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Η αραβική λέξη «ισλάμ» σημαίνει «υποταγή»,και 
χρησιμοποιείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον 
Θεό» και εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία του ισλάμ,(τη 
στάση υπακοής, εξάρτησης και αφοσίωσης στον Θεό) 
ονομάζονται μουσλίμ (Muslim), που σημαίνει «υποταγμένος» 
δηλαδή:«υποταγμένος στον Ύψιστο». 
Το Ισλάμ δεν έχει μόνο θρησκευτική αλλά και πολιτική 
υπόσταση, όπως και άλλες θρησκείες. Έχουν χρησιμοποιηθεί 
διάφορες ονομασίες για να το προσδιορίσουν, όπως 
«Ισλαμισμός», «Μουσουλμανισμός» και «Μωαμεθανισμός». Ο 
τελευταίος όρος θεωρείται απορριπτέος από τους 
μουσουλμάνους μιας και θεωρούν εαυτούς όχι λάτρεις του 
Μωάμεθ αλλά απλώς ακόλουθους της διδασκαλίας του. 
 



Η θρησκεία του Ισλάμ γεννήθηκε στις αραβικές ερήμους. Για πρώτη φορά οι 
Άραβες αναφέρονται σε ιστορικές πηγές τον 1ο π.χ. αιώνα. Πριν την έλευση 
του Ισλάμ, στην  Αραβία υπήρχε ένας πολύμορφος πολιτισμός πολλών 
φυλών, που χαρακτηριζόταν από αντιθέσεις. Η επικρατούσα θρησκεία στην 
Αραβία πριν την εμφάνιση του Ισλάμ ήταν ένας συνδυασμός ανιμισμού(ο 
ανιμισμός είναι το δόγμα που ισχυρίζεται ότι τα πράγματα έχουν ψυχές,η 
λέξη ανιμισμός προέρχεται απο την λατινική λέξη animus που σημαίνει ψυχή) 
και πολυθεϊσμού. Διαδομένη ήταν η λατρεία πνευμάτων που κατοικούσαν στα 
δέντρα και στις πηγές των οάσεων. Ανώτερος μεταξύ των θεοτήτων ήταν ο 
Αλλάχ, ο δημιουργός του κόσμου. Επιπλέον, διαδεδομένη ήταν και η λατρεία 
των ιερών λίθων, για τους οποίους πίστευαν ότι περιέχουν κάποια δύναμη 
που μπορούσε να μεταδοθεί στον πιστό με την επαφή.  
Στον πολιτισμό αυτό συνυπήρχε το κοσμοπολίτικο με το πρωτόγονο στοιχείο 
και η ζωή της πόλης βρισκόταν πλάϊ με τον νομαδικό. Κύρια θρησκευτικά 
αντικείμενα στην προϊσλαμική Αραβία ήταν οι πέτρες -κυρίως μαύροι 
βασαλτικοί λίθοι- οι οποίες θεωρούνταν κατοικίες θεών . H επικοινωνία με 
τους χριστιανούς και τους εβραίους φαίνεται ότι δημιούργησε ένα πλαίσιο, 
μέσα στο οποίο εμφανίστηκαν οι μονοθεϊστες χανίφες ,οι οποίοι απέρριπταν  
την αρχαία λατρεία. Η λέξη Ιλ και Ιλάχ, με την οποία δηλώνεται ο θεός στις 
σημιτικές γλώσσες, είναι πανταχού παρούσα. Χανίφες υπήρχαν και στο 
συγγενικό περιβάλλον του “προφήτη” Μωάμεθ. 
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Η ΜΜέκκα ή Μακά (πλήρες όνομα, Μακά αλ Μουκαραμά,
αποτελεί την ιερότερη πόλη των Μουσουλμάνων. Σύμφωνα με 
την Ισλάμική πίστη οι πιστοί πρέπει να στρέφονται προς τη 
Μέκκα για να εκπληρώσουν τις θρησκευτικές τους 
υποχρεώσεις (Ναμάζ). Όλα τα τζαμιά είναι 
προσανατολισμένα προς την Κάαμπα στη Μέκκα. Ο 
προφήτης των Μουσουλμάνων, ο Μωάμεθ, γεννήθηκε στη 
Μέκκα. Πιστεύεται ότι μέρος του ιερού βιβλίου των 
Μουσουλμάνων, του Κορανίου, δόθηκε από τον Θεό στον 
προφήτη Μωάμεθ το 610 Κ.Χ. στη Μέκκα. Κάθε χρόνο χιλιάδες 
πιστοί συρρέουν στην πόλη αυτή κατά την περίοδο των 
προσευχών. Μετά την επίσκεψή τους στη Μέκκα, οι πιστοί 
αποκτούν την ιδιότητα του Χατζ. Η πόλη υπήρξε κάτω από 
Οθωμανική κυριαρχία κατά τα έτη 1517-1917.  
Ο Μωάμεθ γεννήθηκε στη Μέκκα το 570, γι'αυτό και η πόλη 
αποτελεί σημαντικό τόπο για όλο το Ισλάμ από τότε μέχρι και 
σήμερα.  
 



