμένη ἀραβιστί ἐντός κύκλου, ἀπο-
τελεῖ τό βασικόν ὀπτικόν σύμβολον τοῦ Ἰσλάμ. Ἐπαναλαμβανομένη χαράσσεται
εἰς τήν μνήμην καί τήν καρδίαν τοῦ μουσουλμάνου, καί ἀπαγγελλομένη μετ’
εὐλαβείας θέτει τόν πιστόν ἐν κατανύξει καί ὑποταγῇ ἐνώπιον τοῦ μυστηρίου
τοῦ Ἑνός Θεοῦ, τοῦ ἀποκλειστικοῦ Κυρίου τοῦ Σύμπαντος.

β) Προσευχή: şalāt (σαλάτ), namaz (νάμαζ).
Ἡ βασική λατρευτική πρᾶξις τοῦ μουσουλμάνου εἶναι ἡ προσευχή. Ἄνω

τῶν τεσσαράκοντα ἐδαφίων τοῦ Κορανίου ἀναφέρονται εἰς αὐτήν. Ἡ şalāt
ἀποτελεῖ «τελετουργίαν» αἴνου καί ὑποταγῆς εἰς τόν Θεόν. Εἶναι πηγή πνευ-
ματικῆς μακαριότητος: «Εὐδαίμονες οἱ πιστοί./Οἱ προσευχόμενοι μετά ταπει-
νοφροσύνης» («Οἱ Πιστοί», 23:1-2). Εἶναι «ἡ κλείς τοῦ παραδείσου».

Οἱ μουσουλμᾶνοι προσεύχονται πεντάκις τῆς ἡμέρας: τήν πρωίαν μεταξύ
χαραυγῆς καί ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου, τήν μεσημβρίαν, περί τήν τρίτην ἀπογευμα-
τινήν, μετά τήν δύσιν τοῦ ἡλίου καί τό ἑσπέρας, ὅταν πλέον κυριαρχῇ τό σκότος.
(Πρβλ. ἡμέτερον λατρευτικόν ρυθμόν: ὄρθρον, ἕκτην ὥραν, ἐνάτην, ἑσπερινόν,
ἀπόδειπνον). Τό Κοράνιον ἀναφέρει μόνον τρεῖς ὑποχρεωτικάς προσευχάς –
τονίζον ἰδιαιτέρως τήν μεσημβρινήν: «Τηρεῖτε τάς προσευχάς καί τήν προσευχήν
τήν μεσαίαν, καί ἐγέρθητε ἐξ αὐτῆς συγκεκινημένοι ἐξ εὐλαβείας» («Ἡ Βοῦς»,
2:239). Οἱ εὐσεβέστεροι προσεύχονται ὀκτάκις τοῦ ἡμερονυκτίου30. Ὅσοι λόγῳ
ἀνυπέρβλητου ἐμποδίου, π.χ. οἱ ταξιδεύοντες, δέν εἶναι εἰς θέσιν νά τηρήσουν
τό ἀνωτέρω ὡράριον τῆς şalāt, δύνανται νά μεταθέτουν εἰς ἄλλας ὥρας τάς δεή-
σεις των. Εἰς πολεμικάς περιόδους τό ἥμισυ τοῦ στρατοῦ ἀφοσιώνεται εἰς τήν

29 Εἰς τό περιεχόμενον τοῦ πρώτου σκέλους της ἀντιστοιχοῦν πολλά ἐπί μέρους ἐδάφια· ὅπως:
«Ὁ Θεός! Οὐδείς ἕτερος Θεός πλήν ἐκείνου τοῦ ζῶντος, τοῦ ἀναλλοιώτου!...» («Ἡ Βοῦς», 2:256).
«Εἰπέ· εἶς ἐστιν ὁ Θεός. / Ὁ Θεός ὁ αἰώνιος. / Οὐδέποτε ἐγέννησε καί οὐδέποτε ἐγεννήθη./ Οὐδέν
ὅν ὁμοιάζει πρός αὐτόν» («Τό Ἑνιαῖον τοῦ Θεοῦ», 112:1-4). Ὡς πρός τό δεύτερον σκέλος, χαρα-
κτηριστικώτερος εἶναι ὁ κορανικός στίχος: «Εἰπέ αὐτοῖς·/ὦ ἄνθρωποι! ἐγώ εἰμι ὁ παρά τοῦ Θεοῦ
ἀποσταλείς Προφήτης, εἰς πάντας ὑμᾶς» («Ἐλ. Ἀαράφ» 7:157).
30 Ὅταν ὁ ἥλιος ἔχει πλέον ἀνυψωθῆ εἰς τόν οοὐρανόν, περί τήν 11ην προμεσημβρινήν, καί μετά
τό μεσονύκτιον· HDI (1964), σελ. 469.

ΜΕΡΟΣ Α´. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ

22

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ.qxp_Layout 1  18/11/2020  17:25  Page 22



καθιερωμένην προσευχήν, ἐνῷ τό ἕτερον εὑρίσκεται ἐν ἑτοιμότητι31.
Πρό τῆς şalāt ἐπιβάλλεται τελετουργική νίψις τοῦ προσώπου, τῶν χειρῶν

μέχρι τῶν ἀγκώνων καί τῶν ποδῶν μέχρι τῶν ἀστραγάλων. Ἐλλείψει ὕδατος ὁ
πιστός δύναται νά χρησιμοποιήσῃ λεπτήν ἄμμον32. Ὁ προσευχόμενος ὀφείλει
νά εἶναι νηφάλιος, τελετουργικῶς ἐξηγνισμένος. Ἡ προσευχή γίνεται εἰς καθα-
ρόν τόπον καί ἐπί εἰδικοῦ τάπητος.

Ἐκ τῶν βασικωτέρων δομικῶν στοιχείων τῆς μουσουλμανικῆς προσευχῆς
εἶναι: (α) μερικαί σύντομοι ἀναφωνήσεις, ὅπως Allāhu akbar, δηλ. «Ὁ Ἀλλάχ
εἶναι μέγας» ἤ «Μέγας ὁ Θεός» (γνωστή ὡς takbīr) καί ἡ δοξολογική φράσις:
subhāna ’Ilāhi, ἤτοι «Κηρύσσω τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ» ἤ «Δόξα τῷ Θεῷ» (γνωστή
ὡς tasbīh)· ἀμφότεραι ἐπαναλαμβάνονται πολλάκις τῆς ἡμέρας, (β) Κορανικαί
περικοπαί μεταξύ τῶν ὁποίων πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει ἡ πρώτη σούρα ἡ
ἀποκαλουμένη Fātiha (Ἔναρξις):

«Ἐν ὀνόματι τοῦ οἰκτίρμονος καί ἐλεήμονος Θεοῦ.
Αἶνος τῷ Θεῷ Κυρίῳ τοῦ παντός.
Οἰκτίρμονι καί ἐλεήμονι.
Δεσπότῃ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως.
Σέ προσκυνοῦμεν καί σέ ἱκετεύομεν. 
Ὁδήγησον ἡμᾶς ἐν ὁδῷ εὐθείᾳ.
Ἐν τῇ ὁδῷ τῶν εὐἐργετηθέντων παρά σοῦ.
Καί οὐχί ἐν τῇ τῶν ὑποπεσόντων εἰς τήν ὀργήν σου καί ἐν τῇ τῶν πεπλα-

νημένων».
Πρόκειται περί τῆς τυπικωτέρας προσευχῆς τοῦ Ἰσλάμ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ

τήν καρδίαν τῆς μουσουλμανικῆς πνευματικότητος καί παραλληλίζεται πρός
τό χριστιανικόν «Πάτερ ἡμῶν»33.

Εἰς καθωρισμένας ὥρας ὁ κῆρυξ (mu’azzin) ἀνερχόμενος ἐπί τοῦ πυργίσκου

31 Schimmel, Islam (1971), σελ. 146.
32 «Ὦ πιστοί! ὁσάκις μέλλετε νά προσευχηθῆτε, νίψατε τό πρόσωπον καί τούς βραχίονας μέχρι τοῦ
ἀγκῶνος καί σπογγίσατε τήν κεφαλήν καί τούς πόδας μέχρι τῶν ἀστραγάλων» («Ἡ Τράπεζα», 5:8).
«Ὦ πιστοί! Μή προσεύχεσθε ἐνῷ εἶσθε μεθύοντες· ἀναμένετε μέχρις οὗ συνελθόντες αἰσθανθῆτε
ὅ,τι προσφέρετε. Ὡσαύτως μή προσεύχεσθε ἐνῷ εἶσθε ἀκάθαρτοι· ὀφείλετε νά νιφθῆτε πρότερον,
ἐκτός ἐάν εὑρίσκεσθε εἰς ὁδοιπορίαν. Ἐάν ἀσθενῆτε ἤ ταξιδεύητε, ἤ κατ’ ἐκείνην τήν ὥραν ἐξε-
πληρώσατε τήν φυσικήν ὑμῶν ἀνάγκην, ἤ συνουσιάσθητε μετά γυναικός, τρίψατε τό πρόσωπον
καί τάς χεῖρας, ἐν ἐλλείψει ὕδατος, μέ λεπτήν ἄμμον. Ὁ Θεός εἶναι ἐπιεικέστατος καί πολυεύ-
σπλαχνος» («Αἱ Γυναῖκες», 4: 46).
33 Ἐκτενῆ καί βαθεῖαν ἀνάλυσιν τοῦ τυπικοῦ τῆς προσευχῆς, καθώς καί συσχέτισιν πρός τήν χρι-
στιανικήν λατρευτικήν ὁρολογίαν βλ. εἰς C.E. Padwick, Muslim Devotions. A study of Prayer –
Manual in Common Use (London 1961).
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τοῦ τεμένους ἤ ἱστάμενος ἐπί τινος βάθρου πλησίον τοῦ πλήθους καλεῖ μελω-
δικῶς τούς πιστούς νά προσέλθουν εἰς τήν προσευχήν:

