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Ο Μουσουλμάνος πιστεύει στους αγγέλους του Ύψιστου. Πιστεύει ότι
είναι από τα τιμημένα πλάσματα οπου ο Αλλάχ τους έπλασε από φως1,
έτσι όπως ο Αλλάχ έπλασε τον άνθρωπο (Αδάμ) από ένα είδος πηλού και
τα πνεύματα (τζιν) από άκαπνη φωτιά.2 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 δημιουργία τους είναι για λόγους λατρείας και
υπηρεσίας προς τον Αλλάχ.3
Μερικοί άγγελοι είναι ανώτεροι από τους άλλους διότι ο Αλλάχ
προτίμησε και εξύψωσε μερικούς από κάποιους άλλους. Από αυτούς είναι
ο Γαβριήλ, ο Μιχαήλ, ο Ισραφίλ και άλλοι4
Ο Αλλάχ ο Ύψιστος διέταξε να πιστεύουμε στην ύπαρξη των Αγγέλων:
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«Κι όποιος αρνείται τον Αλλάχ, τους αγγέλους Του, τα Βιβλία Του, τους
Αποστόλους Του και τη Μέρα της Κρίσης, έχει παραπλανηθεί φτάνοντας
πολύ μακριά στην πλάνη»5
Επίσης:
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«Όποιος είναι εχθρός του Αλλάχ, των αγγέλων Του και των αποστόλων
Του, του Γαβριήλ και του Μιχαήλ, τότε κι ο Αλλάχ είναι εχθρός σ' όσους
αρνούνται την πίστη»6
Επίσης:
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«Δεν απαξιούσε ο Χριστός να υπηρετεί και να λατρεύει τον Αλλάχ κι ούτε
οι άγγελοι εκείνοι που τους προτιμά ο Αλλάχ»7

Οι άγγελοι θα σηκώσουν τον θρόνο του Κυρίου
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«και οκτώ θα σηκώνουν - αυτή την Ημέρα - το θρόνο του Κυρίου σου πάνω
τους»8
Οι άγγελοι ως φύλακες της κόλασης
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«Και δεν κάναμε παρά αγγέλους σαν φύλακες της Φωτιάς»9
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Οι άγγελοι θα χαιρετούν τους πιστούς στον Παράδεισο:

ٍ والْم َالئا َكةُ ي ْد ُخلُو َن َعلَْي اهم امن ُك ال اب
ب
َ
َ
َ َ
ا
ص َ ْْبُُْت
َ َس َالم َعلَْي ُكم ِبَا
«Και οι άγγελοι θα μπαίνουν σ' αυτούς από κάθε πόρτα (με το χαιρετισμό):
Ειρήνη Υμίν, γιατί υπομένατε καρτερικά»10
Ο διάλογος του Ύψιστου με τους αγγέλους πριν την δημιουργία του
ανθρώπου:
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«Όταν ο Κύριος σου είπε στους αγγέλους: Έγώ θα δημιουργήσω ένα
τοποτηρητή (άνθρωπο) στη γη", εκείνοι αποκρίθηκαν: "Μήπως θέλεις να
βάλεις σ' αυτή κάποιον, που θα τη βλάψει και θα χύσει αίμα - τη στιγμή που
εμείς πανηγυρίζουμε το μεγαλείο Σου και Εσένα δοξάζουμε"; Κι ο Αλλάχ
απάντησε: "Εγώ γνωρίζω εκείνο που σεις δεν γνωρίζετε".»11
Ο Προφήτης Μουχάμαντ (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) έκανε αναφορά
στους Αγγέλους όταν έκανε επίκληση στον Αλλάχ λέγοντας:
«Ω Αλλάχ, Κύριε του Γαβριήλ, του Μιχαήλ και του Ισραφίλ…»12
Αναφέρει επίσης ο Προφήτης:
«Κάθε παρασκευή υπάρχει ένας άγγελος σε κάθε πύλη στο Τζαμί που
καταγράφει»13
Επίσης:
«Μερικές φορές ο Γαβριήλ εμφανίζεται σε εμένα, σε μορφή ενός άνδρα, και
μιλά σε μένα μέχρι να τον καταλάβω»14
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Επίσης:
« Οι άγγελοι περιστρέφονται γύρω σας τη μέρα και τη νύχτα»15
Από τα πιο γνωστά χαντίθ που αναφέρουν Άγγελο είναι αυτό που
ονομάζουμε «το χαντίθ του Γαβριήλ». Το βρίσκουμε στις δυο μεγάλες
συλλογές αχαντίθ οπου εμφανίζεται ο Άγγελος (Γαβριήλ) σε ανθρώπινη
μορφή ζητώντας από τον Προφήτη να του αναλύσει το Ισλάμ και την
πίστη. Αυτό το χαντίθ είναι πολύ σημαντικό για την ανάλυση της
Ισλαμικής Θεολογίας και Δογματικής και στηρίζονται όλοι οι
Μουσουλμάνοι Θεολόγοι για την εξήγηση του Μουσουλμανικού
Δόγματος.16

وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد
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