 
Η ΚΚάαμπα,αλ Κάμπα, που σημαίνει "ο κύβος"), είναι ένα 
οικοδόμημα που βρίσκεται μέσα στο τζαμί που είναι 
γνωστό ως Μασγίντ αλ Χαράμ στη Μέκκα. 
Η Κάαμπα είναι ο αγιότερος τόπος του Ισλάμ. Η 
κίμπλα, η κατεύθυνση προς την οποία στρέφονται οι 
Μουσουλμάνοι όταν προσεύχονται, είναι η κατεύθυνση 
προς την Κάαμπα. 
Σύμφωνα με το Κοράνι, πιστεύεται ότι οικοδομήθηκε 
από τον Ιμπραήμ (Αβραάμ) και τον γιο του Ισμαήλ. Είναι 
κυβοειδές οικοδόμημα φτιαγμένο από γρανίτη. Ο προς 
τα ανατολικά θεμέλιος λίθος της Κάαμπα περιλαμβάνει 
τον Μαύρο Λίθο ο οποίος θεωρείται γενικά ότι είναι 
υπόλειμμα μετεωρίτη. 
 



Το Κοράνιο είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται το Ισλάμ και είναι το 
αντίγραφο ενός ουράνιου πρωτότυπου. Στους ανθρώπους κυκλοφορεί απλά ένα 
αντίγραφό του. Το πρωτότυπο αυτό βρίσκεται πάντοτε μπροστά στον Θεό. Έχει την 
ίδια θέση που έχει στον χριστιανισμό ο Ιησούς ως προαιώνιος Λόγος του Θεού. 
Είναι βιβλίο που διαιρείται σε 114 κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο ονομάζεται «σούρα» 
και αποτελείται από 3 έως 286 στίχους και κάθε στίχος μπορεί να αποτελείται από 
2 έως 10.000 λέξεις. Στο αραβικό πρωτότυπο οι σούρες, είναι γνωστές με τα 
ονόματα που φέρουν π.χ. ααλ-Φατίχα (Η Έναρξη), αλ-Μπάκαρα (Η Aγελάδα), κλπ. 
αλλά στην εποχή μας επικρατεί ο αριθμητικός προσδιορισμός των κεφαλαίων. 
Τα Χαντίθ είναι η παράδοση γύρω από την συμπεριφορά και τη σοφία του Μωάμεθ, 
που καθορίστηκαν μεταδιδόμενα από στόμα σε στόμα από αυτόπτες μάρτυρες 
κυρίως της πρώτης αλλά και της δεύτερης και της τρίτης Ισλαμικής γενιάς. 
Δεν θεωρούνται όλα τα Χαντίθ έγκυρα από τους θεολόγους-νομοδιδάσκαλους του 
Ισλάμ. Υπάρχουν πολλές συλλογές Χαντίθ και έχει αναπτυχθεί ολόκληρη επιστήμη 
ώστε να εξακριβωθεί ποια Χαντιθ θεωρούνται αυθεντικά. Οι δύο κλασικές συλλογές 
είναι οι «Σαχίχ» του al-Bukhari και του Muslim. Οι συλλογές αυτές ονομάζονται «οι 
δυο γνήσιες» (al-sahihan) και περιέχουν αφηγήσεις δογματικού, ηθικού και ιστορικού 
ενδιαφέροντος . Οι Σιίτες έχουν τα δικά τους Χαντίθ τά οποία αποδίδουν στην 
οικογένεια του Αλή. 
Ενώ το Κοράνιο είναι ο λόγος του Θεού, τα Χαντίθ θεωρούνται «ο λόγος του 
Μωάμεθ». Επίσης, οι δυο κύριοι κλάδοι του Ισλάμ είναι οι Σουνίτες και οι Σιίτες. 
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Ο Σιιτισμός είναι ένας από τους δυο κύριους κλάδους του Ισλάμ. Η λέξη 
προέρχεται από το αραβικό σσι’α που σημαίνει "μερίδιο". Η Σι'ατ Αλί (που 
σημαίνει "μερίδιο του Αλή") είναι μια από τις τρεις παλαιότερες 
υποδιαιρέσεις του Ισλάμ. Οι οπαδοί της, οι Σιίτες, θεωρούν τον Αλί Ιμπν Αμπί 
Ταλίμπ, τον γαμπρό του Προφήτη Μωάμεθ, ως διάδοχό του στην ηγεσία της 
μουσουλμανικής κοινότητας. 

