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Επιθυμούσα από καιρό να συντάξω ένα μικρό εγχειρίδιο για τους γονείς 

έτσι ώστε να είναι σε θέση να διδάξουν στα παιδιά τους, με απλό και 

κατανοητό τρόπο, τα βασικά περί Ισλαμικού δόγματος και πίστεως 

(ακίντα). Παρακάτω θα βρείτε 30 βασικά ερωτήματα που αφορούν το 

Ισλαμικό πιστεύω μαζί με τις απαντήσεις τους. Κάτω από τις απαντήσεις 

θα υπάρχουν οι ανάλογες σημειώσεις – παρατηρήσεις όπως επίσης θα 

περιγράφεται και ο σκοπός του ερωτήματος.  

 

Το εγχειρίδιο μπορεί να είναι κατάλληλο για τους γονείς και τα παιδιά, 

παρολαυτα μπορεί να διαβαστεί και από έναν αρχάριο που επιθυμεί να 

ενημερωθεί για τις βασικές δογματικές διδασκαλίες του Ισλάμ.  

 

Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται για δωρεάν λήψη. Αρχικός σκοπός μου 

ήταν να συμπεριληφθεί στο συνδρομητικό περιεχόμενο για τα μέλη της 

κοινότητας. Έκρινα όμως σωστό να είναι διαθέσιμο για πρόσβαση από 

όλους τους αναγνώστες μας, τους οποίους καλούμε να συνδράμουν τις 

προσπάθειες μας έτσι ώστε να μπορούμε να παράγουμε περισσότερα 

δωρεάν εκπαιδευτικά Ισλαμικά εγχειρίδια. Δείτε πως μπορείτε να 

προσφέρετε την στήριξη σας εδώ https://islamforgreeks.org/donate/  

 

Συμβουλεύουμε τους γονείς να διαβάζουν συχνά στα παιδιά τις 

παρακάτω ερωτήσεις/απαντήσεις όπως επίσης να επισκεφτούν τον ειδικό 

κύκλο μαθημάτων για παιδιά με τίτλο «Ισλαμική αγωγή για παιδιά» 

https://islamforgreeks.org/islamforkids/  

 

Άχμαντ Μ.Ελντίν 

 
-------------------------------------------------------------- 

 

1. Ε: Από που μαθαίνουμε την Ακίντα (πίστη/δόγμα) μας;  

 

2. Ε: Που βρίσκεται ο Αλλάχ;  

 

3. Ε: Ποια είναι η απόδειξη ότι ο Αλλάχ βρίσκεται πάνω από τους 

Ουρανούς και πάνω από τον Θρόνο Του;  

 

4. Ε: Τι σημαίνει η αραβική λέξη «Ιστάουα» اْستََوى που χρησιμοποιείται 

στα εδάφια και σχετίζονται με τον Θρόνο του Αλλάχ;   
 

https://islamforgreeks.org/donate/
https://islamforgreeks.org/islamforkids/
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5. Ε: Γιατί ο Αλλάχ δημιούργησε τον άνθρωπο και τα πνεύματα;  
 

6. Ε: Ποια είναι η απόδειξη ότι ο Αλλάχ έπλασε τον άνθρωπο και τα 

πνεύματα για να τον λατρεύουν;  
 

7. Ε: Τι σημαίνει λατρεία;  

 

8. Ε: Τι σημαίνει «Λά Ιλαχα Ιλα Αλλάχ;»  

 

9. Ε: Ποια είναι η ύψιστη και μεγαλύτερη μορφή λατρείας;  

 

10. Ε: Ποιο είναι το χειρότερο και μεγαλύτερο κακό και αμάρτημα;  

 

11. Ε: Τι είναι το Ταουχίντ (Μονοθεϊσμός) 

 

12. Ε: Τι είναι το Σίρκ; 

 

13. Ε: Πόσες κατηγορίες έχει το Ταουχίντ (Μονοθεϊσμός);  

 

14. Ε: Από πού μαθαίνουμε και πως γνωρίζουμε τις Ονομασίες και τις 

Ιδιότητες του Αλλάχ;  

 

15. Ε: Οι Ονομασίες και οι Ιδιότητες του Αλλάχ μοιάζουν με αυτές του 

ανθρώπου;  

 

16. Ε: Ποια είναι η απόδειξη ότι οι Ονομασίες και οι Ιδιότητες του Αλλάχ 

δεν μοιάζουν με τις ανθρώπινες;  

 

17. Ε: Ποιανού λόγος είναι το Κοράνι;  

 

18. Ε: Ο λόγος του Κορανίου είναι κτιστός (δημιουργημένος) η άκτιστος 

(αδημιούργητος);  
 

19. Ε: Τι είναι η ανάσταση; 
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20. Ε: Αυτός που δεν πιστεύει στην ανάσταση είναι πιστός η άπιστος;  

 

21. Ε: Ποιοι είναι οι πυλώνες του Ισλάμ; 

 

22. Ε: Πόσους πυλώνες έχει το Ιμάν (πίστη)  

 

23. Ε: Τι είναι το Ιχσάν και πόσους πυλώνες έχει;  

 

24. Ε: Τι σημαίνει Ισλάμ;  

 

25. Ε: Τι είναι το Ιμάν (πίστη) και πώς ορίζεται 

 

26. Ε: Ποιος είναι ο Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم ;  

 

27. Ε: Θα έρθει και άλλος Προφήτης/Απόστολος μετά από τον 

Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم;  
 

28. Ε: Ποιος είναι ο Αλλάχ;  

 

29. Ε: Επιτρέπεται να επικαλούμαστε νεκρούς ενάρετους η άλλους εκτός 

από τον Αλλάχ;  

 

30. Ε: Ποιος έχει γνώση για το αόρατο πεδίο (μέλλον, μυστικά του 

Αλλάχ κτλ) 

 

----------------------------------------- 

 
 

1 Ε: Από που μαθαίνουμε την Ακίντα μας;  

 

Α: Από το Κοράνι και από την Σούννα 

 

Σημειώσεις-Παρατηρήσεις: Ακίντα σημαίνει «δόγμα». Το δόγμα 

σχετίζεται με τα θεμέλια της πίστεως για τα οποία ο Μουσουλμάνος 
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εκφράζει απόλυτη πίστη και δεν αμφιβάλει. Το δόγμα και το πιστεύω 

αντλείται αποκλειστικά από το Κοράνι, που είναι ο Λόγος του Αλλάχ και 

από την Σούννα η οποία είναι η προφητική παράδοση του Προφήτη 

Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم  

 

Σκοπός: Σκοπός της ερώτησης είναι να τονισθεί ότι η πηγή της θρησκείας 

μας και της εκμάθησης της, είναι το Κοράνι, ο Λόγος του Αλλάχ και η 

Σούννα (παράδοση) του Προφήτη μας. Αυτές είναι οι κύριες πηγές της 

θρησκείας μας και σε αυτές πρέπει να στρεφόμαστε. Οτιδήποτε 

εναντιώνεται σε αυτές τις πηγές το απορρίπτουμε και οτιδήποτε 

συμφωνεί το αποδεχόμαστε.  
 

 

2 Ε: Που βρίσκεται ο Αλλάχ;  

 

Α: Πάνω από τους ουρανούς και πάνω από τον Θρόνο Του 

 

Σημειώσεις-Παρατηρήσεις: Ο πιστός οφείλει να γνωρίζει ότι ο Ύψιστος, ο 

Κύριος και ο Δημιουργός μας βρίσκεται πάνω από τον Θρόνο Του. Με 

αυτήν την δογματική πεποίθηση ασφαλίζεται ο πιστός από τις 

παγανιστικές αντιλήψεις της ειδωλολατρίας και του πανθεϊσμού. Ο 

Αλλάχ δεν είναι η φύση, Ο Αλλάχ δεν βρίσκεται με την ουσία του παντού 

και σε κάθε μέρος. Ο Αλλάχ είναι πάνω από τον Θρόνο Του, οπου 

ανέβηκε σε αυτόν έτσι όπως αρμόζει το μεγαλείο Του, δίχως να 

γνωρίζουμε το πώς και δίχως να του αποδίδουμε ανθρωπομορφικές 

παραστάσεις.  

 

Σκοπός: Βασικός σκοπός της ερώτησης και της απάντησης είναι να 

τονισθεί το μεγαλείο του Υψίστου το οποίο δεν εισέρχεται στην κτίση. 

Παρολαυτα είναι κοντά σε αυτήν και κοντά στον άνθρωπο με τις 

ιδιότητες Του όπως η παντογνωσία Του η παντοδυναμία Του και το 

γεγονός ότι βλέπει, ακούει και ελέγχει τα πάντα. 