«Ὁ Θεός εἶναι μέγας! (τετράκις).
Ὁμολογῶ ὅτι δέν ὑπάρχει ἕτερος θεός πλήν τοῦ Θεοῦ (δίς).
Ὁμολογῶ ὅτι ὁ Μωάμεθ εἶναι ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ (δίς).
Προσέλθετε εἰς τήν προσευχήν (δίς).
Προσέλθετε εἰς τήν σωτηρίαν (δίς).
Δέν ὑπάρει ἕτερος θεός πλήν τοῦ Θεοῦ».
Κατά τήν πρωινήν πρόσκλησιν προστίθεται: «Ἡ προσευχή εἶναι καλλιτέρα

τοῦ ὕπνου».
Οἱ πιστοί, ἀνυπόδητοι, ἀφοῦ νιφθοῦν καί ἑτοιμασθοῦν, στρέφονται πρός

τήν κατεύθυνσιν τῆς Μέκκας. Κατά τήν ὁμαδικήν προσευχήν ὁ διευθύνων ἵστα-
ται πρό τῆς συνάξεως, ἡ ὁποία παρατάσσεται ὄπισθεν αὐτοῦ – ὡς νά ἐπρό-
κειτο νά ὁδηγηθῇ εἰς παρέλασιν. Οἱ πιστοί ἐπαναλαμβάνουν τάς φράσεις καί
τάς ἀντιστοίχους κινήσεις τοῦ διευθύνοντος. Ἡ şalāt ἀρχίζει μέ τήν ἀπαγγελίαν
τῶν φράσεων τῆς προσκλήσεως τοῦ μουεζίνη. Κατόπιν ὁ προσευχόμενος, ἱστά-
μενος εἰς προσοχήν, λέγει: «Προτίθεμαι νά προσφέρω εἰς μόνον τόν Θεόν μετ’
εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐστραμμένος πρός τήν Μέκκαν τήν πρωΐαν ταύτην (ἤ τήν
μεσημβρίαν κ.λπ.) δύο rak’a. Ἡ καθιερωμένη μουσουλμανική προσευχή ἔχει ἕναν
αὐστηρῶς καθορισμένον ρυθμόν, εἰς τόν ὁποῖον μετέχει ὁλόκληρον τό σῶμα.

Ἡ μεσημβρινή προσευχή τῆς Παρασκευῆς34 γίνεται ἀπό κοινοῦ εἰς τό τέμε-
νος35. Ὁ imām, ἱστάμενος ἔμπροσθεν τῆς συνάξεως, ἀπαγγέλλει τούς καθω-
ρισμένους στίχους τοῦ Κορανίου, οἱ δέ πιστοί, εἰς ζυγούς ὄπισθεν αὐτοῦ,
ἐκτελοῦν ρυθμικῶς τάς προβλεπομένας κινήσεις. Κατά τήν περίοδον τῆς
νηστείας ἡ τήρησις τῆς προσευχῆς εἶναι αὐστηροτέρα. Ὁ ὅλος παλμός τοῦ
πλήθους ἐντυπωσιάζει καί συγκινεῖ36.

34 Κατά τήν μουσουλμανικήν παράδοσιν «ἡ Παρασκευή ἐθεσπίσθη ὡς ἱερά ἡμέρα τόσον διά τούς
ἰουδαίους, ὅσον καί τούς χριστιανούς, ἀλλ’ ἐκεῖνοι ἐνήργησαν ἀντιθέτως πρός τήν ἐντολήν. Οἱ
ἰουδαῖοι ὥρισαν τό Σάββατον καί οἱ χριστιανοί ὥρισαν τήν Κυριακήν». Κατ’ ἄλλην παράδοσιν, ἡ
Παρασκευή ἦτο ἡμέρα «κατά τήν ὁποίαν ὁ Ἀδάμ εἰσήχθη εἰς τόν παράδεισον, ἡ ἡμέρα κατά τήν
ὁποίαν ἐξεδιώχθη, ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία μετενόησε καί κατά τήν ὁποίαν ἀπέθανε. Θά εἶναι
ἐπίσης ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως»· HDI (1964), σελ. 131. Πλείονα βλ. S.D.Goitein, “The Origin and
Nature of the Muslim Friday Worship”, MW 49 (1959), σσ. 183-195. H. Kamel, City of Wrong: A
Friday in Jerusalem, transl. from the Arabic with an introduction by Cragg (Amsterdam 1959).
35 Περί τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ τό λατρευτικόν κέντρον τῶν μουσουλμάνων,
βλ. ἐναργῆ μελέτην τοῦ J. Pedersen, “Masdjid”, SEI (1961), σσ. 330-353.
36 Πλείονα, βλ. F. Peirone, L’ Islam prega osi. Note sulla preghiera quotidiana dell’ Islam (Torino
1968). Y. Moubarac, “La Prière Coraniique en Islām”, Eglise Vivante (1956), σσ. 411-423. A. Schim-
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γ) Ἐλεημοσύνη: zakāt (ζακάτ)· ἀγαθοεργία (şadaqa).
Μετ’ ἰδιαιτέρας ἐπιμονῆς, συχνάκις μετά λυρικοῦ πάθους, τό Κοράνιον

συνιστᾷ τήν ἐλεημοσύνην37· ὀγδοήκοντα δύο ἐδάφια ἀναφέρονται εἰς αὐτήν
καί ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἐν συναρτήσει πρός τήν προσευχήν· ἡ μία θεωρεῖται
στοιχειῶδες χρέος πίστεως καί ἀγάπης πρός τόν Θεόν, ἡ ἄλλη πρός τήν κοι-
νότητα. Ἡ ἰσλαμική ἐλεημοσύνη ἀπό τινος πλευρᾶς διευρύνει τήν παλαιοτά-
την ἀρετήν τῆς ἀραβικῆς φυλῆς, τήν φιλοξενίαν. Ὁ Μωάμεθ ἀνύψωσε ταύτην
εἰς ἀξιόμισθον θρησκευτικήν πρᾶξιν. Θεωρεῖται καθῆκον παντός ἐνήλικος
μουσουλμάνου καί παρέχεται εἰς χρῆμα ἤ εἰς εἶδος ἐπί τῇ βάσει λεπτομερῶν
διατάξεων τῆς ἰσλαμικῆς νομοθεσίας. Τό εἶδος τοῦτο τῆς ἐλεημοσύνης – φόρου
κοινωνικῆς προνοίας – ἀναλογεῖ πρός τό 1/40 τῶν οἰκονομιῶν τοῦ πιστοῦ,
ἤτοι τοῦ πλεονάσματος μετά τήν κάλυψιν τῶν ἐξόδων του. Ἐπί πλέον τῆς
καθιερωμένης zakāt συνηθίζεται προσφορά τροφῆς ἐπί τῇ λήξει τοῦ Ramadān
(Ραμαζανίου) εἰς τούς ἔχοντας ἀνάγκην ὡς καί ἄλλαι προαιρετικαί προσφοραί,
ἀγαθοεργίαι (şadaqā)38. Αἱ ἐλεημοσύναι ἐξιλεώνουν διάφορα ἁμαρτήματα καί
παραβάσεις ἄλλων καθηκόντων39. Συμφώνως πρός συγχρόνους ἑρμηνευτάς ἡ
ὑπό τοῦ Κορανίου ἐπιβαλλομένη «ἐλεημοσύνη», ἡ ὁποία σημειωτέον ἀνέκαθεν
προσεφέρετο ἐκτός τῆς κανονικῆς κρατικῆς φορολογίας, εἶναι εἰς θέσιν νά
καλύψῃ τόν προϋπολογισμόν τῶν μουσουλμανικῶν κρατῶν καί νά ἀποδειχθῇ
ἡ θετικωτέρα ἀντίστασις κατά τοῦ κομμουνισμοῦ καί τοῦ καπιταλισμοῦ40.

mel, “The Idea of Prayer in the Thought of Iqbāl”, MW 48 (1958), 205-222. A. J. Wensinck, “Salāt”,
SEI (1961), σσ. 491-499.
37 «Δέν ὑπάρχει χρέος εἰς τό ὁποῖον ἀναφέρεται συχνότερον τό Κοράνιον ἀπό τό χρέος τῆς ἐλε-
ημοσύνης»· R. Robert, The Social Laws of the Qorân (London 1925, 1971), σελ. 70· βλ. καί σσ. 70-
78. Πρβλ. ἔργα μνημονευόμενα ἐν σημ. 1 καί J. Schacht, “Zakāt”, SEI (1961), σσ. 644-656.
38 Ὁ ὅρος sadaqā ἔχει εὐρυτέραν σημασίαν. Συμφώνως πρός παράδοσιν ἀποδιδομένην εἰς τόν Abū
Huraira, ὁ Μωάμεθ εἶπεν: «Ἡ ἀγαθοεργία (sadaqa) εἶναι ὑποχρεωτική δι’ ἑκάστην ἡμέραν, κατά
τήν ὁποίαν ἀνατέλλει ὁ ἥλιος ἀπό ἕκαστον ἁρμόν δακτύλου τοῦ λαοῦ. Ἐάν εἰρηνεύσητε δύο δια-
μαχομένους ἀνθρώπους, τοῦτο εἶναι ἀγαθοεργία. Ἐάν βοηθήσητε ἕνα ἄνθρωπον νά ἱππεύσῃ τό
ζῷον του ἤ νά τό φορτώσῃ, εἶναι ἀγαθοεργία. Εἰς ἕκαστον βῆμα, τό ὁποῖον κάμνει τις βαδίζων
πρός προσευχήν, ὑπάρχει ἀγαθοεργία. Ὅταν παραμερίζητε ἕν ἐμπόδιον ἐκ τοῦ δρόμου, εἶναι ἀγα-
θοεργία»· Al-Nawawī, Arba’īn, σελ. 26· παρά Schacht, Islam (1931), σελ. 21. Jeffery, Reader (1962),
σελ. 153. Πρβλ. Bukhārī, Sahīh 57,72· παρά Doi, Introduction (1971), σελ. 106.
39 Κατά μαρτυρίαν τοῦ Abū Huraira ὁ Προφήτης εἶχεν πεῖ: «Ὅστις καταβάλλει προσπαθείας (νά
βοηθήσῃ) τήν χήραν καί τόν πτωχόν ὁμοιάζει πρός πολεμιστήν εἰς τήν ὁδόν τοῦ Ἀλλάχ ἤ πρός
ἐκεῖνον, ὅστις ἀγρυπνεῖ τήν νύκτα προσευχόμενος καί νηστεύει κατά τό διάστημα τῆς ἡμέρας»·
Bukhārī, Sahīh 69,1· παρά Doi, Introduction (1971), σελ. 11.
40 Schimmel, Islam (1971), σελ. 152.
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δ) Ἀποχή, νηστεία: sawm (σάουμ).
Τό Κοράνιον ἐπιβάλλει νηστείαν εἴκοσι ἐννέα ἕως τριάκοντα ἡμερῶν κατ’