 
Μετά τον θάνατο του Μωάμεθ οι μουσουλμάνοι διχάστηκαν εξ αιτίας του 
ζητήματος της διαδοχής του. Η βασική αντίρρηση προήλθε από όσους 
πίστευαν ότι χαλίφης μπορεί να γίνει μόνο κάποιος άνθρωπος που κατάγεται 
από την οικογένεια του προφήτη. Οι υποστηριχτές αυτής της άποψης 
ονομάστηκαν σιίτες, (σι'ατ Αλή, «κόμμα του Αλή»• ο Αλή ήταν εξάδελφος του 
Μωάμεθ και είχε παντρευτεί την κόρη εκείνου, τη Φατιμά). Οι υποστηρικτές 
της άλλης άποψης, που αναγνωρίζουν ως νόμιμους διαδόχους του Μωάμεθ 
τους τρεις πρώτους μετά από εκείνον χαλίφηδες δηλαδή τον Αμπού Μπεκρ, 
τον Ομάρ και τον Οσμάν, ονομάζονται Σουνίτες. 
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ΣΣουνίτες είναι οι ορθόδοξοι Μουσουλμάνοι, οι οποίοι δίνουν έμφαση 
στην σούνα (παράδοση) του προφήτη Μωάμεθ. 
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Σουνιτών είναι η επιμονή στην πιστή 
τήρηση των γραφών του Κορανίου, που θεωρείται θεμέλιο του Ισλάμ, 
και της ισλαμικής παράδοσης, απ' όπου προέρχεται και η ονομασία 
τους. Οι αποφάσεις παίρνονται με βάση την ομοφωνία της 
κοινότητας. Τα δυο αυτά σημεία προσφέρουν στερεότητα και συνοχή 
στο μουσουλμανικό δόγμα. Επίσης, θεωρούν ότι η διαδοχή του 
Μωάμεθ δεν χρειάζεται να είναι κληρονομική, γεγονός που αποτελεί 
την κύρια αιτία τριβών και συγκρούσεων με τους Σιίτες 
Μουσουλμάνους. 
Χαρακτηριστικά οι Σουνίτες αναγνωρίζουν ως νόμιμους διαδόχους 
του Μωάμεθ τους τρεις πρώτους μετά από εκείνον χαλίφηδες 
δηλαδή τον Αμπού Μπεκρ, τον Ομάρ και τον Οσμάν. Σήμερα οι 
Σουνίτες διακρίνονται σε 4 επιμέρους θρησκευτικούς κλάδους τους 
Χονεφίτες, τους Μαλικίτες, τους Σαφείτες και τους Χανμπαλίτες. 
Οι Σουνίτες θεωρούν ότι παραμένουν πιστοί στην παράδοση (σούνα), 
η οποία κατ' αυτούς αποτελείται από τις έξι Χαντίθ («Αναφορές») 
που συντάχθηκαν τον 3ο αιώνα μετά το Μωάμεθ (τον 9ο μ.Χ.). 
Αντίθετα οι Σιίτες αποδέχονται τη δική τους Χαντίθ. 
 