 

   

3 Ε: Ποια είναι η απόδειξη ότι ο Αλλάχ βρίσκεται πάνω από τους 

Ουρανούς και πάνω από τον Θρόνο Του;  

 

Α: Το εδάφιο στο Κοράνι που λέει  َُٰن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى ْحَمَٰ  Ο» الرَّ

Ελεήμων (Αλλάχ) ανέβηκε (ιστάουα) πάνω από τον Θρόνο Του (με τρόπο 

που αρμόζει στο μεγαλείο Του)» 
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Σημειώσεις-Παρατηρήσεις: Παρόμοια εδάφια διαβάζουμε στα κεφάλαια 

και εδάφια του Κορανίου: Τα Χα (20:5), Φάτιρ (35:10), Μούλκ (67:16-17) και 

άλλα παρόμοια εδάφια τα οποία αποδεικνύουν ότι ο Ύψιστος είναι πάνω 

από τον θρόνο του και ξέχωρα από την κτίση Του 

 

Σκοπός: Βασικός σκοπός αυτής της ερώτησης είναι η τεκμηρίωση αυτής 

της σημαντικής δογματικής πεποίθησης έτσι ώστε ο πιστός να την 

παραθέτει ως απόδειξη.  

 

 

4 Ε: Τι σημαίνει η αραβική λέξη «Ιστάουα» اْستََوى που 

χρησιμοποιείται στα εδάφια και σχετίζονται με τον Θρόνο του Αλλάχ;   

 

Α: Ανάβαση προς τα πάνω. 

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Ο Ύψιστος βρίσκεται πάνω από τον Θρόνο 

Του και αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο από την λέξη «Ιστάουα» αλλά και 

από το γεγονός ότι πολλά αχαντίθ παρουσιάζουν τον Αλλάχ πάνω από 

τους ουρανούς και με κατεύθυνση προς τα πάνω. Συνεπώς δεν 

επιτρέπεται να λέμε ότι ο Αλλάχ είναι η φύση, η εισέρχεται στην φύση με 

την ουσία Του, η ότι βρίσκεται παντού.  

 

Σκοπός: Η λέξη «Ιστάουα» αλλοιώνεται από αρκετούς οπαδούς αιρέσεων 

οι οποίοι προσπαθούν να την ερμηνεύσουν ως «δύναμη», «κυριαρχία». Η 

έννοια όμως της λέξης είναι «ανάβαση προς τα πάνω». Ο λόγος αυτής της 

προσπάθειας από μεριά τους είναι ο φόβος του ανθρωπομορφισμού, ο 

οποίος είναι άστοχος μιας και τονίζεται ότι η ανάβαση αυτή λαμβάνει 

μέρος όπως αρμόζει στο μεγαλείο Του, δίχως ανθρωπομορφικές 

παραστάσεις. Είναι πάνω από τους ουρανούς και τον Θρόνο Του, δίχως να 

γνωρίζουμε «το πώς» (της ανάβασης), όπως αρμόζει στο μεγαλείο Του. 

Βλέπει, ακούει και ελέγχει τα πάντα. Αυτή ήταν η δογματική των Σάλαφ 

(των ενάρετων Μουσουλμάνων προκατόχων)   

 

 

5 Ε: Γιατί ο Αλλάχ δημιούργησε τον άνθρωπο και τα πνεύματα;  
 

Α: Για να λατρέψουν τον Αλλάχ, Αυτόν και Μόνο αυτόν, χωρίς να του 

αποδίδουν κανέναν ως συνέταιρο. 

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Το πιο σημαντικό ερώτημα και η πιο 

σημαντική απάντηση για την ανθρώπινη ύπαρξη. Ένα ερώτημα το οποίο 
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γεννιέται σε όλους. Ο λόγος που υπάρχουμε και δημιουργηθήκαμε είναι 

για να λατρέψουμε τον Αλλάχ. Λατρεία δεν σημαίνει μόνο η λατρευτική 

πράξη (νηστεία, προσευχή κτλ) είναι ένα ολοκληρωτικό σύστημα και 

τρόπος ζωής που σχετίζεται με την αφοσίωση στις εντολές του 

Δημιουργού και απομάκρυνση από τις απαγορεύσεις Του.  

 

Σκοπός: Το γεγονός ότι αυτό το υπαρξιακό ερώτημα προκύπτει σχεδόν σε 

όλους τους ανθρώπους αποδεικνύει ότι είμαστε σχεδιασμένοι (από τον 

Αλλάχ) έτσι ώστε να το θέσουμε και να οδηγηθούμε μέσω της 

αποκάλυψης στον πραγματικό μας σκοπό σαν ανθρωπότητα, ο οποίος 

είναι η αναγνώριση του Δημιουργού και η αφοσίωση σε Αυτόν με 

Μονοθεϊσμό (Ταουχίντ).  

 

 

6 Ε: Και ποια είναι η απόδειξη ότι ο Αλλάχ έπλασε τον άνθρωπο και 

τα πνεύματα για να τον λατρεύουν;  

 

Α: Το εδάφιο που λέει στη Σούρα Αδαριάτ:  

 
نَس إَِّلَّ ِليَْعبُدُونِ   َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ
ْزٍق َوَما أُِريدُ أَن يُْطِعُمونِ  ن ر ِ  َما أُِريدُ ِمْنُهم م ِ

اُق ذُو ا زَّ َ هَُو الرَّ ةِ اْلَمتِينُ إِنَّ َّللاَّ ْلقُوَّ  

 

«Και δεν έπλασα τα πνεύματα και τους ανθρώπους, παρά μόνο για να Με 

λατρεύουν» Δεν ζητώ απ’αυτούς τίποτε για τη συντήρηση (Μου), και ούτε 

απαιτώ να Με θρέψουν. Πράγματι, ο Αλλάχ είναι ο Συντηρητής, Αυτός 

που κατέχει την δύναμη και την εξουσία» {Κοράνι 51:56-58} 

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Το εδάφιο περιγράφει τον σκοπό για τον 

οποίο ο Αλλάχ δημιούργησε τα πνεύματα και την ανθρωπότητα, καθώς 

επίσης περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο έχουν σταλεί οι Απόστολοι 

και οι Προφήτες. Έχουν σταλεί για να καλέσουν και να κηρύξουν στους 

λαούς τους τον Μονοθεϊσμό (Ταουχίντ), να λατρεύουν τον Έναν και Μόνο 

Θεό, τον Αλλάχ. Και αυτή η λατρεία, οφείλει να τους κάνει να τον 

γνωρίσουν και να τον αγαπήσουν, όπως επίσης να στραφούν σε Αυτόν με 

μετάνοια και υπακοή. Αυτός ο Μονοθεϊσμός υποχρεώνει τον πιστό να 

εγκαταλείψει όλους τους ψεύτικους θεούς – αντικείμενα λατρείας 

(ανθρώπους, αντικείμενα, φύση κτλ) και να ξεχωρίσει τον Αλλάχ και 

μόνο, λατρεύοντας τον με αποκλειστικότητα. {Ταφσίρ Ασ-Σάαντι} 

 

Σκοπός: Βασικός σκοπός της ερώτησης και της απάντησης είναι  να 

τεκμηριώσει τον βασικό στόχο/σκοπό του ανθρώπου γιαυτην την επίγεια 
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ζωή. Δεν δημιουργηθήκαμε για ψυχαγωγία καθώς επίσης δεν 

βρισκόμαστε εδώ (επίγεια ζωή) από τύχη. Οφείλουμε να υποταχτούμε στο 

θέλημα του Δημιουργού μας.  

 

 

7 Ε: Τι σημαίνει λατρεία;  

 

Α: Η λατρεία είναι λόγια, συναισθήματα και πράξεις (της καρδιάς η των 

μελών του σώματος) συγκεκριμένες που πρέπει να τις κάνουμε μόνο για 

χάρη του Αλλάχ όπως προσευχή, ντουά (επίκληση), νηστεία, αγάπη, 

φόβος, ελπίδα, εμπιστοσύνη. Οι λατρευτικές πράξεις αυτές πρέπει να 

γίνονται με Μονοθεϊσμό. Λατρεία γενικότερα σημαίνει κάνω αυτό που 

θέλει ο Αλλάχ, υποτάσσομαι στο θέλημα Του και μένω μακριά από αυτό 

που έχει απαγορέψει. Όλα αυτά τα προσφέρω με Μονοθεϊσμό. Τα κάνω 

δηλαδή μόνο για χάρη Του και δεν τα κάνω για κανέναν άλλον.  

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Με λίγα λόγια η λατρεία μπορεί να ορισθεί 

επίσης ως αυτό που ευχαριστεί τον Αλλάχ και ο πιστός το κάνει έχοντας 

πρόθεση να ευχαριστήσει τον Κύριο Του, όπως επίσης να κερδίσει τον 

παράδεισο Του. Ταυτόχρονα μένει μακριά από το απαγορευμένο έχοντας 

πρόθεση να προστατευτεί από την τιμωρία της φωτιάς (κόλαση).  

 

Σκοπός: Οφείλουμε να γνωρίζουμε την σωστή έννοια και τον ορισμό της 

λατρείας έτσι ώστε να μην αποδώσουμε εν αγνοία μας η εν γνώσει μας 

λατρεία σε κάτι η κάποιον άλλον, καταλήγοντας με αυτόν τον τρόπο να 

διαπράξουμε το χειρότερο αδίκημα που είναι ο πολυθεϊσμός (σίρκ).  

 

 

8 Ε: Τι σημαίνει «Λά Ιλαχα Ιλα Αλλάχ;»  

 

Α: Κανείς δεν είναι άξιος λατρείας παρά μόνο ο Αλλάχ. Δηλαδή μόνο τον 

Αλλάχ λατρεύουμε.  