ἔτος δι’ ὅλους τούς πιστούς (ἄνδρας καί γυναῖκας ἄνω τῶν δέκα τεσσάρων
ἐτῶν), τούς σωματικῶς καί πνευματικῶς ὑγιεῖς41. Οἱ ἀσθενεῖς, αἱ εἰς κατάστα-
σιν ἐγκυμοσύνης εὑρισκόμεναι γυναῖκες, οἱ ταξιδεύοντες ἐξαιροῦνται· ὑπο-
χρεοῦνται ὅμως νά νηστεύσουν ἐκ τῶν ὑστέρων ἴσον ἀριθμόν ἡμερῶν, ὅταν
δέν θά εὑρίσκονται πλέον εἰς ἔκτακτον περίστασιν. Ἡ νηστεία αὕτη τελεῖται
κατά τόν μῆνα Ramadān (Ραμαζάνιον), τόν ἔνατον τοῦ μουσουλμανικοῦ
«σεληνιακοῦ» ἔτους, καί συνδέεται μετά τοῦ γεγονότος τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ
Κορανίου εἰς τόν Μωάμεθ. Ἀρχίζει καί λήγει μέ τήν ἐμφάνισιν τῆς νέας σελή-
νης. Ἡ ἐν λόγῳ νηστεία συνίσταται εἰς πλήρη ἀποχήν τροφῆς, ποτοῦ, σαρ-
κικῶν σχέσεων, ἀπό τῆς χαραυγῆς μέχρι τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου. Κατά τήν διάρ-
κειαν τῆς ἡμέρας ἀπαγορεύεται ἐπίσης τό κάπνισμα, ἡ ὄσφρησις ἀρώματος,
διά δέ τούς ἄκρως συντηρητικούς ἀκόμη καί ἡ χρῆσις ἐνέσεως. Ὡς βάσις ἰσχύει
ὅτι οὐδεμία ξένη οὐσία ἐπιτρέπεται νά εἰσαχθῇ ἐντός τοῦ σώματος. Κατά τήν
νύκτα αἴρονται ὅλοι οἱ περιορισμοί.

Ἡ μουσουλμανική νηστεία θεωρεῖται ὅτι ἔχει ἀξίαν μόνον ἐν συνδυασμῷ πρός
τήν τήρησιν τῶν ἄλλων ἐντολῶν. Κατά τόν Abū Huraira, ὁ Προφήτης εἶπεν ὅτι
«ὅστις δέν ἀπέχει ψευδῶν λόγων καί πράξεων πονηρῶν κατά τόν Ramadān
οὐδαμῶς εὐαρεστεῖ τόν Θεόν δι’ ἀποχῆς ἐκ τῆς τροφῆς καί τοῦ ποτοῦ42, διότι ὁ
Θεός δέν ὑπολογίζει τοιούτου εἴδους νηστείαν». Καλλιεργοῦσα τήν αὐτοπειθαρ-
χίαν καί διδάσκουσα εἰς τόν πλούσιον τό αἴσθημα τῆς πείνης, ἡ νηστεία συμ-
βάλλει γενικώτερον εἰς τήν ἀνάπτυξιν τῆς μουσουλμανικῆς εὐσεβείας καί θεω-
ρεῖται πηγή εὐλογιῶν. Ὑπό πολλῶν τονίζονται σήμερον καί τά εὐεργετικά ἀπο-
τελέσματα διά τήν ἀποτοξίνωσιν τοῦ ὀργανισμοῦ καί γενικώτερον διά τήν ὑγείαν.
Ἀντιθέτως ἡ παράβασις τῆς νηστείας εἰς ὡρισμένας μουσουλμανικάς χώρας ὑπό-
κειται καί σήμερον εἰς ποινήν43. Πρός ἐξιλασμόν ἐπιβάλλονται ὐπό τοῦ Κορανίου
ἐλεημοσύναι, λύσις, ἡ ὁποία βεβαίως προσφέρεται κυρίως εἰς τούς πλουσίους.

41 Πλήν τῶν ἐν σημ. 3 ἀναφερομένων ἔργων, βλ. C.C. Berg, «Sawm», SEI (1961), σσ. 504-507.
Ζ.I.ANSARI, “Some Reflections on Fasting”, JRAI 1, Νο 12 (1974), σσ. 34-36. Ε. Kazim, “Medical
aspects of Fasting”, JRAI 1, No 12 (1974), σσ. 37-39, K. Cragg, «“Ramadān Prayers” from Mukhtasar
Ad’iyat Ramadān», MW 47 (1957), σσ. 210-223. M.A. Khan, “Some Social Aspects of Id ul-Fitr” JRAI
1, No 12 (1974), σσ. 43-44.
42 Al-Bukhārī, Sahīh. Περί νηστείας· παρά Jeffery, Reader (1962), σελ. 92. Πολλαί χαντίθ ἀναφέ-
ρονται εἰς λεπτομερείας τῆς νηστείας. Ὁ A-Bukhārī ἀφιερώνει ὁλόκληρο μέρος· βλ. Jaffery, ἔνθ.
ἄν., σσ. 88-123. Πρβλ. «Commandments of the Holy Prophet”, JRAI 2, Νο 11(1974), σσ. 6-12.
43 Schimmel, Islam (1971), σελ. 152.
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Ἐξ ἄλλου οἱ μουσουλμᾶνοι προκειμένου νά ἐξαγνισθοῦν δι’ ὡρισμένα σοβα-
ρά ἁμαρτήματα νηστεύουν καί ἐκτάκτως πλήν τῆς μεγάλης νηστείας τοῦ
Ramadān· ἀποκλείονται ὅμως τοιαῦται νηστεῖαι πρό τοῦ μηνός τούτου κατά
τάς δύο μεγάλας ἑορτάς καί ἀποφεύγονται κατά τήν Παρασκευήν, τό Σάββα-
τον καί τήν Κυριακήν.

ε) Ἱερά ἀποδημία: hajj (χάτζ)
Κατά τόν δωδέκατον μῆνα τοῦ μουσουλμανικοῦ ἔτους λαμβάνει χώραν τό

ἱερόν προσκύνημα εἰς τήν Μέκκαν44. Ὁ ἔχων οἰκονομικήν εὐχέρειαν μου-
σουλμᾶνος ὑποχρεοῦται νά πραγματοποιήσῃ τοῦτο τοὐλάχιστον ἅπαξ εἰς τήν
ζωήν του. Εἰς τήν παλαιάν ἐποχήν οἱ προσκυνηταί ἐκτός τῶν ἄλλων κακου-
χιῶν ἐκινδύνευον κατά τό ταξίδιόν των ἀπό ἀσθενείας, θηρία καί ληστάς· εἰς
ἐνίσχυσίν των ἤρχετο ἡ διάχυτος εἰς τόν μουσουλμανικόν κόσμον πεποίθησις
ὅτι ὁ ἀποθνῄσκων κατά τήν ἐκτέλεσιν τοῦ ἱεροῦ προσκυνήματος ἦτο «μάρ-
τυς» (shahīd). Εἰς τάς ἡμέρας μας ἑκατοντάδες χιλιάδων μουσουλμᾶνοι ἐξ ὅλου
τοῦ κόσμου ἐπιχειροῦν τό ταξίδιον διά ζῴων, ἁμαξῶν, πλοίων καί δι’ εἰδικῶς
ναυλωμένων ἀεροπλάνων.

Οἱ προσκυνηταί φροντίζουν νά εἶναι τελετουργικῶς καθαροί, κόπτουν τήν
κόμην καί τούς ὄνυχάς των, ἀπέχουν πάσης γενετησίου σχέσεως καί, φθάνον-
τες εἰς ἀπόστασιν δέκα μιλίων ἀπό τῆς Μέκκας, ἐνδύονται λευκόν χιτῶνα· αἱ
γυναῖκες καλύπτονται τελείως. Βασικός ἄξων τοῦ προσκυνήματος εἶναι ἡ
Ka’ba, «ὁ ἀρχαῖος οἶκος» κατά τήν ἔκφρασιν τοῦ Κορανίου. Οἱ προσκυνηταί
περιέρχονται αὐτήν ἑπτάκις προσπαθοῦντες νά ἀσπασθοῦν ἤ νά ἐγγίσουν τόν
μέλανα λίθον. Εἰς δεδομένην στιγμήν ἀπαγγέλλουν μέ ἰσχυράν φωνήν: «Παρόν-
τες εἰς τάς διαταγάς Σου». Κατόπιν διανύουν τροχάδην ἑπτάκις ὡρισμένον διά-
στημα μεταξύ δύο μικρῶν λόφων, ὀνομαζομένων Safā καί Marwa. Ἀργότερον
ὁδοιποροῦν μέχρι τοῦ ‘Arafa, τό ὁποῖον εὑρίσκεται μερικάς ὥρας πορείας ἀνα-
τολικῶς τῆς Μέκκας. Ἐκεῖ παραμένουν, ἀπό τῆς μεσημβρίας ἕως τῆς δύσεως
τοῦ ἡλίου, «πρό τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ Θεοῦ». Ἡ εὐλαβική πορεία καί ἡ μεγαλει-
ώδης κατασκήνωσις χιλιάδων ἀνθρώπων μέ τό αὐτό ἀπέριττον ἔνδυμα εἶναι
ἕν αἰσθητόν σύμβολον τῆς μουσουλμανικῆς ἀδελφοσύνης. Ἐπιστρέφοντες ἐκ

