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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

Οι τέσσερις θεμελιώδεις αρχές  
 

του Σέηχ-ουλ Ισλάμ Μουχάμαντ Ίμπν Άμπντουλ Ουαχάμπ 
 

μετάφραση στα Ελληνικά:  Άχμαντ Ελντίν – www.IslamForGreeks.org 
 

 

Εις το Όνομα του Αλλάχ του Παντελεήμονα του Πολυεύσπλαχνου 
 

Ζητώ από τον Αλλάχ, τον Ευγενή Κύριο του θρόνου να είναι ο Προστάτης 

σου σε αυτόν τον κόσμο και τον επόμενο (μετά θάνατον), να σε κάνει 

ευλογημένο οπου και αν βρίσκεσαι. Και να σε κάνει από αυτούς που: όταν 

τους δίνεται κάτι είναι ευγνώμονες, όταν δοκιμάζονται είναι 

υπομονετικοί, και όποτε αμαρτάνουν (άστοχα) μετανοούν. Και πράγματι, 

αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι τα κλειδιά της ευτυχίας.  

 

 

 

 

 

Να γνωρίζεις, είθε ο Αλλάχ να σε καθοδηγεί στην υπακοή Του, ότι η 

Χανιφία, η θρησκεία του Αβραάμ, είναι να λατρεύεις μόνο τον Αλλάχ 

(Θεό), με ειλικρίνεια, τηρώντας την θρησκεία αποκλειστικά για χάρη Του. 

Όπως και ο Αλλάχ ο Ύψιστος αναφέρει:  
 

«Και δεν έπλασα τα Πνεύματα και τους ανθρώπους, παρά μόνο για να Με λατρεύουν» 

{Κοράνι 51:56} 

 

Όταν λοιπόν γνωρίζεις ότι ο Αλλάχ σε έπλασε για να τον λατρεύεις, 

οφείλεις να ξέρεις ότι η «λατρεία» αυτή δεν θεωρείται έγκυρη λατρεία 

παρά μόνο όταν περιέχει ταουχίντ (μονοθεϊσμό), έτσι όπως και η 
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προσευχή δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή ως έγκυρη προσευχή παρά 

μόνο αν περιέχει καθαριότητα/αγνότητα. Έτσι λοιπόν, εάν το σίρκ 

(πολυθεϊσμός, ειδωλολατρία, παγανισμός) εισέρθει στη λατρεία, τότε δεν 

γίνεται αποδεκτή, έτσι όπως η ακαθαρσία καταστρέφει την καθαριότητα 

όταν εισέρθει.  

 

Εφόσον λοιπόν κατανοήσεις ότι: από την στιγμή που το σίρκ ανακατευτεί 

με την λατρευτική πράξη, οπου καταστρέφει την πράξη, με αποτέλεσμα η 

λατρεία αυτή να μην  γίνει αποδεκτή, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο το 

άτομο που ενστερνίζεται τέτοιου είδους πρακτικές μόνιμο κάτοικο της 

κόλασης, τότε καταλαβαίνεις και είναι ξεκάθαρο για εσένα ότι είναι το 

σημαντικότερο θέμα που πρέπει να μελετήσεις. Ίσως, με αυτήν την 

μελέτη, ο Αλλάχ σε σώσει από αυτήν την παγίδα του σίρκ. Ο Αλλάχ ο 

Ύψιστος είπε:  
 

«Πράγματι, ο Αλλάχ δεν συγχωρεί το σίρκ που διαπράττεται μαζί του, αλλά συγχωρεί 

για όποιον θέλει μικρότερες αμαρτίες από αυτό» {Κοράνι 4:116} 

 

Αυτό θα γίνει εφόσον μάθεις τις τέσσερις θεμελιώδεις αρχές που 

αναφέρει ο Αλλάχ ο Ύψιστος στο Βιβλίο του.  
 