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Η πρόταση «Λά Ιλαχα Ιλα Αλλάχ;» είναι η 

πρώτη πρόταση της ομολογίας πίστεως του Ισλάμ. Δηλώνει Μονοθεϊσμό 

και συγκεκριμένα ότι ο Μόνος άξιος λατρείας είναι ο Αλλάχ και κανείς 

άλλος. Τονίζεται η έννοια της ομολογίας, ότι ο Αλλάχ είναι ο μόνος άξιος 

λατρείας. Με αυτήν την ομολογία ο πιστός, με την γλώσσα του και την 

καρδιά του, τονίζει ότι η λατρεία πρέπει να απευθύνεται μόνο στον 

Αλλάχ. Η λέξη «Ιλάαχ» στα αραβικά, σημαίνει αυτό που λατρεύεται 

(μααμπούντ). Γιαυτό και η πρόταση λά ιλάχα ιλα Αλλάχ, περιέχει άρνηση 
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και επιβεβαίωση (όχι μόνο άρνηση, ούτε μόνο επιβεβαίωση). Η άρνηση 

είναι το «λα ιλαάχα» (κανείς δεν αξίζει να λατρευτεί) και η επιβεβαίωση 

είναι το «ίλα Αλλάχ» (εκτός από τον Αλλάχ). 

 

Σκοπός: Είναι πολύ σημαντική η ορθή επεξήγηση της ομολογίας πίστεως 

και συγκεκριμένα αυτή η δήλωση του Μονοθεϊσμού. Η επεξήγηση της (ο 

Μόνος Άξιος λατρείας είναι ο Αλλάχ) στοχεύει στην ορθή κατανόηση της 

ομολογίας η οποία τονίζει το λατρευτικό στοιχείο και πως μόνο ο Αλλάχ 

αξίζει να λατρευτεί. Αυτό διότι πολλές επεξηγήσεις που δόθηκαν για το 

«Λα Ιλάχα Ιλα Αλλάχ» είναι προβληματικές διότι επικεντρώνονται στον 

Μονοθεϊσμό της Κυριότητας (λέγοντας ως επεξήγηση ότι δεν υπάρχει 

άλλος θεός, παρά μόνο ο Αλλάχ). Η επεξήγηση όμως που τονίζει την 

Κυριότητα του Αλλάχ είναι ελλιπής διότι οι Προφήτες και οι Απόστολοι 

δεν ήρθαν να τονίσουν την ύπαρξη του Αλλάχ και την Μοναδικότητα Του 

(η οποία ήταν δεδομένη ακόμα και στα παγανιστικά έθνη) αλλά να 

τονίσουν ότι αυτός ο Μοναδικός Θεός (Αλλάχ) είναι ο Μόνος άξιος 

λατρείας. Συνεπώς η προσευχή, η επίκληση, ο φόβος, η αγάπη, η 

εμπιστοσύνη και άλλες μορφές λατρείας πρέπει να απευθύνονται με 

ειλικρίνεια και με αποκλειστικότητα στον Αλλάχ τον Δημιουργό και σε 

κανέναν άλλον. Ειδάλλως οποιαδήποτε μορφή λατρείας αν κατευθύνεις 

σε κάποιον η κάτι τότε το έχεις θεοποιήσει ηθελημένα η άθελα σου. Και 

αυτή ήταν και η βασική παγανιστική έκφραση πολλών ειδωλολατρών. 

Αναγνώριζαν έναν κυρίαρχο θεό, ως μοναδικό, παρολαυτα λάτρευαν και 

άλλα αντικείμενα, την φύση η ανθρώπους, με αποτέλεσμα να τους 

θεοποιήσουν.  

 

 

9 Ε: Ποια είναι η ύψιστη και μεγαλύτερη μορφή λατρείας;  

 

Α: Το Ταουχίντ. Ο Μονοθεϊσμός. Που σημαίνει οτι ο Αλλάχ είναι Ένας, 

δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός Από αυτόν και αυτό σημαίνει ότι μόνο 

αυτόν λατρεύουμε και κανέναν άλλον. 

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Η Μονοθεϊστική πίστη όπως και οι πράξεις 

που περιέχουν Μονοθεϊσμό, δηλαδή ειλικρίνεια για χάρη του Αλλάχ, 

θεωρούνται οι καλύτερες ως ποιότητα ακόμα κι αν είναι λίγες. Δεν έχει 

σημασία ο αριθμός των καλών και ενάρετων πράξεων (λατρεία), σημασία 

έχει ότι αυτές οι πράξεις γίνονται με πρόθεση την ευχαρίστηση του 

Αλλάχ (για χάρη Του), όπως επίσης εκτελούνται σύμφωνα με την 

προφητική παράδοση (Σούννα).  
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Σκοπός: Η Μονοθεϊστική πράξη λατρείας είναι η σπουδαιότερη και η 

καλύτερη μιας και το άτομο αναζητά να ευχαριστήσει τον Δημιουργό Του. 

Ταυτόχρονα καταδικάζεται οποιαδήποτε λατρευτική πράξη που σκοπό 

έχει να φανεί κάποιος επιδεικτικά η να κερδίσει κάτι επίγειο (χρήμα, 

δόξα, αναγνώριση κτλ). Η πράξη λατρείας που γίνεται με σκοπό την 

επίδειξη του ατόμου ισούται με πολυθεϊσμό, διότι το άτομο δεν αναζητά 

την ευχαρίστηση του Κυρίου του, αναζητά την ευχαρίστηση των 

ανθρώπων η το συμφέρον.  

 

 

10 Ε: Ποιο είναι το χειρότερο και μεγαλύτερο κακό και αμάρτημα;  

 

Α: Το Σίρκ. Να λατρεύουμε και άλλους μαζί με τον Αλλάχ. Να 

αποδίδουμε την λατρεία μας και σε άλλους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο 

κακό και η μεγαλύτερη αμαρτία 

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Ο Αλλάχ δεν πρόκειται να συγχωρέσει το 

άτομο που θα φύγει απ’ αυτήν την ζωή έχοντας Σίρκ η κατάλοιπα από 

Σίρκ πεποιθήσεις και πρακτικές. Η αμαρτία χαμηλότερης βαρύτητας από 

το Σίρκ μπορεί να συγχωρεθεί μετά θάνατον, με την προϋπόθεση ο 

πιστός να μην έχει παραβιάσει το Ταουχίντ (Μονοθεϊσμό). Το Σίρκ είναι 

το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορεί να διαπράξει ο άνθρωπος διότι 

εναντιώνεται στον σκοπό της δημιουργίας του. Η απόδειξη είναι το 

εδάφιο που λέει: «Ο Αλλάχ δεν συγχωρεί, όποιον λατρεύει συνέταιρο μ’ 

Αυτόν. Συγχωρεί όμως, οτιδήποτε άλλο αμάρτημα και σ’ όποιον θέλει. 

Όποιος έχει στην λατρεία συνέταιρο με τον Αλλάχ (Τον εξομοιώνει μ’ 

άλλους), έχει πράγματι επινοήσει μια μεγάλη αμαρτία» {Κοράνι 4:48}  
 

Σκοπός: Ο βασικός σκοπός του ερωτήματος είναι να τονισθεί η 

σοβαρότητα του Σίρκ έτσι ώστε το άτομο να το μάθει από τα θεμέλια του, 

να προσέχει απ’αυτό και να απομακρύνεται με γνώση. Ο πιστός που δεν 

γνωρίζει το Σίρκ μπορεί εύκολα να πέσει στην παγίδα του. Επίσης, ο 

πιστός ωφέλει να γνωρίζει ότι το Σίρκ είναι το αμάρτημα αυτό το οποίο 

είναι ικανό να του εμποδίσει την είσοδο στον παράδεισο, συνεπώς 

οφείλουμε να το γνωρίζουμε έτσι ώστε να το αποφεύγουμε.  