44 Διά τήν ἱεράν ἀποδημίαν βλ. R.F. Burton, A Personal Narrative of a Pilgrimmage to el-Medinah
and Meccah (London 1855-56). M. Gaudefroy-Demombynes, Le pèlerinage à la Mekke (Paris 1923),
ἔνθα πολλαί ἱστορικαί πληροφορίαι σχετικῶς μέ τήν Ka’ba. Ahmad Kamal, The Sacred Journey
(New York 1961), «Συνέκδημος» διά τήν ἱεράν ἀποδημίαν, περιλαμβάνων μετάφρασιν προσευχῶν
καί ἑρμηνείαν τῶν τελετουργικῶν τύπων.
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τοῦ ‘Arafa συλλέγουν ἕκαστος τεσσαράκοντα ἐννέα χάλικας καί φθάνοντες
εἰς τήν κωμόπολιν Minā τούς ρίπτουν ἐπί τῶν διαφόρων μνημείων. Πρόκειται
περί παλαιοῦ ἀραβικοῦ ἐθίμου, εἰς τό ὁποῖον ἀργότερον προσεδόθησαν βιβλι-
καί συναρτήσεις· οἱ μουσουλμᾶνοι τελοῦν τοῦτο ἀναμιμνῃσκόμενοι τόν λιθο-
βολισμόν τοῦ διαβόλου ὑπό τοῦ Ἰσμαήλ45. Τέλος, τήν δεκάτην ἡμέραν τοῦ
δωδεκάτου μηνός, ὡς ἐπιστέγασμα τοῦ προσκυνήματος προσφέρεται εἰς τόν
Θεόν θυσία ζῴου, ὑπέρ ἁπάσης τῆς μουσουλμανικῆς κοινότητος, εἰς ἀνάμνη-
σιν τῆς θυσίας τοῦ Ἀβραάμ (‘Id al-Adhā). Οἱ προσκυνηταί ἐπισκέπτονται
συνήθως καί τόν τάφον τοῦ Μωάμεθ εἰς τήν Μεδίναν, φροντίζοντες νά προ-
μηθευθοῦν ὀλίγον ὕδωρ ἐκ τοῦ ἱεροῦ φρέατος, τό ὁποῖον ἡ παράδοσις συνδέει
μέ τήν προσευχήν τῆς Ἄγαρ. Ὡρισμένοι μουσουλμᾶνοι ἀσκηταί δέν ἔδιδον
μεγάλην σημασίαν εἰς τήν hajj, τονίζοντες τήν ἀνάγκην ἑνός «ἐσωτερικοῦ ἱεροῦ
προσκυνήματος». Παρά ταῦτα πολλοί ἐξ αὐτῶν ὄχι μόνον μετέβησαν εἰς τήν
Μέκκαν, ἀλλά καί ἔζησαν ἐπί τι διάστημα εἰς τήν ἀτμόσφαιράν της· οὕτως, ἡ
ἱερά πόλις ὑπῆρξε πάντοτε κέντρον συναντήσεως προσωπικοτήτων ἐξ ὅλου
τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου46, διακρινομένων ἐπ’ εὐσεβείᾳ καί γνώσει.

Αἱ ἀνωτέρω πέντε θεμελιώδεις ὑποχρεώσεις μέ τήν ἐπιβλητικήν των ἁπλό-
τητα προσφέρουν εἰς τόν μουσουλμᾶνον σαφές πλαίσιον θρησκευτικῆς ζωῆς,
τό ὁποῖον δύναται εὐκόλως νά ἀποδεχθῇ ὁ ἄνθρωπος καί τό ὁποῖον ταυτο-
χρόνως ἀσκεῖ βαθεῖαν ἐπίδρασιν εἰς τήν ψυχήν. Διά τῆς ἐν κατανύξει τελε-
τουργικῆς ἐπαναλήψεως τῆς εὐσυνόπτου shahāda τό μουσουλμανικόν
πιστεύω σταθεροποιεῖται εἰς τήν σκέψιν καί τήν καρδίαν, ἐνῷ συγχρόνως ὁ
τακτικός ρυθμός τῶν συντόμων καί συντόνων προσευχῶν κατά τήν διάρκειαν
τοῦ ἡμερονυκτίου – εἰς τάς ὁποίας ἐκφραστικῶς μετέχει νοῦς καί σῶμα – κρα-
τεῖ ἄγρυπνον πρό τοῦ Θεοῦ τόν πιστόν. Ἡ νηστεία ἐπιβάλλει παρατεταμένην
αὐτοπειθαρχίαν, ἡ ἐλεημοσύνη καλλιεργεῖ τό φιλάδελφον καί φιλεύσπλαχνον
ἐντός τοῦ «Οἴκου τοῦ Ἰσλάμ», ἐνῷ τό προσκύνημα μέ τάς ἀλησμονήτους συγ-
κινήσεις του ἐξαίρει τήν ἑνότητα τῆς παγκοσμίου μουσουλμανικῆς κοινότητος.

45 Κατά τήν ἰσλαμικήν παράδοσιν ὁ Ἀβραάμ ἐπεχείρησε νά θυσιάσῃ τόν Ἰσμαήλ καί ὄχι τόν Ἰσα-
άκ· βλ. σημ. 38 κεφ. Ι/Α΄. Τότε ὁ διάβολος παρεκίνησε τόν Ἰσμαήλ νά δραπετεύσῃ, ἀλλ’ ὁ τελευ-
ταῖος ἐλιθοβόλησε τόν πειραστήν.
46 Schimmel, Islam (1971), σελ. 155.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ. ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

(i) Ἐκ τῶν πλέον ἐντυπωσιακῶν διαφορῶν μεταξύ τοῦ Ἰσλάμ καί τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ εἶναι ἀναμφισβητήτως ἡ ὑπό τοῦ πρώτου ὑποτίμησις τῆς γυναι-
κός47. Τό ἱερόν βιβλίον τοῦ Ἰσλάμ τονίζει ἀπεριφράστως τήν κατά πάντα ὑπε-
ροχήν τοῦ ἀνδρός:

«Οἱ ἄνδρες εἶναι ἀνώτεροι τῶν γυναικῶν ἕνεκα τῆς ἰδιότητος δι’ ἧς ὁ Θεός
ὕψωσε τούς μέν ἐπί τῶν δέ, καί διότι οἱ ἄνδρες προικίζουσι τάς γυναῖκας ἐκ
τοῦ πλούτου αὐτῶν. Αἱ ἐνάρετοι γυναῖκες εἶναι εὐπειθεῖς καί ὑπήκοοι,
τηροῦσι μετά προσοχῆς, κατά τήν ἀπουσίαν τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν, ὅ,τι ὁ Θεός
διέταξε νά τηρῆται ἀνέπαφον. Ὀνειδίζετε ἐκείνας, ὧν τήν ἀπείθειαν πτοεῖσθε·
θέλετε ὁρίσει εἰς αὐτάς χωριστήν κοίτην, ἔστε πρός αὐτάς εὐμενεῖς. Ὁ δέ
Κύριος εἶναι ὕψιστος καί μέγας» («Αἱ Γυναῖκες», 4:38).

Ἁπλῆ σύγκρισις τοιούτων ρήσεων πρός τά περί γυναικῶν γραφόμενα ἐν τῇ
Καινῇ Διαθήκῃ (π.χ. Γαλ. 3, 28 «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ») ἀποκαλύπτει τήν
ἐπί τοῦ θέματος διαφοράν ἀντιλήψεων τῶν δύο θρησκειῶν. Τό δίκαιον τοῦτο
τοῦ ἰσχυροτέρου φύλου ἐκτείνεται εἰς ποικίλας μορφάς τῆς ζωῆς. Παρά τήν
καλωσύνην καί τήν εὐγένειαν τοῦ Μωάμεθ πρός τάς γυναῖκας, ἡ πεῖρα του,
φαίνεται, εἶχε καί πολλάς δυσαρέστους πλευράς. Κατά παράδοσιν ἀποδιδο-
μένην εἰς τόν ‘Imrān ibn Husain, ὁ Προφήτης εἶπε: «Παρετήρησα τόν παρά-
δεισον καί εἶδον ὅτι οἱ πλεῖστοι τῶν κατοίκων του ἦσαν πτωχοί· καί παρετή-
ρησα τήν κόλασιν καί εἶδον ὅτι οἱ πλεῖστοι τῶν κατοίκων της ἦσαν
γυναῖκες»48.

Ἔκφρασις τῶν περιορισμῶν τῆς γυναικός εἰς τήν ἰσλαμικήν κοινωνίαν εἶναι
καί αἱ διάφοροι δεσμεύσεις αἱ ἐπιβαλλόμεναι εἰς τήν μουσουλμανίδα· π.χ. ἡ
ἀπόκρυψις τοῦ προσώπου διά καλύπτρας, ἡ ἰσχύουσα ἀκόμη εἴς τινας ἰσλα-
μικάς χώρας49.