Η πρώτη βασική αρχή:  

 

Να γνωρίζεις ότι οι άπιστοι, τους οποίους πολέμησε ο Απόστολος του 

Αλλάχ عليه و سلمصلى هللا , παραδεχόντουσαν ότι ο Αλλάχ ο Ύψιστος είναι ο 

Δημιουργός, ο Συντηρητής και ο Συντονιστής όλης της κτίσης. 

Παρολαυτα, αυτό δεν ήταν αρκετό για να τους κάνει να εισέρθουν στο 

Ισλάμ. Και η απόδειξη είναι τα λεγόμενα του Υψίστου που λέει:  
 

«Πες: "Ποιος σας συντηρεί απ' τον ουρανό και τη γη; Ή ποιος εξουσιάζει την ακοή και 

την όραση; Και ποιος κάνει το ζωντανό να ξεπηδά απ' το νεκρό, και κάνει το πεθαμένο 

να ξεπηδά απ' το ζωντανό; Και ποιος (κυριαρχεί) και ρυθμίζει όλες τις υποθέσεις; Θα 

πουν: Ο Αλλάχ. Τότε πες: «Γιατί λοιπόν δεν είστε θεοσεβείς;» {Κοράνι 10:31} 

 

 

Η δεύτερη βασική αρχή:  

 

Οι Πολυθεϊστές λένε: «Δεν τους επικαλούμαστε και ούτε στρεφόμαστε σε 

αυτούς παρά μόνο για να έρθουμε πιο κοντά στον Αλλάχ και να 

μεσολαβήσουν για εμάς στον Αλλάχ.  

 

Και αυτή η πλανεμένη προσέγγιση καταγράφεται στα λόγια του Υψίστου 

όταν λέει:  
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«Κι εκείνοι που πήραν άλλους προστάτες αντί τον Αλλάχ λένε: "Δεν τους λατρεύουμε 

παρά μόνο για να μας φέρουν κοντά στον Αλλάχ". Ο Αλλάχ βέβαια θα δικάσει μεταξύ 

τους για τις διαφορές τους. Και ο Αλλάχ δεν καθοδηγεί τον ψεύτη και τον 

επιβεβαιωμένο (που επιμένει) άπιστο.» {Κοράνι 39:3} 
 

 Και η απόδειξη για την πλανεμένη τους μεσολάβηση καταγράφεται στα 

λόγια του Υψίστου όταν λέει: 
 

«Και λατρεύουν, αντί του Αλλάχ, αυτά που ούτε τους προκαλούν ζημιά, ούτε και τους 

ωφελούν, και λένε: "Αυτοί είναι οι μεσολαβητές μας με τον Αλλάχ» {Κοράνι 10: 18} 

 

Και υπάρχουν δυο ειδών μεσολαβήσεων: Η μεσολάβηση που είναι 

απαγορευμένη και μη αποδεκτή και η μεσολάβηση που είναι νόμιμη και 

επιτρεπτή.  
 

Η μεσολάβηση που είναι απαγορευμένη και μη αποδεκτή είναι αυτή που 

ζητείται από κάποιον άλλον, εκτός του Αλλάχ, όταν ο Αλλάχ είναι ο 

Παντοδύναμος. Και η απόδειξη είναι τα λεγόμενα του Υψίστου που λέει: 
 

«Ω Εσείς που πιστεύετε! Ελεείτε απ' τα αγαθά που σας έχουμε προμηθέψει, προτού 

έρθει η μέρα που δεν θα επιτρέπεται καμιά συναλλαγή, ούτε φιλία, ούτε  μεσολάβηση. 

Και οι  άπιστοι είναι  οι κακοποιοί» {Κοράνι 2:254} 

 

Η μεσολάβηση που είναι νόμιμη και επιτρεπτή είναι αυτή που ζητείται 

από τον Αλλάχ. Αυτός που μεσολαβεί είναι τιμημένος και αποδεκτός από 

τον Ύψιστο λόγω της μεσολάβησης αυτής. Και αυτός που θα δεχτεί την 

μεσολάβηση είναι μόνο αυτός που έχει κερδίσει την ευχαρίστηση του 

Αλλάχ εξαιτίας των λεγομένων του και των πράξεων του. Επίσης, η 

επιτρεπτή μεσολάβηση γίνεται μόνο κατόπιν της άδειας του Αλλάχ, όπως 

λέει και ο Ύψιστος: 
 