 

 

11 Ε: Τι είναι το Ταουχίντ (Μονοθεϊσμός) 

 

Α: Η πίστη ότι ο Θεός, ο Αλλάχ, είναι Ένας και Μοναδικός, ο Μόνος άξιος 

λατρείας.  
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Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Έχουμε καλύψει αρκετά το κομμάτι της 

έννοιας και της σημασίας του Ταουχίντ. Εδώ όμως να τονίσουμε ότι ο 

Μονοθεϊσμός δεν περιέχει μόνο την επιβεβαίωση ότι ο Αλλάχ είναι ο 

Μόνος Άξιος λατρείας, αλλά επίσης περιέχει και την αναίρεση και την 

ακύρωση κάθε άλλης ψεύτικης θεότητας η οποία δεν έχει κανένα 

δικαίωμα να λατρευτεί. Ο Μονοθεϊσμός για να είναι έγκυρος, πέρα από 

την επιβεβαίωση ότι ο Αλλάχ είναι ο Μόνος Άξιος λατρείας, πρέπει 

ταυτόχρονα να ακυρώνουμε και να απορρίπτουμε οποιαδήποτε άλλη 

ψευτοθεοτητα. Και απόρριψη εδώ σημαίνει ότι καμία, κάνεις και τίποτα 

δεν αξίζει να λατρευτεί, παρά μόνο ο αληθινός Θεός, ο Αλλάχ, ο 

Δημιουργός. Ο Ύψιστος λέει: «Έχουμε στείλει σε κάθε έθνος έναν 

απόστολο, (με την διδασκαλία στους λαούς τους): “Να λατρεύετε μόνο 

τον Αλλάχ και ν’ αποφεύγετε τον Ταγούτ (τους ψεύτικους θεούς είδωλα, 

ανθρώπους, αντικείμενα)» {Κοράνι 16:36} 

 

Σκοπός. Άλλο ένα ερώτημα που στοχεύει στην περαιτέρω κατανόηση του 

Ταουχίντ. Μονοθεϊσμός δεν είναι μόνο η επιβεβαίωση του μεγαλείου του 

Αλλάχ και ότι μόνο Αυτός λατρεύεται, αλλά και ακύρωση οποιασδήποτε 

άλλης ψεύτικης θεότητας, διότι οτιδήποτε πέρα από τον Αλλάχ είναι 

κτίσμα δούλος του Αλλάχ. Επίσης, οφείλουμε να κατανοήσουμε και την 

έννοια του Ταγούτ έτσι ώστε να τον αποφεύγουμε. Ο Ιμάμης Ίμπν ουλ 

Κάγιεμ, ραχίμαχουλλαχ, είπε: «Ταγούτ είναι ο οποιοσδήποτε που οι 

άνθρωποι ξεπερνούν τα όρια μαζί του, είτε είναι κάποιος που λατρεύεται, 

αφιερώνεται υπακοή σε αυτόν, η ακολουθείται (άδικα/παράνομα με 

πολυθεϊσμό, αίρεση και πλάνη)»  

 

 

12 Ε: Τι είναι το Σίρκ; 

 

A: Να λατρεύεις και άλλους μαζί με τον Αλλάχ  

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Σίρκ είναι οποιαδήποτε πολυθεϊστική, 

παγανιστική και ειδωλολατρική έκφραση (πράξεις, πεποιθήσεις, λόγια). 

Είναι όταν λατρεύεις μαζί με τον Αλλάχ και άλλους (ανθρώπους 

αντικείμενα), όταν αποδίδεις οποιαδήποτε μορφή λατρείας και σε άλλους.  

 

Σίρκ γλωσσολογικά σημαίνει να αποδίδεις συνέταιρο στον Αλλάχ τον 

Ύψιστο ως προς την Κυριότητα του (Ρουμπουμπίγια), την Λατρεία 

(Ιμπάαντα), και ως προς τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες Του (ασμαά 

ουα σιφαάτ). Η πιο γνωστή μορφή Σίρκ είναι ως προς την λατρεία. Όταν 

κάποιος επικαλείται άλλους μαζί με τον Αλλάχ τον Ύψιστο, η αφιερώνει 
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μορφές λατρείας σε άλλους όπως προσφορές, όρκους, λατρεία, 

προσκύνημα, ευλάβεια, φόβο, ελπίδα, αγάπη (λατρευτική), τότε έχει 

διαπράξει Σίρκ (Πολυθεϊσμό-Ειδωλολατρία-Παγανισμό)  

 

Σκοπός: Το Σίρκ είναι το χειρότερο και το σοβαρότερο αμάρτημα. Έτσι 

όπως οι Προφήτες και οι Απόστολοι δίδαξαν ως πρώτη εντολή τον 

Μονοθεϊσμό, ταυτόχρονα προειδοποίησαν από το χειρότερο αυτό 

αμάρτημα που εμποδίζει την είσοδο στον παράδεισο.  

 

 

13 Ε: Πόσες κατηγορίες έχει το Ταουχίντ (Μονοθεϊσμός);  

 

Τρεις: Α) Ρουμπουμπίγια - Ο Αλλάχ είναι ο Μόνος Κύριος, Δημιουργός, 

Ελεγκτής, Συντηρητής, των πάντων. Β) Ουλουχία - Ο Αλλάχ είναι ο 

Μόνος Άξιος λατρείας, μόνο Αυτόν λατρεύουμε και κανέναν άλλον, 

Αυτόν επικαλούμαστε να μας δώσει, απ’ Αυτόν ζητάμε βοήθεια, Αυτόν 

εμπιστευόμαστε απόλυτα, κτλ. Γ) Ασμά ουα Σιφάτ – Σε Αυτόν ανήκουν οι 

καλύτερες ονομασίες και οι θεϊκές ιδιότητες.  

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Η κατηγοριοποίηση του Ταουχίντ 

(Μονοθεϊσμού) απορρέει από το Κοράνι και την Σούννα του Προφήτη και 

διατυπώθηκε από τους Σάλαφ (ενάρετους προκατόχους της Ούμμα). Είναι 

σημαντικό να τις γνωρίζουμε. Οι Προφήτες και οι Απόστολοι είχαν ως 

κύρια αποστολή την έμφαση στην Ουλουχία.   

 

Σκοπός: Οι τρεις κατηγορίες του Ταουχίντ βοηθάνε στην ολοκληρωτική 

κατανόηση του Μονοθεϊσμού, όπως επίσης διευκολύνει τον πιστό να 

κατανοήσει του δόγμα του. Ο Μονοθεϊσμός της Κυριότητας 

(Ρουμπουμπίγια) ήταν κάτι γνωστό ακόμα και ανάμεσα στα παγανιστικά 

έθνη. Το ζητούμενο ήταν η έμφαση ως προς τον Μονοθεϊσμό της λατρείας 

(Ουλουχία). Εφόσον όμως η Ρουμπουμπίγια είναι δεδομένη, τότε 

αυτόματα μας οδηγεί στην Ουλουχία. Εφόσον ο Αλλάχ είναι ο Μόνος 

Κύριος, τότε αυτόματα είναι και ο Μόνος Άξιος λατρείας.  

 

 

14 Ε: Από πού μαθαίνουμε και πως γνωρίζουμε τις Ονομασίες και τις 

Ιδιότητες του Αλλάχ;  

 

Α: Από το Κοράνι και από την Σούννα του Προφήτη 
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Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Είναι πολύ σημαντικό για τον πιστό να 

ενημερώνεται και να αποκτά γνώση για τις Ονομασίες και τις Ιδιότητες 

του Υψίστου από το Κοράνι και την Σούννα, διότι αυτός είναι ο μοναδικός 

τρόπος να μάθει ποιος είναι ο Αλλάχ. Ο Αλλάχ ο Ίδιος είναι Αυτός που 

περιγράφει εύστοχα τον Εαυτό Του, συνεπώς για να κατανοήσουμε ποιος 

είναι οφείλουμε να ενημερωθούμε μόνο από την αποκάλυψη Του, όπως 

επίσης και από την διδασκαλία του Προφήτη Του (Σούννα) η οποία και 

αυτή είναι αποκεκαλυμμένη.  

 

Σκοπός: Ο πιστός συμβουλεύεται να αποκτά γνώση για το ποιος είναι ο 

Αλλάχ μόνο μέσα από την αποκάλυψη. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος και 

πηγή, ιδιαίτερα αυτές της φιλοσοφίας και του θεολογικού στοχασμού – 

ρητορικής (καλάμ), οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην πλάνη και την 

αίρεση. Οι Ονομασίες και οι Ιδιότητες του Υψίστου έχουν σημείο 

αναφοράς και πηγής μόνο τα λόγια του Αλλάχ (Κοράνι) και την Σούννα 

του Προφήτη Του. Οποιαδήποτε απόπειρα να κατανοήσουμε το ποιος 

είναι ο Αλλάχ μέσω ανθρώπινης λογικής είναι καταδικασμένη να 

οδηγήσει σε αίρεση και πλάνη.  

 

 

15 Ε: Οι Ονομασίες και οι Ιδιότητες του Αλλάχ μοιάζουν με αυτές του 

ανθρώπου;  

 

Α: Όχι. Ο Αλλάχ είναι Θεός, ο Μόνος Θεός, και εμείς άνθρωποι. Ο Αλλάχ 

είναι αδημιούργητος και εμείς δημιουργημένοι.  

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Οι Ονομασίες και οι Ιδιότητες του Αλλάχ δεν 

μπορούν να μοιάζουν με αυτές του ανθρώπου. Διαφορετική η ουσία 

(δαάτ) του Αλλάχ από αυτή του ανθρώπου. Οι θεϊκές Ιδιότητες δεν 

μπορούν καν να συγκριθούν με τις ανθρώπινες. Παράδειγμα: ο Αλλάχ 

βλέπει και ο άνθρωπος βλέπει. Όμως καταλαβαίνουμε ότι η ματιά του 

Αλλάχ είναι μακράν ανώτερη σε κάθε επίπεδο απ αυτή του ανθρώπου.  

 

Σκοπός: Ο βασικός σκοπός του ερωτήματος είναι να διευκρινιστεί και να 

είναι ξεκάθαρο ότι δεν τίθεται κανένα θέμα ανθρωπομορφισμού όταν 

περιγράφουμε τον Ύψιστο με τις Ονομασίες και τις ιδιότητες Του.  