47 Πλείονα βλ. G.H. Bousquet, L’ éthique sexuelle de l’ Islam (Paris 1966), σσ. 115-159. Ben Abdallah,
“L’ Islam et la condition féminine: Une opinion algérienne”. Le Monde Non-Chrétien (1958), σσ. 185-
203. Jomier, Introduction (1964), σσ. 139-155. Προσπάθειαν δικαιώσεως τῶν ἰσλαμικῶν θέσεων βλ.
εἰς ἄρθρα τῶν: M.F.R. Ansari, “The position of woman in Islam”, JRAI 2, No 1 (1974), σσ. 45-55, No
2 (1974), σσ. 20-25. M. Imran, “Counsel and Warning to Women”, JRAI 2, No 2 (1974), σσ. 40-44.
The Fifth Book of Islam, Marriage, Divorce and Sex. ‘Lessons in Islam’ Series, Book V (Lahore 1958,
1967, 4th repr. 1973).
48 Al-Bukhārī, Sahīh. Περί τοῦ παραδείσου· παρά Schacht, Islam {1931), σελ. 3.
49 «Αἱ ὑμέτεραι γυναῖκες δύνανται νά μένωσιν ἄνευ καλύπτρας ἐνώπιον τῶν πατέρων αὐτῶν, τῶν
υἱῶν των, τῶν ἀδελφῶν των, τῶν ἀνεψιῶν καί τῶν συζύγων αὐτῶν καθώς καί ἐνώπιον τῶν δού-
λων των. Φοβήθηκε δέ τόν Θεός ὅστις εἶναι μάρτυς τῶν πάντων./.../ Ὦ Προφῆτα! Παράγγειλον εἰς
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Ἡ κραυγαλέα ὅμως διάκρισις εἰς βάρος τῶν γυναικῶν εὑρίσκεται εἰς τήν
περί γάμου καί διαζυγίου κορανικήν νομοθεσίαν. Τό ἱερόν βιβλίον τοῦ Ἰσλάμ
καθοσιώνει τήν πολυγαμίαν τοῦ ἀνδρός50. Ὡς πρός τόν ἀριθμόν τῶν συζύγων
τό μοναδικόν σχετικόν ἐδάφιόν του καθορίζει: «Ἐάν φοβῆσθε μήπως ἀδική-
σητε τά ὀρφανά, μή λαμβάνετε συζύγους, ἤ δύο, τρεῖς ἤ καί τέσσαρας ἐκ τῶν
γυναικῶν τῆς ἀρεσκείας ὑμῶν. Ἐάν εἰσέτι φοβῆσθε μή ἀδικήσητε αὐτά, μή
νυμφευθῆτε ἤ μίαν μόνην, ἤ ὅ,τι προμηθευθῇ ἡ δεξιά ὑμῶν» («Αἱ Γυναῖκες»,
4:3). Ἡ τελευταία φράσις ἐννοεῖ δούλην ἐκ πολέμου ἤ ἀγορᾶς (πρβλ. «Αἱ Βαθ-
μίδες», 70:21). Εἰς τήν κλασικήν νομικήν γραμματείαν ὄχι μόνον ἐπιτρέπεται,
ἀλλά συνιστᾶται ἡ πολυγαμία, ἐφ’ ὅσον τηρηθῇ ὁ ὅρος τῆς ἰσοτιμίας μεταξύ
τῶν συζύγων ἐκ μέρους τοῦ ἀνδρός51. Οἱ σηῖται, ἐκτός τῶν κανονικῶν γάμων
μέ τέσσαρας συζύγους, ἔχουν καί τήν δυνατότητα συνάψεως προσωρινῶν
γάμων52. Πρέπει, ἐν τούτοις, νά σημειωθῇ ὅτι ὁ Μωάμεθ δέν ὑπῆρξεν εἰσηγη-
τής τῆς πολυγαμίας, ἀλλ’ ἁπλῶς υἱοθέτησε τό ἰσχῦον εἰς τήν ἀραβικήν κοι-
νωνίαν καθεστώς, ἔν τινι δέ μέτρῳ τό περιώρισεν. Ἐνδιαφέρουσα εἶναι καί ἡ
δέσμευσις τοῦ ἀνδρός, νά μή νυμφεύηται περισσοτέρας γυναῖκας, ἀπό ὅσας
δύναται νά θρέψῃ καί ἡ προτροπή ὅπως συμπεριφέρηται πρός ὅλας τάς
συζύγους του καλῶς.

Παραλλήλως πρός τάς νομίμους γυναῖκας, ὡς διαφαίνεται καί ἐκ τοῦ ἀνω-
τέρω χωρίου, ὁ μουσουλμᾶνος δύναται νά ἔχῃ ἀπεριόριστον ἀριθμόν παλλα-
κίδων53. Αἱ αἰχμάλωτοι πολέμων προσετίθεντο αὐτομάτως εἰς τούς γυναικω-
νίτας (τά «χαρέμια») τῶν ἰσχυρῶν μαχητῶν. Τοῦτο ἀσφαλῶς ἐνίσχυε τό πολε-
μικόν μένος καί τήν ἀποφασιστικότητα τῶν μουσουλμάνων πολεμιστῶν εἰς
τούς κατά τῶν «ἀπίστων» πολέμους των. Αἱ παλλακίδες δοῦλαι τίθενται εἰς

τάς γυναῖκάς σου, τάς θυγατέρας σου καί τάς γυναῖκας τῶν πιστῶν, ν’ ἀφήνωσι κρεμασμένην τήν
ἑαυτῶν καλύπτραν μέχρι τῶν ποδῶν· οὕτω δ’ εὐκόλως δέν θ΄ ἀναγνωρίζωσιν αὐτάς καί δέν θά
τάς συκοφαντῶσιν» («Οἱ Ὁμόσπονδοι», 33:55, σελ. 59).  Τό ἔθιμον τοῦτο προϋπῆρχε τοῦ Μωάμεθ
εἰς τήν ἀραβικήν κοινωνίαν.
50 Ὁμιλεῖ ἐπανειλημμένως περί «γυναικῶν» καί περί «ἀποκτηθεισῶν διά τῆς δεξιᾶς» («Αἱ Βαθμί-
δες», 70:21. «Οἱ Πιστοί», 23:6 κ.ἀ.).
51 Gibb, Islam (1971), σελ. 179.
52 Aὐτόθι, Roberts, Social Laws (1971), σελ. 7.
53 «Δέν ἐπιτρέπεται ὑμῖν νά λαμβάνητε σύζυγον ἐκ τῶν ἐλευθέρων ὑπάνδρων γυναικῶν, ἐκτός ἄν
κατακτήσητε αὐτές διά τῆς δεξιᾶς ὑμῶν. Αὐτός εἶναι ὁ ἐφ’ ὑμῶν νόμος τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις ἐπι-
τρέπεται ὑμῖν νά λαμβάνητε συζύγους διά τοῦ ἀργυρίου ὑμῶν ἄς θά μεταχειρίζησθε εὐπρεπῶς»
(«Αἱ Γυναῖκες», 4:28). «Οἱ καταβάλλοντες τά σαρκικά αὐτῶν πάθη. / Καί περιορίζοντες τάς τέρ-
ψεις αὐτῶν εἰς μόνας τάς γυναῖκας των καί εἰς τάς ἀποκτηθεῖσας διά τῆς δεξιᾶς των» («Οἱ
Πιστοί», 23:5-6. Πρβλ. «Αἱ Βαθμίδες», 70:29-30).
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τήν ἀπόλυτον διάθεσιν τοῦ κυρίου των· οὗτος δύναται νά τάς χρησιμοποιήσῃ
ὡς θέλει, νά τάς πωλήσῃ ὁπόταν ἀποφασίσῃ. Ἐάν μία δούλη γίνῃ μητέρα, ἔχει
καλλιτέραν μεταχείρισιν· ἐάν μάλιστα γεννήσῃ υἱόν, συνήθως κερδίζει τήν
ἐλευθερίαν της.

Ὑπάρχουν βεβαίως ὡρισμένοι περιορισμοί εἰς τήν σύναψιν γάμου· δέν ἐπι-
τρέπονται π.χ. γάμοι μεταξύ στενῶν συγγενῶν54. Ἀπαγορεύεται ἐπίσης εἰς τόν
μουσουλμᾶνον νά νυμφευθῇ ὕπανδρον γυναῖκα, ἡ ὁποία δέν ἔλαβεν διαζύγιον.
Ἐάν ὅμως εἶναι σύζυγος ἑνός «ἀπίστου», δύναται νά γίνῃ ὁ γάμος χωρίς νά
προηγηθῇ διαζύγιον55. Ὁ μουσουλμᾶνος ἔχει τό δικαίωμα νά νυμφευθῇ χρι-
στιανήν ἤ ἑβραίαν χωρίς ἐκείνη νά ἐγκαταλείψῃ τήν θρησκείαν της56. Ἡ μου-
σουλμανίς ὅμως δέν δικαιοῦται νά γίνῃ σύζυγος χριστιανοῦ ἤ ἰουδαίου.

Σαφῶς ἐπίσης υἱοθετεῖται τό ἔθιμον τῆς προικός, ἀλλ’ εἶναι ἀντιθέτου
φορᾶς τῆς γνωστῆς εἰς ἡμᾶς· τήν «προῖκα» δίδει ὁ σύζυγος εἰς τήν νύμφην.
Ἄνευ τῆς καταβολῆς της ὁ γάμος μετά γυναικός ἐλευθέρας θεωρεῖται ἄκυρος57.

(ii) Ἐπανειλημμένως τό Κοράνιον ἀντιμετωπίζει τό θέμα τοῦ διαζυγίου καί
τό θεσπίζει μέ ἐκπληκτικήν εὐκολίαν· τοῦτο ὅμως μόνον διά τόν ἄνδρα58. Ἐάν
ἡ σύζυγος τολμήσῃ νά τό ζητήσῃ, ὁ μουσουλμᾶνος δικαιοῦται νά τήν δείρῃ59.
Μόνον κοινῇ συναινέσει καί μέ καταβολήν ἀποζημιώσεως εἰς τόν σύζυγον