«Ποιος είναι λοιπόν εκείνος που μπορεί να μεσολαβήσει κοντά Του αν δεν του το 

επιτρέψει;» {Κοράνι 2:255}  

 

 

 

Η τρίτη βασική αρχή:  
 

Ο Προφήτης صلى هللا عليه و سلم στάλθηκε σε λαούς που είχαν διάφορα 

αντικείμενα λατρείας: (παράδειγμα) υπήρχαν αυτοί που λάτρευαν τους 

αγγέλους. Υπήρχαν αυτοί που λάτρευαν τους προφήτες και τους 

ενάρετους ανθρώπους. Υπήρχαν αυτοί που λάτρευαν τα δέντρα και τις 

πέτρες. Και υπήρχαν αυτοί που λάτρευαν τον ήλιο και το φεγγάρι. Ο 

Απόστολος του Αλλάχ  صلى هللا عليه و سلم εναντιώθηκε σε όλες αυτές τις 

κατηγορίες πολυθεϊστών/ειδωλολατρών και δεν τους διαχώρισε με βάση 

τις διαφορές τους (ήταν όλοι πολυθεϊστές).         
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Η απόδειξη γιαυτο βρίσκεται στα λεγόμενα του Υψίστου που λέει: 

 
«Και πολεμήστε τους μέχρις ότου να μην υπάρχει φίτνα (καταπίεση) και να είναι η 

θρησκεία (λατρεία) αφιερωμένη στον Αλλάχ και μόνο» {Κοράνι 8:39} 

 

Και η απόδειξη ότι λάτρευαν τον ήλιο και το φεγγάρι είναι τα λεγόμενα 

του Υψίστου που λέει: 
 

«Ανάμεσα στα σημεία Του είναι η νύχτα, η ημέρα, ο ήλιος και η σελήνη. Μην 

προσκυνάτε όμως τον ήλιο, ούτε τη σελήνη, αλλά να προσκυνάτε (λατρεύοντας), τον 

Αλλάχ που τα δημιούργησε, εφόσον είναι Αυτός (όπως λέτε) ότι υπηρετείτε» {Κοράνι 

41:37} 

 

Και η απόδειξη ότι λάτρευαν τους αγγέλους είναι τα λεγόμενα του 

Υψίστου που λέει: 
 

«Και ούτε (οι Προφήτες του Αλλάχ) θα σας διατάξουν ποτέ να πάρετε αγγέλους και 

προφήτες για θεούς» {Κοράνι 3:80} 

 

Και η απόδειξη ότι λάτρευαν Προφήτες είναι τα λεγόμενα του Υψίστου 

που λέει:  
 

«Και όταν ο Αλλάχ θα πει: 'Ώ! Ιησού, γιε της Μαριάμ! Μήπως είπες στους ανθρώπους: 

"Πάρτε εμένα και την μητέρα μου σαν Θεούς εκτός απ' τον Αλλάχ; "Δόξα σε Σένα! Θα 

πει ο Ιησούς "ποτέ δεν θα έλεγα κάτι που δεν είχα δικαίωμα (να πω). Κι αν είπα τέτοιο 

πράγμα, Εσύ θα το γνώριζες αμέσως. Γιατί ξέρεις τι κρύβω μέσα μου, ενώ εγώ δεν 

ξέρω τι υπάρχει μέσα Σου. Εσύ είσαι ο Γνώστης του αοράτου» {Κοράνι 5:116} 

 

Και η απόδειξη ότι λάτρευαν ενάρετους ανθρώπους είναι τα λεγόμενα 

του Υψίστου που λέει:  

«Αυτοί οι ίδιοι (από τους αγγέλους και τους ανθρώπους) που σ' αυτούς, απευθύνονται 
οι επικλήσεις, επιθυμούν (για τον εαυτό τους) το μέσο να πλησιάσουν το Κύριο τους - 
εύχονται για την Ευσπλαχνία Του και φοβούνται απ' την Οργή Του» {Κοράνι 17:57} 