 

 

16 Ε: Ποια είναι η απόδειξη ότι οι Ονομασίες και οι Ιδιότητες του 

Αλλάχ δεν μοιάζουν με τις ανθρώπινες;  
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Α: Το εδάφιο στο Κοράνι που λέει:   يرُ ۚ  لَْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء ۖ َوهَُو السَِّميُع اْلبَِص  

 

«Κανείς (και τίποτα) δεν του μοιάζει και ακούει και βλέπει τα πάντα» 

{Κοράνι Σσούρα 42:11}  

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Κανείς και τίποτα δεν του μοιάζει. Μια 

δήλωση που ακυρώνει γενικότερα οποιαδήποτε σύγκριση της κτίσης με 

τον Αλλάχ 

 

Σκοπός: Το εδάφιο αναιρεί οποιαδήποτε ανθρωπομορφική παράσταση και 

ταυτόχρονα επιβεβαιώνει τις ιδιότητες της όρασης και της ακοής 

(θεοπρεπώς – όπως αρμόζει στο μεγαλείο Του) 

 

 

17 Ε: Ποιανού λόγος είναι το Κοράνι;  

 

Α: Το Κοράνι είναι ο λόγος του Αλλάχ.  

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Δηλαδή αποκάλυψη, αποκεκαλυμμένος 

λόγος τον οποίο μετέφερε ο αρχάγγελος Γαβριήλ από τον Αλλάχ προς τον 

Προφήτη Μουχάμαντ صلى هللا عليه و سلم  

 

Σκοπός: Βασικός σκοπός είναι να τονισθεί ότι το Κοράνι δεν είναι 

ανθρώπινος λόγος, ούτε ο λόγος του Προφήτη. Είναι Λόγος του Αλλάχ 

που ακούστηκε, εκφράστηκε, με ομιλία του Υψίστου.  

 

 

18 Ε: Ο λόγος του Κορανίου είναι κτιστός (δημιουργημένος) η 

άκτιστος (αδημιούργητος);  

 

Α: Το Κοράνι είναι ο λόγος του Αλλάχ, αποκάλυψη και επειδή είναι τα 

λόγια του Αλλάχ τότε δεν είναι δημιουργημένα. Λόγος κυριολεκτικός 

αποκεκαλυμμένος.  

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Ο Αλλάχ ομιλεί και η ομιλία Του είναι 

Ιδιότητα Του. Ομιλεί όποτε θέλει και σύμφωνα με το μεγαλείο Του. Η 

ομιλία Του - ο λόγος του - είναι άκτιστος.  

 

Σκοπός: Βασικός σκοπός της ερώτησης είναι να τονισθεί η πίστη στην 

Ιδιότητα της ομιλίας του Αλλάχ. Κάτι που αρνούνται ορισμένες αιρέσεις 
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διότι πιστεύουν άστοχα ότι υποδηλώνει ανθρωπομορφισμό. Ο Αλλάχ 

όμως ομιλεί όχι σαν άνθρωπος αλλά όπως αρμόζει στο μεγαλείο Του.  

 

 

19 Ε: Τι είναι η ανάσταση; 

 

Α: Η ανάσταση των νεκρών θα πραγματοποιηθεί την Ημέρα της Κρίσης. 

Είναι η ημέρα που θα ξαναζωντανέψουν οι νεκροί και αυτό θα γίνει μετά 

τον επίγειο θάνατο μας. Ο Αλλάχ θα μας ξαναζωντανέψει έτσι ώστε να 

μας λογαριάσει και θα μας κρίνει για την πίστη μας και τις πράξεις μας.  

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Η πίστη στην ανάσταση μας και στην Ημέρα 

της Κρίσης αποτελεί βασικό θεμέλιο της πίστεως στο Ισλάμ καθώς 

αποτελεί βασικό άρθρο της. Επί της ουσίας όλες οι προσπάθειες του 

πιστού (ενάρετα έργα, πίστη, υποχρεώσεις, υπακοή προς τον Αλλάχ, 

απομάκρυνση από την αμαρτία κτλ) έχουν ως στόχο να παρουσιαστεί το 

άτομο εκείνη την Ημέρα όσο γίνεται περισσότερο ποιο έτοιμος, έτσι ώστε 

να κερδίσει την ευσπλαχνία του Υψίστου και να εισέρθει στον παράδεισο.   

 

Σκοπός: Η ανάσταση και η Ημέρα της Κρίσης είναι ο βασικός στόχος του 

πιστού. Η επίγεια ζωή του είναι το μέσο έτσι ώστε να επιτύχει αυτόν τον 

στόχο. Ο Αλλάχ μας έπλασε και μας έδωσε την επίγεια ζωή έτσι ώστε να 

εργαστούμε και να κερδίσουμε την ανάσταση μας και πιο συγκεκριμένα 

να επιτύχουμε την είσοδο μας στον παράδεισο. Όποιος όμως στην επίγεια 

ζωή του αγνόησε τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Αλλάχ και 

απίστησε, τότε εκείνη η Ημέρα θα είναι πολύ δύσκολη για εκείνον.  

 

 

20 Ε: Αυτός που δεν πιστεύει στην ανάσταση είναι πιστός η άπιστος;  

 

Α: Άπιστος διότι αρνήθηκε ένα βασικό άρθρο της Ισλαμικής πίστης όπως 

επίσης αρνήθηκε το Κορανικό εδάφιο από την Σούρα Ταγάμπουν 64:7, 

οπου ο Αλλάχ τονίζει ότι οι άπιστοι είναι αυτοί που νομίζουν ότι δεν θα 

αναστηθούν. Όπως επίσης, στο ίδιο εδάφιο, ο Ύψιστος τονίζει ότι σίγουρα 

θα αναστηθούμε.  

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Δεν μπορεί να θεωρείται κάποιος πιστός 

Μουσουλμάνος όταν δεν αποδέχεται άρθρο της πίστης η ένα εδάφιο από 

το Κοράνι. Όταν ο Αλλάχ δηλώνει κάτι και ο άνθρωπος δεν το 

αποδέχεται, τότε αυτό είναι ο ορισμός της απιστίας.  
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Σκοπός: Η απόδειξη από το Κοράνι οπου ξεκάθαρα τονίζεται η απιστία 

εκείνων που αρνούνται την ανάσταση, όπως επίσης η επιβεβαίωση ότι η 

ανάσταση θα λάβει σίγουρα μέρος και θα πρόκειται για ένα αληθινό 

γεγονός 

 

 

21 Ε: Ποιοι είναι οι πυλώνες του Ισλάμ; 

 

Α: Είναι πέντε α) Σαχάντα – ομολογία πίστεως (Λά Ιλάχα Ίλα Αλλάχ 

Μουχάμαντ Ρασουλ Αλλάχ – Δεν υπάρχει άλλος θεός άξιος λατρείας 

παρά μόνο ο Αλλάχ και ο Μουχάμαντ είναι ο Απόστολος Του), β) 

προσευχή, γ) νηστεία, δ) ελεημοσύνη, ε) Χάτζ.  

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Η έννοια της πρώτης πρότασης της 

Σαχάντα, που είναι το Λά Ιλάχα Ίλα Αλλάχ, καλύφθηκε στις προηγμένες 

απαντήσεις. Είναι η δήλωση του Μονοθεϊσμού που δηλώνει ότι η λατρεία 

είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Αλλάχ και κανενός άλλου. Όσον αφορά 

την δεύτερη πρόταση της ομολογίας πίστεως, το Μουχάμαντ Ρασουλ 

Αλλάχ, σημαίνει ότι ο Μουχάμαντ είναι ο Απόστολος του Αλλάχ. Εδώ 

τονίζεται το αποστολικό και προφητικό αξίωμα του Μουχάμαντ και αυτό 

πρακτικά για έναν Μουσουλμάνο σημαίνει ότι οφείλει να ακολουθεί το 

παράδειγμα του Προφήτη σε πράξεις, συμπεριφορά και τήρηση της 

θρησκείας. Να προσπαθεί γενικότερα, όσο περισσότερο γίνεται, να 

μιμείται τον Προφήτη. Η λατρεία και η υπακοή προς την εντολή του 

Ύψιστου, για να γίνει αποδεκτή και να είναι έγκυρη, έχει δυο βασικές 

προϋποθέσεις: α) να γίνεται με ειλικρίνεια για χάρη του Αλλάχ και μόνο 

και β) να γίνεται σύμφωνα με το παράδειγμα του Προφήτη, δίχως 

επινόηση και καινοτομίες στο κομμάτι της λατρείας και της πίστεως. Με 

αυτόν τον τρόπο ο πιστός δηλώνει πίστη στον Μονοθεϊσμό (Ταουχίντ) και 

ταυτόχρονα ακολουθεί την παράδοση (Σούννα) του Προφήτη του Αλλάχ.  

 

Στη συνέχεια, έχουμε την εντολή της προσευχής. Ο πιστός προσεύχεται 

πέντε φορές την ημέρα όπως επίσης προσπαθεί να ενσωματώσει στην 

καθημερινότητα του και εθελοντικές προσευχές. Οι προσευχές γίνονται 

και προσφέρονται σύμφωνα με το παράδειγμα του Προφήτη και σύμφωνα 

με την διδασκαλία του.  