54 Διά τά κωλύματα γάμου βλ. «Αἱ Γυναῖκες» 4:26-27. Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ περιωρισμένη ἐνδογα-
μία, ἰδίως μεταξύ ἐκ πατρός ἐξαδέλφων· ἡ πρότασις μάλιστα γάμου διά τήν θυγατέρα τοῦ ἀδελ-
φοῦ τοῦ πατρός ἔχει προτεραιότητα, τό δέ διαζύγιον μέ αὐτήν δημιουργεῖ σκάνδαλον· Gibb, Islam
(1971), 178.
55 «Ὦ πιστοί! ὁπόταν αἱ πισταί γυναῖκες προσέρχωνται πρός ὑμᾶς, ἀποδρᾶσαι ἐκ τῆς εἰδωλολα-
τρίας, θέσατε τήν πίστιν αὐτῶν ὑπό δοκιμασίαν. Ἀφοῦ δέ βεβαιωθῆτε, ὅτι εἶναι πισταί, μή ἀφή-
σητε αὐτάς νά ἐπανέλθωσι πρός τούς ἀπίστους, δέν εἶναι νόμιμον ἐκεῖναι νά εὑρίσκωνται μετ’
αὐτῶν καί οὗτοι νά ὦσι σύζυγοί των. Ἀπόδοτε ὅμως ὅ,τι ἔδωκαν αὐταῖς ὡς ἀντίφερνα. Δέν ἁμαρ-
τάνετε ἐάν τάς νυμφευθῆτε, ἀλλ΄ ἐξασφαλίσατε αὐταῖς τήν προῖκα» («Ἡ Δοκιμασία», 60:10).
56 «Σήμερον ἐπετράπη ὑμῖν πᾶν ὅ,τι ἀγαθόν. Ἡ τροφή τῶν ὀπαδῶν τῶν Γραφῶν εἶναι ὑμῖν θεμιτή,
ἐπίσης καί ἡ ὑμετέρα πρός αὐτούς. Ἐπιτρέπεται ὑμῖν ἡ μετά τῶν ἐναρέτων θυγατέρων τῶν
πιστῶν σύζευξις, ὡσαύτως καί ἡ μετά τῶν θυγατέρων τῶν ὁπαδῶν τῶν γραφῶν, ἀρκεῖ νά ὁρίσητε
εἰς αὐτάς προῖκα. Συζῆτε μετ’ αὐτῶν ἐν σεμνότητι, μή μοιχεύετε καί μή προσλαμβάνετε αὐτάς
παλλακίδας» («Ἡ Τράπεζα», 5: 7).
57 Πλείονα βλ. Gibb, Islam (1971), σελ. 179.
58 «Ὅσοι ἔταξαν ν’ ἀπέχωσι τῶν γυναικῶν αὐτῶν, δίδεται αὐτοῖς τρετράμηνος προθεσμία. Ἴσως
ἐν τῷ διαστήματι τούτῳ ἐπανέλθωσιν εἰς αὐτάς· ὁ Κύριος εἶναι ἐπιεικής καί ἐλεήμων./... Δέν εἶναι
ἁμάρτημα ν’ ἀποβάλητε γυναῖκα μετά τῆς ὁποίας δέν συνεζεύχθητε ἤ εἰς τήν ὁποία δέν ὡρίσατε
προῖκα. Δότε εἰς αὐτήν τά χρειώδη εὐπρεπῶς, ὡς ἁρμόζει» («Ἡ Βοῦς», 2:226, 237).
59 Guillaume, Islam (1969), σελ. 71.
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(συνήθως ἐπιστροφῆς τῆς προικός) εἶναι δυνατή ἡ λύσις τοῦ γάμου μέ πρω-
τοβουλίαν τῆς γυναικός60. Ἡ καταφυγή εἰς τά δικαστήρια δέν εἶναι συνήθως
εὐνοϊκή διά τό ἀσθενές φῦλον.

Ἡ διαδικασία τοῦ διαζυγίου εἶναι πολύ ἁπλῆ· ἀρκεῖ ὁ σύζυγος νά ἀνακοι-
νώσῃ ἐπισήμως: «Ἀπό τοῦδε σέ ἀπολύω»61 καί ὁ γάμος καταρρέει. Ἐκτός τῆς
ἀνωτέρω εὐκολίας ξενίζουν καί ὡρισμέναι ἰδιάζουσαι λεπτομέρειαι τῶν μου-
σουλμανικῶν διατάξεων περί λύσεως τοῦ γάμου· π.χ. ὁ σύζυγος δύναται νά
διαζευχθῇ δίς τήν γυναῖκα του καί πάλιν νά τήν νυμφευθῇ. Ἐάν ὄμως θελήσῃ
τοῦτο διά τρίτην φοράν62, ἀπαγορεύεται νά συζευχθῇ ἐκ νέου μετ’ αὐτῆς,
ἐκτός ἐάν ἐκείνη ὑπανδρευθῇ ἄλλον καί αὐτός ἀκολούθως τήν διαζευχθῇ. Εἰς
τήν περιοχήν τοῦ γάμου καί τοῦ διαζυγίου αἱ ἰσλαμικαί διατάξεις ἀποτελοῦν
σαφῆ ὑποχώρησιν τοῦ ἐπιπέδου, εἰς τό ὁποῖον ἀνύψωσεν ὁ Χριστιανισμός
τόν γάμον. Τά παρεχόμενα εἰς τόν ἄνδρα προνόμια θέτουν τήν γυναῖκα εἰς
σαφῶς κατωτέραν μοῖραν καί μετατρέπουν τόν θεσμόν τοῦ γάμου εἰς ἄνισον
συναλλαγήν. Ἀνεξαρτήτως ἄν εἰς τήν ἐποχήν μας παρουσιάζωνται περιορισμοί
εἰς τήν πολυγαμίαν, γεγονός εἶναι ὅτι οἱ ἀποφάνσεις τοῦ Κορανίου παραμέ-
νουν διά τούς μουσουλμάνους «Λόγος τοῦ Ἀλλάχ».

Τό Κοράνιον ἐν τούτοις λαμβάνει πρόνοιαν διά τάς ἀποπεμπομένας συζύ-
γους. Τάς ἐμποδίζει νά συζευχθοῦν μέ ἄλλον ἄνδρα πρό τῆς παρελεύσεως
τριῶν μηνῶν, ὥστε νά εἶναι σαφής ἡ πατρότης τοῦ τέκνου των63 καί νά δύνα-
ται νά ἀποκατασταθῇ ὁ γάμος, ἐάν ὁ ἀνήρ ἀλλάξῃ γνώμην. Λαμβάνει ἐπίσης
πρόνοιαν διά τήν μητρότητα· ἐάν ἡ ἀπολυθεῖσα ἀποδειχθῇ ἔγκυος, δικαιοῦται

60 Εἰς τούς νεωτέρους χρόνους ἐφηρμόσθη ἡ ἀναγραφή εἰς τό συμβόλαιον τοῦ γάμου ὡρισμένων
ὅρων, τούς ὁποίους ὤφειλε νά ἐκπληρώσῃ ὁ σύζυγος, ἄλλως ὑπεχρεοῦτο νά δώσῃ διαζύγιον. «Ἡ
συμφωνία, ἐν τούτοις, ὅτι ὁ σύζυγος δέν θά συυνάψῃ ἕτερον γάμον, καίτι σήμερον θεωρεῖται ἔγκυ-
ρος, ἐκρίνετο ὑπό τῶν κλασσικῶν νομομαθῶν ἄκυρος, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι ἀντιβαίνει εἰς δικαίωμα
παρεχόμενον σαφῶς ὑπό τοῦ Κορανίου»· Gibb, Islam (1971), σελ. 180.
61 Roberts, ἔνθ’ ἀν. σελ. 25.
62 «Ἐάν τις ἐξ ὑμῶν διαζευχθῇ τρίς τήν σύζυγον αὐτοῦ, δέν ἐπιτρέπεται εἰς αὐτόν νά τήν ἀναλάβῃ,
ἐάν πρῶτον δέν ἤθελε συζευχθῇ αὐτήν ἕτερος, ὅστις ἤθελε ἐπίσης διαζευχθῆ αὐτήν. Οὗτοι ἐάν
συμφιλιωθῶσι δέν ἁμαρτάνουσι, βέβαιοι ὅτι δέν παραβαίνουσι τούς ὅρους τοῦ Κυρίου. Τοιοῦτοί
εἰσιν οἱ ὅροι οὕς ὁ Κύριος ἐξηγεῖ εἰς λαόν ἐχέφρονα» («Ἡ Βοῦς», 2:230).
63 «Αἱ διαζευχθεῖσαι γυναῖκες θ’ ἀναμένωσι νά παρέλθωσι τρεῖς περίοδοι τῶν ἐμμήνων αὐτῶν πρίν
ἤ ἔλθωσιν εἰς ἕτερον γάμον. Ὀφείλουσι νά μή ἀποκρύψωσιν ὅ,τι ὁ Θεός ἐχάραξεν ἐν τῇ μήτρᾳ
αὐτῶν, ἐάν φοβῶνται τόν Κύριον καί τήν ἐσχάτην ἡμέραν. Ἐάν εὑρίσκωνται εἰς τοιαύτην κατά-
στασιν προτιμότερον οἱ σύζυγοι αὐτῶν νά ἀναλαμβάνωσιν αὐτάς ἐάν ἐπιθυμῶσι τό ἀγαθόν. Αἱ
γυναῖκες ὀφείλουσι νά ἐκπληρῶσι τά ἑαυτῶν καθήκοντα ὠς ἁρμόζει, οἱ δέ ἄνδρες νά προσφέ-
ρωνται πρός αὐτάς». («Ἡ Βοῦς», 2:28).
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νά παραμείνῃ εἰς τόν οἶκον τοῦ ἀνδρός της, ἐάν δέ ἀποκτήσῃ τέκνον, ὁ πρώην
σύζυγος ὑποχρεοῦται νά τήν διατρέφῃ ἐπί δύο ἔτη μέχρις ἀπογαλακτίσεως
τοῦ νηπίου. Ἡ διαζευχθεῖσα σύζυγος δικαιοῦται νά ἀναλάβῃ τήν ἐπιτροπείαν
τῶν τέκνων της, συνήθως μέχρι τῆς ἡλικίας τῶν ἑπτά ἐτῶν. Ὡς πρός τόν χρό-
νον συμβιώσεως τέκνων καί μητρός ὑπάρχουν ποικίλαι ἀπόψεις εἰς τάς δια-
φόρους σχολάς. Τά ἐκ παλλακίδωνν τέκνα θεωροῦνται νόμιμα καί ἔχουν τά
αὐτά δικαιώματα μέ ἐκεῖνα τῶν κανονικῶν συζύγων. Ἀναγνωρίζεται ἐπίσης ἡ
υἱοθεσία, ἀλλά τά ἐκ ταύτης προερχόμενα δικαιώματα δέν ἐξισοῦνται πρός
ἐκεῖνα τῶν κανονικῶν, ἰδίως δέ προκειμένου περί κληρονομίας. Τέλος, μετά
πολλῆς ἀκριβείας τό Κοράνιον καθορίζει τήν σύνταξιν διαθήκης καί τά κλη-
ρονομικά θέματα. [...]