 

 

Και η απόδειξη ότι λάτρευαν δέντρα και πέτρες είναι τα λεγόμενα του 

Υψίστου που λέει:  
 

«Μήπως είδατε τη Λάττ και την Ούζζα, και την άλλη, την Μενάτ, την τρίτη (ψεύτικη 

θεότητα);» {Κοράνι 53:19-20} 

 

Άλλη μια απόδειξη είναι το αυθεντικό χαντίθ του Άμπου Ουάκιντ αλ-

Λάιθι ο οποίος είπε:  
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«Ήμασταν με τον Απόστολο του Αλλάχ και πηγαίναμε προς το μέρος Χουνάην και 

ήμασταν καινούριοι στο Ισλάμ (ορισμένοι από τους σαχάμπα είχαν ασπαστεί το Ισλάμ 

πρόσφατα εκείνες τις ημέρες). Οι πολυθεϊστές είχαν ένα δένδρο που αφοσιωνόντουσαν 

σε αυτό και κρεμάγανε τα όπλα τους για να ευλογηθούν, λεγόταν (το δέντρο) «Δαατ 

Ανουάτ». Περάσαμε λοιπόν από ένα άλλο παρόμοιο δένδρο και είπαμε, - ω Απόστολε 

του Αλλάχ, κάνε και για εμάς ένα Δαατ Ανουάτ όμοιο σαν και αυτό (των πολυθεϊστών) 

για τα όπλα μας. Ο Απόστολος του Αλλάχ απάντησε, Αλλάχου Άκμπαρ!, πράγματι αυτά 

τα πράγματα είναι κακές παραδόσεις των παλαιών γενεών. Και ορκίστηκε στον Αλλάχ 

λέγοντας – Είπατε/ζητήσατε το ίδιο που ζήτησαν και τα παιδιά του Ισραήλ από τον 

Μωυσή, «'Ώ! Μωυσή! Κάνε για μας ένα θεό όμοιο μ' αυτούς που έχουν". Είπε (ο 

Μωυσής): "Σίγουρα είστε ένας λαός χωρίς γνώση,{ Κοράνι 7:138}»  [ατ Τιρμιδί 2180]  

 

Η τέταρτη βασική αρχή:  
 

Οι πολυθεϊστές των ημερών μας είναι χειρότεροι όταν διαπράττουν σίρκ  

με σύγκριση τους παλαιούς (της προ Ισλαμικής εποχής). Διότι οι παλαιοί 

διέπρατταν  σίρκ στις εύκολες στιγμές τους ενώ ήταν ειλικρινείς στον 

Αλλάχ στις δυσκολίες τους. Οι πολυθεϊστές όμως των ημερών μας 

συνεχώς διαπράττουν σίρκ σε όλες τις στιγμές τους (εύκολες η δύσκολες). 

Η απόδειξη γιαυτο είναι τα λεγόμενα του Υψίστου που λέει:  
 

«Και όταν επιβιβαστούν στο καράβι (για ταξίδι στη θάλασσα) επικαλούνται τον Αλλάχ 

αφοσιωμένοι με ειλικρίνεια προς Αυτόν. Όταν όμως τους σώσει (αποβιβάζοντας τους) 

στη στεριά, να τους, που δίνουν μερίδιο (λατρείας) σε άλλους (ψεύτικες θεότητες)» 

{Κοράνι 29:65} 

 

Και ο Αλλάχ γνωρίζει καλύτερα με τελειότητα. Και οι ευλογίες και η 

ειρήνη του Αλλάχ να συνοδεύουν τον Μουχάμαντ, την οικογένεια του και 

τους φίλους – συντρόφους του (σαχάμπα).    
 

 

* Μελετάμε και κατανοούμε το κείμενο με βάση τις παραδόσεις του Καθηγητή 

Αλλάμα Σάλιχ αλ Φαουζάν στο http://islamforgreeks.org/2016/02/17/qawaid-al-

arbaa-ma8hmata/ 
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