 

Βασική υποχρέωση είναι και η νηστεία στη ζωή του Μουσουλμάνου και 

συγκεκριμένα η υποχρεωτική νηστεία η οποία προσφέρεται κάθε χρόνο 

στο μήνα του Ραμαντάν. Ο πιστός κατά την διάρκεια του Ραμαντάν δεν 

πίνει, ούτε τρώει τίποτα, ούτε έρχεται σε σεξουαλική επαφή, από την 

ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου. Σε αυτόν τον μήνα ο πιστός 
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προσπαθεί να απέχει όχι μόνο από την τροφή και το νερό αλλά 

γενικότερα να εκπαιδεύσει τον εαυτό του ως προς την αποφυγή της 

αμαρτίας και των παθών του. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να φτάσει 

στο στόχο του Ραμαντάν που είναι η θεοσέβεια και η θεοφοβία.  

 

Έχουμε επίσης τον πυλώνα της ελεημοσύνης. Ο πιστός είναι 

υποχρεωμένος κάθε χρόνο και εφόσον έχει αποθηκευμένα χρήματα τα 

οποία έχουν φτάσει σε ένα συγκριμένο ποσό/όριο, να δώσει από αυτά το 

2.5% προς τον φτωχό και αυτόν που έχει ανάγκη. Η υποχρεωτική 

ελεημοσύνη διέπεται από συγκεκριμένος κανόνες. Υπάρχει και η 

εθελοντική μορφή ελεημοσύνης στην οποία ο κάθε ένας δίνει το πόσο που 

επιθυμεί και κρίνει όποτε θέλει. Η ελεημοσύνη στο Ισλάμ είναι μια 

σπουδαία πράξη λατρείας.  

 

Ο Μουσουλμάνος οφείλει, έστω μια φορά στη ζωή του, εφόσον είναι υγιής 

και ικανός, να προσφέρει το ετήσιο ιερό προσκύνημα στο μεγάλο Τζαμί 

της Μέκκα, στην Καάμπα και να τηρήσει όλα τα προβλεπόμενα 

τελετουργικά του προσκυνήματος έτσι όπως καθορίζονται από το 

προφητικό παράδειγμα.  

 

Σκοπός: Η κατανόηση των πυλώνων του Ισλάμ και η γνώση των 

βασικών/υποχρεωτικών πράξεων της θρησκείας.  

 

 

22 Ε: Πόσους πυλώνες έχει το Ιμάν (πίστη)  

 

Α: Είναι έξι οι πυλώνες της πίστης αυτό σημαίνει ότι ο Μουσουλμάνος 

πιστεύει: Στον Αλλάχ. Στους αγγέλους. Στους Προφήτες/Αποστόλους. 

Στις αποκαλύψεις που δέχτηκαν. Στο Κάνταρ (θειο διάταγμα) και στην 

Ημέρα της Κρίσης.  

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: 1.Στον 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. 
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2.Στους 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.Στους Προφήτες/Αποστόλους: 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. 

 

4.Στις αποκαλύψεις που δέχτηκαν οι Προφήτες/Απόστολοι: 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). 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. 

 

5.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 
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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 

 

6. Στην 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 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.  

 

Σκοπός: Η κατανόηση της Ισλαμικής πίστης και δογματικής η οποία 

διαμορφώνεται με αυτά τα έξι βασικά άρθρα.  

 

 

23 Ε: Τι είναι το Ιχσάν και πόσους πυλώνες έχει;  

 

Α: Το αλ Ιχσάν σχετίζεται με την τελειοποίηση μιας ενάρετης πράξης για 

χάρη του Αλλάχ. Έχει έναν πυλώνα.  

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Αλ Ιχσάν σημαίνει κάνοντας κάτι καλά και 

τελειοποιημένα. Είναι να λατρεύεις τον Αλλάχ σαν να τον βλέπεις, και 

επειδή δεν τον βλέπεις τότε σίγουρα (να έχεις στο νου σου) ότι Εκείνος σε 

βλέπει. Η απόδειξη είναι τα λεγόμενα του Αλλάχ του Υψίστου: «Βέβαια ο 

Αλλάχ είναι μαζί με εκείνους που τον φοβούνται (με θεοσέβεια) και με 

εκείνους που αγαθοεργούν (που τηρούν Ιχσάν)» {Κοράνι, αν Νάχλ 128}. Το 

Ιχσάν γενικότερα έχει να κάνει με την ενάρετη πράξη, είτε αφορά λατρεία 

και υπακοή προς τον Ύψιστο είτε καλοσύνη και βοήθεια στους 

ανθρώπους γύρω μας.  

 

Σκοπός: Το Ιχσάν είναι μία σημαντική βαθμίδα της θρησκείας που 

βοηθάει τον πιστό ως προς την τελειοποίηση του και τον βοηθάει στο να 

μένει ειλικρινής 

 

 

24 Ε: Τι σημαίνει Ισλάμ;  
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Α: 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.  

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: 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.  

 

Σκοπός: Να κατανοηθεί ο αυθεντικός ορισμός του Ισλάμ σύμφωνα με το 

Κοράνι, την Σούννα και την κατανόηση των Σάλαφ (ενάρετων 

Μουσουλμάνων προκατόχων)  

 

 

25 Ε: Τι είναι το Ιμάν (πίστη) και πώς ορίζεται 

 

Α: Ιμάν είναι αυτά που πιστεύουμε στη καρδιά μας, αυτά που λέμε με το 

στόμα μας -  τη γλώσσα μας και αυτό που κάνουμε με τις πράξεις μας. 

Έτσι ορίζεται η πίστη. Αυξάνεται η πίστη όταν κάνεις το καλό που θέλει ο 

Αλλάχ και μειώνεται η πίστη όταν κάνουμε το κακό και την αμαρτία.  

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Το ιμάν (πίστη) αποτελείται από αυτό που 

πιστεύουμε στην καρδιά, από αυτό που λέμε (εκφράζουμε λεκτικά) και 

από αυτό που πράττουν τα μέλη τους σώματος (πράξεις). Έτσι ορίζεται η 

πίστη και από αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελείται. Λέει ο Αλλάχ στο 

Κοράνι: «Οι πιστοί είναι αυτοί που, όταν αναφέρεται ο Αλλάχ φοβάται η 

καρδιά  τους,  κι  όταν  διαβάζονται  σ'αυτούς τα αγιάτ Του, (Κορανικά 

εδάφια) δυναμώνει η πίστη τους, και εμπιστεύονται τον Κύριο τους. 
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Εκείνοι που εκπληρώνουν την τακτική προσευχή και ξοδεύουν (ελεύθερα) 

απ' τ' αγαθά που τους παραχωρήσαμε. Αυτοί πραγματικά είναι οι πιστοί, 

κι έχουν βαθμούς (στο αξίωμα) με το Κύριο τους, και συγχώρεση και 

γενναιόδωρη συντήρηση» {Κοράνι αλ Ανφαλ 8:2-4}. Από αυτά τα εδάφια 

αποδεικνύεται ότι το Ιμάν περιέχει και πράξεις, και δεν είναι θέμα μόνο 

πεποίθησης της καρδιάς. Και το χαντιθ από την συλλογή του Ιμάμ 

Μουσλιμ (58) που λέει ότι: «το ιμάν αποτελείται από 70 η 60 κομμάτια. Το 

καλύτερο από αυτά είναι η δήλωση του Λα ιλαχα ιλα Αλλάχ και το 

χαμηλότερο από αυτά είναι να απομακρύνεις κάτι βλαβερό από το 

μονοπάτι. Και η σεμνότητα είναι κομμάτι της πίστης» Το χαντίθ 

αποδεικνύει ότι αυτό που περιέχει η καρδιά, αυτό που ξεστομίζεται και 

αυτό που πράττεται, αποτελούν τον ορισμό της πίστης. Βλέπουμε αρκετά 

εδάφια από το Κοράνι να συνδέουν την πίστη με τις ενάρετες πράξεις: 

παράδειγμα  ِاِلَحات  αλ Ισρα 18:107, Μαριαμ 19:96. Αυτό δεν  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

σημαίνει ότι η πίστη και οι πράξεις είναι ξεχωριστές αλλά συνδεδεμένες 

 

Σκοπός. Η κατανόηση αυτής της πολύ σημαντικής δογματικής αρχής για 

την πίστη και η αναίρεση όλων όσων επιχειρούν να διαχωρίσουν τις 

πράξεις από αυτό που βρίσκεται στη καρδιά.  
 

 

26 Ε: Ποιος είναι ο Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم ;  

 

Α: Ονομάζεται Μουχάμαντ ίμπν Αμπντάλλαχ ίμπν Άμπντουλ 

Μουτάλαμπ ίμπν Χάσιμ, και ο Χάσιμ είναι από την φυλή των Κουράις, και 

οι Κουράις  είναι από τους Άραβες, και οι Άραβες είναι απόγονοι του 

Ισμαήλ και ο Ισμαήλ είναι ο υιός του Αβραάμ (ειρήνη και ευλογία σε 

όλους τους Προφήτες). Είναι ο Απόστολος του Αλλάχ σε όλη την 

οικουμένη ο οποίος κήρυξε την αλήθεια (Ισλάμ) και κάλεσε την 

ανθρωπότητα στη λατρεία του ενός και Μοναδικού Θεού, του Αλλάχ.  