Ἐκ τῶν λεπτοτέρων θεμάτων πάντως θά παραμένει τό πρόβλημα τῆς θέσε-
ως τῶν γυναικῶν ἐν τῇ Ἰσλαμικῇ κοινωνίᾳ καί εἰδικώτερον τά ζητήματα γάμου,
διαζυγίου, κληρονομίας, τά ὁποῖα ὑπό τῆς sharī‘a ρυθμίζονται οὐσιαστικῶς
ὑπέρ τοῦ ἀνδρός. Αἱ γυναῖκες πάντως σήμερον σπουδάζουν καί ἀρχίζουν νά
λαμβάνουν ὑπευθύνους κοινωνικάς θέσεις. Τό Πακιστάν, ἡ Ἰνδονησία καί ἡ
Συρία ὑπῆρξαν τά πρῶτα ἰσλαμικά κράτη, τά ὁποῖα ἔδωσαν ψῆφον εἰς αὐτάς.
Ὡς εἶναι εὐνόητον, αἱ ἀνωτέρω ἀλλαγαί συνεπάγονται γενικωτέρας ἐπιπτώ-
σεις ἐπί τοῦ Ἰσλάμ καί συνδέονται μέ σοβαρά θεολογικά προβλήματα.

Θεωρία περί ἱεροῦ πολέμου (jihãd)

Ὑπό τήν ἐπίδρασιν τῶν εἰρηνοποιῶν κηρυγμάτων καί τῆς καλλιεργείας
φιλικῆς ἀτμοσφαίρας μεταξύ τῶν λαῶν ὑπάρχει σήμερον ἡ τάσις ἀποσιωπή-
σεως τῆς χαρακτηριστικῆς αὐτῆς παραγράφου τῆς ἰσλαμικῆς τακτικῆς. Ἐν
τούτοις, καί ἄν ἀκόμη παραθεωρήσωμεν τά συγκεκριμένα ἱστορικά γεγονότα,
παραμένουν τά ἱερά κείμενα. Αἱ παροτρύνσεις τοῦ Κορανίου πρός δυναμικήν,
μαχητικήν ἀντιμετώπισιν τῶν «ἀπίστων» εἶναι πολλαί καί ἄμεσοι: «Μάχεσθε
μέχρις ὅτου ἀποσοβηθῇ ἀφ᾽ ὑμῶν ὁ κίνδυνος τοῦ πειρασμοῦ, καί ὅταν δέν
ὑπάρχῃ ἄλλη λατρεία εἰμή ἡ τοῦ μόνου Θεοῦ. Ἄν οἱ ἐχθροί θέσωσι τέρμα εἰς
τάς πράξεις αὐτῶν, τότε ἄς παύσωσιν αἱ ἐχθροπραξίαι, ἐκτός ἄν πρόκειται
περί ἀσεβῶν» («Ἡ Βοῦς», 2:189)64.

64 «Μάχεσθε ὑπέρ πίστεως, καί μάθετε ὅτι ὁ Κύριος ἀκούει καί τά πάντα γινώσκει» («Ἡ Βοῦς»,
2:245). «Ὅταν παρέλθωσι οἱ ἱεροί μῆνες, τότε φονεύετε τούς πολυθεϊστάς, ὅπου ἄν συναντήσητε,
ζωγρεῖτε δέ πολιορκοῦντες καί ἐνεδρεύοντες αὐτούς. Ἐάν ὅμως μετανοήσωσιν, ἐάν τηρήσωσι τήν
προσευχήν, ἐάν ἐλεήσωσιν, ἄφετε αὐτούς ἐλευθέρους, καθότι ὁ Θεός εἶναι μακρόθυμος καί ἐλε-
ήμων» («Ἡ Μετάνοια», 9:5, σελ. 60). «Ὁπόταν συναντᾶτε τούς ἀπίστους φονεύετε καί κατασφά-
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Ἐνίοτε δίδεται εὐρυτέρα ἔννοια εἰς τόν «ἱερόν πόλεμον» π.χ. jihãd θεω-
ρεῖται καί ἡ διαμαρτυρία κατά τῶν καταχρήσεων μουσουλμάνων ἀρχόντων65.
Ἡ κλασσική πάντως σημασία τῆς ἐντολῆς παραμένει ἀναμφισβήτητος. Αἱ
ἐκτός τῆς κυριαρχίας τοῦ Ἰσλάμ χῶραι ὀνομάζονται «Οἶκος Πολέμου» (Dãr al-
Harb) καί ἀντιδιαστέλλονται τοῦ Dãr al-Ιslãm, τοῦ «Οἴκου τοῦ Ἰσλάμ». Εἶναι
περιοχαί ἀγῶνος –ἰδιαιτέρως ὅπου ἐπικρατεῖ ὁ πολυθεϊσμός, ἡ ἀθεΐα, ἡ εἰδω-
λολατρία– ἕως ὅτου τεθοῦν διά τῆς jihãd ὑπό τό κράτος τῆς ἀληθοῦς πίστε-
ως66. Ὁ χαρακτήρ τοῦ Ἰσλάμ ὑπῆρξεν ἐπιθετικός· ἐκεῖ ὅπου ἡ πειθώ δέν ἔφε-
ρεν ἀποτέλεσμα, τό ξῖφος ἀπεδεικνύετο πειστικότερον. Ἡ μέσῳ τοῦ «ἱεροῦ
πολέμου» διάδοσις τῆς πίστεως ἐνεύρωσε τό Ἰσλάμ εἰς τάς περιόδους τῆς ἐπε-
κτάσεώς του. Οὕτω κατώρθωσε νά ἐπιβάλῃ μέ ταχύτητα ἀστραπῆς τήν
κυριαρχίαν του ἀπό τῶν στηλῶν τοῦ Ἡρακλέους μέχρι τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ.
Τό Ἰσλάμ, διά νά ἐπικρατήσῃ, δέν ἐχρειάσθη ὡς ὁ Χριστιανισμός ἑκατομμύρια
μαρτύρων ἐκ τῶν ὀπαδῶν του. Προετίμησε νά τούς ἀναζητήσῃ μεταξύ τῶν
ὀπαδῶν τῶν ἀντιπάλων θρησκειῶν. Οἱ ἑβραϊκοί καί χριστιανικοί πληθυσμοί,
ὡς κάτοχοι τῶν Γραφῶν (καί ἀναγκαῖοι διά τήν οἰκονομικήν εὐμάρειαν τοῦ
κράτους τῶν πολεμιστῶν) εἶχον δικαίωμα νά διατηρήσουν τήν θρησκείαν των
καταβάλλοντες κεφαλικόν φόρον· ἐννοεῖται καί τό δικαίωμα τοῦτο ὑπό
πολλῶν ἡγεμόνων κατεπατήθη ἐπανειλημμένως. Ἡ ἀντίληψις περί jihãd, ἥτις
ὑπῆρξεν ἀναμφισβήτητον στοιχεῖον τῆς δυναμικότητος τῆς μουσουλμανικῆς
θρησκείας, ἐπισημαίνει διά μίαν ἀκόμη φοράν ὅτι τό Ἰσλάμ, παραλλήλως πρός

ζετε, συγκρατοῦντες στερεῶς τά δεσμά τοῦ αἰχμαλώτου. / Μετά δέ τήν κατάπαυσιν τῆς μάχης,
ἄφετε αὐτόν ἐλεύθερον ἤ ἀνταλλάξατε ἀντί λύτρων. Πράττετε οὕτως. Ἐάν ἐβούλετο ὁ Θεός, θά
ἐθριάμβευεν ὁ ἴδιος ἐπ᾽ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ὑποβάλλει ὑμᾶς εἰς τόν πόλεμον, ἵνα δοκιμάσῃ τούς μέν διά
τῶν δέ· ὁ Θεός δέν θά ἀπολέσῃ τά ἔργα τῶν πεσόντων ἐν τῇ μάχῃ ὑπέρ πίστεως. / Θά ὁδηγήσῃ
αὐτούς καί θά κατευθύνῃ τάς καρδίας αὐτῶν. / Θά εἰσαγάγῃ αὐτούς εἰς τόν παράδεισον ὅν ἤδη
ὑπέδειξεν αὐτοῖς. / Ὅσοι πιστοί! Ἐάν συνδράμητε τόν Θεόν ἐν τῇ μάχῃ αὐτοῦ κατά τῶν ἀπίστων,
καί ὁ Θεός θά συνδράμῃ ὑμᾶς, κατευθύνων τά ὑμέτερα διαβήματα» («Ὁ Μωάμεθ» 47:4-10. Πρβλ.
«Τά Λάφυρα», 8:73,76· «Ὁ Σίδηρος», 57:10 κ.ἀ.).

Μία «παράδοσις» ἀναφέρει: «Ἐπί τῆς 7ης πύλης [τοῦ Παραδείσου] εἶναι γεγραμμένον: ‘ Ἡ
πύλη ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἐξέρχονται εἰς ἱερόν πόλεμον’»· al-Kisã ī, Qisas al-Anbiyä παρά Jeffery,
Reader (1962), σελ. 173.
65 Κατά παράδοσιν, μνημονευομένην ὑπό τῶν Abû Dã ûd, Tirmidhĩ καί Ibn-Mãja καί ἀποδιδομέ-
νην εἰς τόν Abû Sai id al-Khudrĩ, ὁ Προφήτης εἶπε: «Τό ἀνώτατον εἶδος ἱεροῦ πολέμου (jihãd)
εἶναι νά λέγῃς τήν ἀλήθειαν κατά πρόσωπον ἐνός Σουλτάνου (ἤ ἄλλης ἐξουσίας), ὅστις παρεκ-
κλίνει τῆς εὐθείας ὁδοῦ Doi, Indroduction (1971), σελ. 94.
66 M. Khadduri, War and Pease in the Law of Islam (Baltimore 1955). Περί τῶν νέων τάσεων τῶν
μουσουλμανικῶν χωρῶν ἐπί τοῦ θέματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας βλ. Α. Μαρίνου, Ἡ θρη-
σκευτική ἐλευθερία (Ἀθῆναι 1972), σσ. 319-329.
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τόν θρησκευτικόν του χαρακτῆρα, ὑπῆρξε καί μέγεθος πολιτικόν. Ὁ Προφή-
της δέν ἵδρυσε μόνο μίαν θρησκευτικήν κοινότητα, ἀλλά καί ἕν κράτος.