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Έζησε 63 χρόνια: 40 χρόνια πριν το 

προφητικό αξίωμα και 23 ως Προφήτης και Απόστολος. Στάλθηκε ως 

Προφήτης με το «Ίκρα» (τα αρχικά εδάφια της σούρα αλ Άλακ) και ως 

Απόστολος με την σούρα αλ Μουντάθιρ. Η πατρίδα του ήταν η Μέκκα και 

έκανε Χίτζρα (μετανάστευση) στην Μεδίνα. Ο Αλλάχ τον έστειλε (στην 

ανθρωπότητα) για να προειδοποιήσει από το Σίρκ (πολυθεϊσμό, 

παγανισμό) και να καλέσει στο Ταουχίντ (Μονοθεϊσμό).  

 

Είναι άνθρωπος και δημιούργημα του Αλλάχ με τιμημένη θέση σαν 

Προφήτης και Απόστολος. Παρολαυτα δεν επιτρέπεται να τον λατρεύω 

ούτε να τον θεοποιώ. Διότι αυτό είναι Σίρκ. Τον αγαπώ όμως περισσότερο 
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απ όλη την ανθρωπότητα, τον ακολουθώ και τηρώ την παράδοση του 

(Σούννα). Είμαι υποχρεωμένος να τον ακολουθώ έτσι ώστε να 

καθοδηγούμαι σωστά στο θέλημα του Αλλάχ. Ο Ύψιστος Αλλάχ λέει στον 

Προφήτη صلى هللا عليه وسلم να ανακοινώσει τα εξής στους πιστούς: «Πες: «Αν 

εσείς αγαπάτε τον Αλλάχ, τότε ακολουθείστε με, για να σας αγαπήσει ο 

Αλλάχ και να συγχωρήσει τις αμαρτίες σας. Γιατί ο Αλλάχ είναι Ο 

Πολυεπιεικής, και Ο Πολυεύσπλαχνος» {Κοράνι 3:31}. Μετά απ αυτόν δεν 

υπάρχει άλλος Προφήτης η Απόστολος του Αλλάχ με αποκάλυψη.  

 

Ο Απόστολος δεν έχει κανένα μερίδιο στην Κυριότητα του Αλλάχ, στην 

θεότητα, η στην λατρεία. Ο Απόστολος είναι μόνο ένα παράδειγμα προς 

μίμηση που τον αγαπάμε αλλά δεν τον λατρεύουμε ούτε τον θεοποιούμε 

(όπως έκαναν άστοχα οι Χριστιανοί με τον Ιησού). Ο Προφήτης δεν έχει 

την δύναμη να ζημιώσει η να ωφελήσει, εκτός και παρά μόνο με ότι θέλει 

ο Αλλάχ. Έτσι όπως λέει και ο Αλλάχ στο Κοράνι να πει ο Απόστολος: 

«Πες: "Δεν σας λέω πως κατέχω το θησαυροφυλάκιο (της συντήρησης 

προς τους ανθρώπους) του Αλλάχ, ούτε πως ξέρω το άγνωστο, ούτε σας 

λέω πως είμαι άγγελος. Δεν ακολουθώ παρά μόνο ό,τι μου 

αποκαλύπτεται» {αλ Αναάμ 6:50} 
 

Σκοπός: Η βασική γνώση για το πρόσωπο του Προφήτη μας. Άνθρωπος, 

Προφήτης, Απόστολος και δουλος του Αλλάχ.  
 

 

27 Ε: Θα έρθει και άλλος Προφήτης/Απόστολος μετά από τον 

Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم;  
 

Α: Όχι. Με την παρουσία του έχει σφραγιστεί και ολοκληρωθεί η έλευση 

Προφητών/Απόστολων 

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει 

νέα αποκάλυψη. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει για τον δεύτερο ερχομό του 

Ιησού. Όμως ο δεύτερος ερχομός του Ιησού δεν θα πραγματοποιηθεί με 

νέο αποκεκαλυμμένο μήνυμα, παρά μόνο με αυτό του Κορανίου 

(γενικότερα του Ισλάμ).  
 

Τι σημαίνει ότι ο Προφήτης Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم είναι ο τελευταίος 

απόστολος/προφήτης; Σημαίνει δεν υπάρχει άλλος προφήτης μετά από 

αυτόν, δεν υπάρχει άλλος απόστολος/αγγελιοφόρος μετά από αυτόν, και 

δεν υπάρχει άλλη αποκάλυψη μετά από αυτόν, πιο συγκεκριμένα ο 

αρχάγγελος Γαβριήλ δεν πρόκειται να κατέβει ξανά με αποκάλυψη. Και 

εδώ βλέπουμε την δογματική που αφορά την ολοκλήρωση και την 

σφραγίδα του προφητικού αξιώματος με τον Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم .  
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Λέει ο Ύψιστος:  

 
ِ َوَخاتَ  سُوَل َّللاَّ ِكن رَّ

َجاِلكُْم َولََٰ ن ر ِ دٌ أَبَا أََحٍد م ِ ا َكاَن ُمَحمَّ ُ بِكُل ِ َشْيٍء َعِليًمامَّ َم النَّبِي ِيَن ۗ َوكَاَن َّللاَّ  

 

«Ο Μουχάμαντ δεν ήταν πατέρας σε κανέναν από τους άνδρες σας, αλλά 

(είναι) Απόστολος του Αλλάχ και η Σφραγίδα των Προφητών (ως 

τελευταίος). Και ο Αλλάχ για κάθε πράγμα έχει (απόλυτη) γνώση.» 

{Κοράνι 33:40} 

 

Όταν αποκαλύφθηκε αυτό το χωρίο, αρκετοί από τους Σαχάμπα 

(οπαδούς/μαθητές του Προφήτη) έκλαψαν, ειδικά η Ούμ Σάλαμα (μια από 

τις συζύγους του Προφήτη). Όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που έκλεγε 

απάντησε ότι η αποκάλυψη αυτού του εδάφιου σήμαινε ότι ο Γαβριήλ δεν 

πρόκειται να ξαναέρθει κάτω στην γη, έπειτα από τον θάνατο του 

Προφήτη صلى هللا عليه وسلم 
 

Σκοπός: Με αυτήν την δογματική κατανόηση, που σαν πηγή έχει τους 

μαθητές και τους οπαδούς του Προφήτη μας, κλείνει η πόρτα σε κάθε 

αιρετικό και πλανεμένο που υποστηρίζει ότι υπάρχει και άλλος 

προφήτης/απόστολος μετά τον Προφήτη Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم, η 

υποστηρίζει ότι έχει γνώση του αοράτου πεδίου (μιας και το αόρατο πεδίο 

για να αποκαλυφθεί χρειάζεται αποκάλυψη από τον Δημιουργό), η ακόμα 

χειρότερα υποστηρίζει ότι είναι προφήτης/απόστολος του Αλλάχ. 
 

 

28 Ε: Ποιος είναι ο Αλλάχ;  

 

Α: Ο Κύριος μου ο Θεός μου, ο Δημιουργός μου. Αυτός που τρέφει και 

συντηρεί εμένα και όλη την κτίση με τις ευλογίες του. Είναι ο μόνος που 

λατρεύω και κανείς δεν είναι άξιος λατρείας παρά μόνο Εκείνος, ο 

Δημιουργός. Δεν γέννησε, δεν γεννήθηκε και κανείς δεν είναι όμοιος του. 

 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Ο Αλλάχ μας έπλασε και μας παρέχει 

συντήρηση και δεν μας άφησε δίχως σκοπό (σε αυτήν την επίγεια ζωή), 

αλλά μας έστειλε απεσταλμένους (αγγελιοφόρους). Όποιος τον υπακούει 

θα εισέρθει στον παράδεισο, ενώ όποιος αρνείται και είναι ανυπάκουος, 

θα εισέρθει στην φωτιά. Και η απόδειξη είναι τα λεγόμενα του Υψίστου: 

«Εμείς είναι που έχουμε στείλει σ' εσάς έναν απόστολο, να είναι μάρτυρας 

για σας (υπέρ η κατά σας), όπως στείλαμε έναν απόστολο και στον 

Φαραώ. Ο Φαραώ όμως παράκουσε τον απόστολο, και γι' αυτό τον 

πήραμε με μια βαριά τιμωρία.» {Κοράνι, Μουζζάμμιλ 73:16} 
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Ο Αλλάχ δεν είναι ευχαριστημένος όταν κάποιος συνεταιρίζεται στην 

λατρεία μαζί Του (όταν λατρεύεται κάποιος άλλος πέρα από Αυτόν η μαζί 

με Αυτόν). Είτε είναι άγγελος, είτε Προφήτης που στάλθηκε ως 

απόστολος. Η απόδειξη είναι τα λεγόμενα του Αλλάχ του Υψίστου που 

λέει: «Και πράγματι οι χώροι της λατρείας ανήκουν στον Αλλάχ (μόνο). Γι' 

αυτό μην επικαλείστε κανέναν άλλο μαζί με τον Αλλάχ» {Κοράνι, αλ Τζίν 

72:18}  

 

Ο Κύριος είναι ο Μόνος που λατρεύεται, και η απόδειξη είναι τα λεγόμενα 

του Αλλάχ του Υψίστου: «Ω άνθρωποι, λατρέψτε αποκλειστικά τον Κύριο 

σας, που δημιούργησε εσάς και τους προγόνους σας, για να γίνεται 

θεοσεβείς. Που σας έστρωσε τη γη και έφτιαξε τον ουρανό για στέγη. Κι 

έστειλε κάτω νερό απ' τον ουρανό, και έβγαλε μ' αυτό τους καρπούς που 

θα σας συντηρήσουν. Και μη παρομοιάζετε (εξομοιώνετε) κανέναν με τον 

Αλλάχ αφού γνωρίζετε την αλήθεια».{Κοράνι, αλ Μπάκαρα 2:21-22} 

 

Σκοπός: Η έμφαση στο γεγονός ότι ο Δημιουργός είναι ο μόνος που 

λατρεύεται και τα ανάλογα Κορανικά εδάφια που το αποδεικνύουν.  
 

 

29 Ε: Επιτρέπεται να επικαλούμαστε νεκρούς ενάρετους η άλλους 

εκτός από τον Αλλάχ;  

 

A: Δεν επιτρέπεται διότι η επίκληση, σαν προσευχή, είναι μορφή λατρείας 

και εφόσον ο Αλλάχ είναι ο Μόνος άξιος λατρείας, τότε μόνο Εκείνον 

επικαλούμαστε και αποκλειστικά σε αυτόν κατευθύνουμε την προσευχή 

μας και την ικεσία μας.  
 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Η επίκληση και η προσευχή είναι από τις 

βασικές μορφές λατρείας. Ο Προφήτης يه وسلمصلى هللا عل  είπε: 

 ُ  Η επίκληση είναι (η ουσία της) λατρεία» {Άμπου Νταούντ» الدَُّعاُء هَُو اْلِعبَادَة

1479, Ατ Τιρμιδί 3372}. Ο Ύψιστος λέει στο Κοράνι: 

 
 ادْعُونِي أَْستَِجْب لَكُمْ 

 

«Επικαλεσθείτε με, και θα σας απαντήσω» {Κοράνι, 40:60}» 

 

Στη Σούρατ αλ Φάτιχα διαβάζουμε: 

 
 إِيَّاَك نَْعبُدُ َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ 
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«Εσένα (μόνο) λατρεύουμε και Εσένα (μόνο) ικετεύουμε για να μας 

παρέχεις τη βοήθεια Σου» 

 

Εφόσον η επίκληση/προσευχή είναι μορφή λατρείας, τότε οφείλουμε να 

την κατευθύνουμε αποκλειστικά και μόνο στον Δημιουργό μας και όχι 

στην δημιουργία Του. Όσο ενάρετη και αν είναι η κτίση, η ο λεγόμενος 

«άγιος», δεν έχει δικαίωμα να λάβει την προσευχή μας και την επίκληση 

και αυτό γιατί δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα. Επίσης, δεν έχει την 

ικανότητα να ακούσει την προσευχή ο νεκρός, πόσο μάλλον να την 

πραγματοποιήσει. 
 

Η προσευχή μας και η επίκληση μας απευθύνεται μόνο και αποκλειστικά 

στον Αλλάχ τον Ύψιστο. Ζητάμε μόνο από Εκείνον. Και σε περίπτωση 

που θέλουμε να ζητήσουμε στήριξη – βοήθεια από το δημιουργημένο, 

τότε υπάρχουν δυο βασικές προϋποθέσεις: 1) Να είναι σε θέση να παρέχει 

βοήθεια (ικανότητα) και 2) Να βρίσκεται στη ζωή (ζωντανός, με φυσική 

παρουσία, όχι νεκρός). 

 
ِ لَن يَْخلُقُوا ذَُبابًا َولَِو اْجتََمعُوا لَهُ ۖ َوإِن يَْسلُْبُهمُ يَا أَيَُّها النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل َفاْستَِمعُوا لَهُ   إِنَّ الَِّذيَن تَدْعُوَن ِمن دُو ِن َّللاَّ

 الذُّبَاُب َشْيئًا َّلَّ يَْستَنِقذُوهُ ِمْنهُ   َضعَُف الطَّاِلُب َواْلَمْطلُوبُ 

 

«Ω! Εσείς οι άνθρωποι! Έχει δοθεί ένα παράδειγμα κι ακούστε το ! Αυτούς 

που επικαλείστε – αντί τον Αλλάχ -δεν είναι σε θέση ( δεν μπορούν) να 

δημιουργήσουν (ούτε) μια μύγα έστω κι αν όλοι τους μαζευτούν γι’ αυτό ! 

Κι αν (ακόμα) η μύγα αρπάξει κάτι τι απ’ αυτούς, δεν θα έχουν τη δύναμη 

να το σώσουν (να το απαλλάξουν) απ’ αυτή. Αδύνατοι είναι και ο αιτών 

και το αιτούμενο!» {Κοράνι 22:73} 
 

Σκοπός: Βασικός σκοπός το ερωτήματος είναι να γίνει κατανοητό ότι η 

επίκληση/προσευχή είναι μορφή λατρείας και πρέπει να απευθύνεται 

μόνο στον Δημιουργό (Αλλάχ). Όποιος προσεύχεται και επικαλείται 

άλλον από την κτίση τότε έχει διαπράξει πολυθεϊσμό (Κοράνι 35:14) 

 

 

30 Ε: Ποιος έχει γνώση για το αόρατο πεδίο (μέλλον, μυστικά του 

Αλλάχ κτλ) 
 

Α: Μόνο ο Αλλάχ ο Ύψιστος.  
 

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις: Λέει ο Ύψιστος: 

 
ُ قُل َّلَّ يَْعلَُم َمن فِي السََّماَواِت َواْْلَْرِض اْلغَيْ  َب إَِّلَّ َّللاَّ  
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«Να πεις: «Κανείς στους ουρανούς και στη γη δεν γνωρίζει το αόρατο 

πεδίο, παρά μόνο ο Αλλάχ» {Κοράνι 27:65} 

 

Όποιος υποστηρίζει ότι κατέχει το αόρατο πεδίο, η ένα μέρος του, τότε 

είναι άπιστος σύμφωνα με το Κοράνι και την Σούννα. Η γνώση του 

μέλλοντος, η αποκωδικοποίηση συμβάντων και γενικά η γνώση του 

αοράτου πεδίου ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον Αλλάχ. Ο Ύψιστος 

λέει: 

 
َ َعّلَّ  هُْم َونَْجَواهُْم َوأَنَّ َّللاَّ َ يَْعلَمُ ِسرَّ ُم اْلغُيُوبِ أَلَْم يَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  

 

«Μήπως δε γνωρίζουν ότι ο Αλλάχ γνωρίζει τα μυστικά τους και τις 

κρυφές του συζητήσεις και ότι ο Αλλάχ είναι ο Γνώστης του αοράτου» 

{Κοράνι 9:78} 

 

Το μέλλον και γενικά το αόρατο πεδίο αποτελεί αποκλειστική γνώση, η 

οποία ανήκει μόνο στον Ύψιστο τον Δημιουργό, και την αποκαλύπτει, εν 

μέρει, μόνο στους Αποστόλους και τους Προφήτες Του. 
 

Σκοπός: Τα ζώδια, τα ωροσκόπια και κάθε μορφή μελλοντολογίας 

(διάβασμα κούπας, παλάμης κτλ) είναι εκφράσεις πολυθεϊσμού που 

εναντιώνονται στο μονοθεϊστικό πιστεύω του Ισλάμ. Ο πιστός οφείλει να 

γνωρίζει αυτές τις μορφές πολυθεΐας, μιας και στις ημέρες μας, δυστυχώς, 

πολλοί είναι αυτοί που δεν δίνουν την απαιτούμενη προσοχή. Γιατί 

τοποθετούνται κάτω από την κατηγορία της πολυθεΐας; Διότι το κύριο 

χαρακτηριστικό τους είναι να υποστηρίζουν ότι κατέχουν την γνώση του 

μέλλοντος και γενικά του αοράτου πεδίου. Το μέλλον και γενικά το 

αόρατο πεδίο αποτελεί αποκλειστική γνώση, η οποία ανήκει στον Ύψιστο 

τον Δημιουργό, και την αποκαλύπτει, εν μέρει, μόνο στους Αποστόλους 

και τους Προφήτες Του. Επιπλέον, το στοιχείο της πολυθεΐας βρίσκεται 

και στην νοοτροπία ορισμένων που ενστερνίζονται αυτές τις πρακτικές, 

καθώς εξαρτιούνται από άλλους (δημιουργήματα) και αναζητούν την 

προστασία τους, πέρα από τον Ύψιστο. 
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