Ἡ νοοτροπία τοῦ «ἱεροῦ πολέμου», ἐνῶ ὑπῆρξεν τό ἰσχυρόν νεῦρον τοῦ
Ἰσλαμισμοῦ κατά τήν πρώτην ἱστορικήν του περίοδον. κατέληξε κατά τόν ΙΘ´
αἰῶνα καί εἰς τάς ἀρχάς τοῦ ἰδικοῦ μας εὐαίσθητον καί κρίσιμον σημεῖον διά
τούς ὀπαδούς τοῦ Μωάμεθ. Ὅταν ἀναλογισθῇ τις, ὅτι συμφώνως πρός τήν
διδασκαλίαν τοῦ Προφήτου οἱ πιστοί θά εἶχον πάντοτε τήν εὐλογίαν τοῦ
Θεοῦ καί μετ᾽ αὐτῆς τήν νίκην, ἀντιλαμβάνεται εὐκόλως διατί πολλοί μουσουλ-
μανικοί λαοί, εὑρισκόμενοι τότε εἰς παρακμήν καί ὑπό τήν ἐξουσίαν ἄλλων
κρατῶν, ἀντιμετώπισαν μίαν ἰδιότυπον θρησκευτικήν κρίσιν.

Συνέντευξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας στόν Ἀλέξη Παπαχελά 
καί τήν ἐφημερίδα «Καθημερινή»

31.12.2017

«Γιά τό Ἰσλάμ, πράγματι, τόλμησα κι ἔγραψα καί δημοσίευσα τό πρῶτο
βιβλίο τό 1976, ὅταν ἔγινα καθηγητής στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Τόν πρῶτο
καιρό μιλοῦσα γιά τίς δικές μου ἔρευνες πού ἔκανα στήν ἀφρικανική θρησκευ-
τικότητα. Κατόπιν, κατάλαβα ὅτι τό πιό σημαντικό πράγμα ἦταν τό Ἰσλάμ ἐδῶ
κι ἔψαξα τή βιβλιογραφία καί εἶδα ὅτι δέν ὑπῆρχε προηγουμένως κείμενο
συστηματικό. Δηλαδή, πρέπει νά ἔχουμε τό θάρρος νά βλέπουμε τόν ἄλλο στό
σύνολό του. Νά βλέπουμε τό Ἰσλάμ ὄχι σέ μερικές ἐκφράσεις του μόνο, ἀλλά
στό σύνολο. Αὐτό δέν ὑπῆρχε. Καί ἔτσι ἀποφασίσαμε ὅτι καί στό πανεπιστήμιο
οἱ φοιτητές θά ἔπρεπε νά δίνουν καί ἐξετάσεις στό Ἰσλάμ. Πολλοί ἀπό αὐτούς
ἔχουν γίνει σήμερα μητροπολίτες καί μερικοί εἶναι καί Πατριάρχες.

Τό Ἰσλάμ δέν εἶναι μιά εὔκολη ὑπόθεση. Τό Ἰσλάμ ὁπωσδήποτε ἔχει μιά
συνέχεια, καμιά φορά λέω, ἔχει πάρει τόσα στοιχεῖα ἀπό τόν χριστιανισμό,
ἀπό τόν ἰουδαϊσμό, ἀπό τήν πολυαραβική θρησκεία μέ τόν δικό του τρόπο.
Ἀλλά τό πολιτικό στοιχεῖο στό Ἰσλάμ εἶναι δεμένο, καί δέν τό ἔχουμε κατα-
λάβει. Καί ἐπίσης δέν ἔχουμε καταλάβει ὅτι δέν ὑπάρχει ἕνα ἑνιαῖο Ἰσλάμ.
Μόλις τώρα καταλαβαίνουμε καί ἐμεῖς τή σύγκρουση πού ὑπάρχει μεταξύ
σουνιτικοῦ καί σιιτικοῦ Ἰσλάμ. Ἀλλά πέρα ἀπό αὐτό εἶναι πῶς τό ζοῦν τό
Ἰσλάμ ὁρισμένοι, κάτω ἀπό τά κηρύγματα τῶν πιό ἀκραίων φανατικῶν καί τά
παρακολουθοῦμε τώρα πῶς γίνονται. Καί ξέρετε, οἱ ἀκραῖες ἑρμηνεῖες εἶναι
πολύ πιό εὐπρόσδεκτες ἀπό τόν ἁπλό λαό ἀπό ὅ,τι οἱ λεγόμενες συνθετικές
καί πιό ἤπιες. Εἶναι σέ μιά ἐξέλιξη τό πρᾶγμα καί φοβοῦμαι ὅτι στή Δύση δέν
εἶχαν ποτέ συστηματικά ἀσχοληθεῖ μέ τή μελέτη αὐτοῦ τοῦ φαινομένου.
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Εἶναι πολύ πιό σύνθετο φαινόμενο ἀπό ὅ,τι φαίνεται. Ὅταν βλέπετε ὅλη
αὐτή τή βία! Πολλές φορές λέμε «α, δέν εἶναι βία. Τό Ἰσλάμ δέν εἶναι βίαιο,
εἶναι μιά μορφή βιαιότητος». Ναί, ἀλλά ὁ ἄλλος πού παίρνει τό μαχαίρι πρό-
σφατα καί σκοτώνει τούς ἀθώους καί φωνάζοντας ἀντί νά λέει «Δόξα τῷ Θεῷ»
λέει «Ἀλλάχ ἀκμπάρ», «ὁ Θεός εἶναι δυνατός», κάτι σημαίνει ἐν πάσῃ περι-
πτώσει. Ὅταν ὅ,τι ἔγινε γιά τούς Πύργους στή Νέα Υόρκη εἶχε μιά προετοι-
μασία –μελέτες τοῦ Κορανίου– ἔχει μιά σημασία αὐτό τό πρᾶγμα. Δηλαδή, δέν
νομίζω ὅτι τά πράγματα εἶναι τόσο πολύ ἁπλά καί ρομαντικά. Νά σᾶς πῶ,
ὅμως, κάτι τό ὁποῖο ἴσως νά φανεῖ λίγο παράδοξο.

Πρίν ἀπό πολλά χρόνια εἶχα διατυπώσει τήν ἑξῆς ἄποψη σέ περιβάλλοντα
λίγο διεθνῆ. Ὅτι ὁ 20ός αἰώνας εἶχε τό φαινόμενο αὐτό τό ὁποῖο γνωρίζουμε
μέ τά κομμουνιστικά καθεστῶτα, μιά ἀντίσταση στήν παλαιά ἀριστοκρατία καί
στούς πλουσίους κάτω ἀπό συνθήματα τοῦ διαλλακτικοῦ ὑλισμοῦ, πού ἦταν
γερμανικό κατασκεύασμα καί προχώρησε μέ αὐτά τά συνθήματα. Βεβαίως στό
τέλος ὁδηγήθηκε στήν περιπέτεια πού ξέρουμε. Καί ἔλεγα τό ὅτι φοβοῦμαι ὅτι
στόν 21ο αἰῶνα ἀδικημένες κοινωνίες πού ἔχουν τήν αἴσθηση ὅτι εἶναι παραγ-
κωνισμένες καί ὑποτιμημένες ἀπό τίς πλούσιες χῶρες πού δῆθεν εἶναι χρι-
στιανικές θά κάνουν ἕναν ἄλλο τύπο ἐπαναστάσεως, τόν ὁποῖο δέν μποροῦμε
νά προβλέψουμε χρησιμοποιώντας συνθήματα θρησκευτικά. Καί αὐτό τό βλέ-
πω. Δηλαδή πάρα πολλές ἀπό αὐτές τίς ἀδικημένες κοινωνίες, πού κάποτε
ἦταν κάτω ἀπό τήν ἀποικιοκρατία τῶν δυτικῶν δυνάμεων πού ἔβαζαν καί τό
ὄνομα χριστιανισμός, ἔχουν ἐξεγερθεῖ μέ συνθήματα τέτοια. Καί αὐτά τά συν-
θήματα τά θρησκευτικά δέν ἀντιμετωπίζονται μέ τάνκς καί ἀεροπλάνα. Νά
ξέρετε, τό θρησκευτικό βῆμα εἶναι πάρα πολύ εὐαίσθητο καί μπερδεμένο, εἶναι
λίγο σάν τήν πυρηνική ἐνέργεια. Ὅταν ἀρχίζει νά διαχέεται, δέν μαζεύεται.

Ἡ ἀπάντηση τῆς Δύσης εἶναι περισσότερη σοβαρότητα, περισσότερο νά
μελετήσει σοβαρά πρῶτα ἀπό ὅλα τίς ἀδικίες πού ἔχει κάνει καί δεύτερον νά
φροντίσει νά διορθώσει ἕνα φοβερό λάθος πού ἔκανε. Ἡ Εὐρώπη ἰδιαίτερα,
περισσότερο ἀπό τήν Ἀμερική, σνόμπαρε τόν χριστιανισμό. Πραγματικά προ-
σπάθησε νά τόν ὑπονομεύσει καί δημιούργησε ἕνα κενό πίστεως, στό ὁποῖο
κενό πίστεως τό Ἰσλάμ εὐκολότερα εἰσδύει. Προσφέρει μιά πίστη. Ἁπλή, πού
πολύ γρήγορα, μέσα σέ πέντε λεπτά, τήν προσδιορίζει, ἀλλά προσφέρει μιά
πίστη. Καί μιά Εὐρώπη χωρίς πίστη δέν ξέρω ἐάν θά ἀντέξει. Ἄρα, ἡ ἀντίστα-
ση εἶναι μιά ζωντανή πίστη στόν Θεό τῆς ἀγάπης γιά νά μπορέσει ὅλη αὐτή
ἡ βία, πού μέ συνθήματα ἄλλα ἐξελίσσεται, νά περιοριστεῖ».

ΜΕΡΟΣ Α´. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ
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