Ο ισλαμισμός διαδόθηκε τον 7ο αιώνα στην Αραβία από τον 
Μωάμεθ. Ισλάμ σημαίνει “υποτάσσομαι”. Το ισλαμικό ημερολόγιο 
ξεκινά από την ημερομηνία της μετανάστευσης (χίτζρα-hijrah ή 
Εγίρα στα ελληνικά) του Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα το 
622 μ.χ. Ο πιστός της νέας θρησκείας, ο μουσουλμάνος, δέχεται 
να “υποταγεί στο θέλημα του Αλλάχ”, του μοναδικού θεού, 
δημιουργού και αναμορφωτή του κόσμου. Το θέλημα του Αλλάχ 
εκφράζεται μέσω του θεόπνευστου Κορανίου. Κατά συνέπεια, η 
γλώσσα και το αλφάβητο του Κορανίου, είναι επίσης ιερά και 
θεόπνευστα. Η σαχάντα (shahadah)αποτελεί το μουσουλμανικό 
σύμβολο της πίστης: “Δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον 
Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του”. Η διδασκαλία του 
Μωάμεθ θεωρείται ως η απόλυτη ολοκλήρωση. Ο σεϊχης Χαϊρί 
που αφοσιώθηκε στη διάδοση του Ισλάμ στη Δύση γράφει: “Δεν 
θα υπάρξει αλλαγή μετά τον Μωάμεθ, επειδή δεν μπορεί να 
υπάρξει περαιτέρω βελτίωση των όσων του αποκαλύφθηκαν, 
γιατί έχουν εφαρμογή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάντοτε, 
από όλους και σε κάθε περίσταση”. 
 

μισμός διαδόθηκε τονν 777οοο ιώνα στην Αραβία ααα



Απόλυτη μοναδικότητα, υπερβατικότητα και απρόσωπο του Αλλάχ. 
Στην Ισλαμική θεολογία χρησιμοποιούνται για τον Θεό 99 ονόματα, 
τα οποία εκφράζουν διάφορες όψεις του μεγαλείου της υπάρξεώς 
του. Για παράδειγμα, αποκαλείται ο Άγιος, ο Πρώτος, ο Έσχατος, ο 
Δημιουργός, ο Ακούων, ο Βλέπων, ο Ισχυρός, ο Πλούσιος, ο Σοφός, ο 
Ελεήμων, ο Συγχωρών, ο Αγαπητός, η Δικαιοσύνη, η Αλήθεια κ.λ.π. 
Η γνώση για τον Θεό δεν μπορεί να είναι ποτέ πλήρης και έτσι το 
εκατοστό θείο όνομα του Θεού το αγνοούμε. Το Κοράνιο επιμένει με 
πάθος στη μοναδικότητα του Αλλάχ, την παντοδυναμία του και την 
παντοκρατορία του. «Είς εστίν ο Θεός ημών και ουδείς έτερος 
υπάρχει. Είναι οικτίρμων και ελεήμων» (2:158). Αυτός δημιούργησε 
τον κόσμο (2:27, 41:9-12) και προνοεί συνεχώς για το σύμπαν. 
Έπλασε τον άνθρωπο, εμφύσησε στον Αδάμ το πνεύμα του (32:9) και 
τον δίδαξε με τα ονόματα των ζώων και των πραγμάτων (32:13,29). 
Η πίστη στη ύπαρξη των αγγέλων. Αυτοί δημιουργήθηκαν από το 
φως και είναι εκτελεστές των διαταγών του Θεού. Με θεϊκή εντολή, ο 
άγγελος Γαβριήλ μετέφερε από τον ουρανό στη γη το Κοράνιο και το 
υπαγόρευσε στον Μωάμεθ. 
 

η μοναδικότητα υπερβατικότητα και απρόσωπο



Στο Ισλάμ υπάρχει έντονη η παρουσία και η δράση του Διαβόλου. 
Ονομάζεται Ιμπλίς (Iblıs) ή Σαϊτάν (Shaıtan) και σκοπός του είναι 
η ακύρωση του λόγου του Θεού. Στην κατηγορία των πνευμάτων 
ανήκουν και τα Τζίν (Jinn). Υπάρχουν τα καλά τζιν, που 
πιστεύουν στο Κοράνιο αλλά υπάρχουν και τα κακά Τζιν, «που 
έκλεψαν τα μυστικά του ουρανού γι αυτό λιθοβολήθηκαν με 
θραύσματα αστέρων και κύλησαν στην άβυσσο» 
Η πίστη στα βιβλία που αποκάλυψε ο Θεός στην ανθρωπότητα, 
ορισμένα από τα οποία είναι ο Νόμος, ή αλλιώς Τορά, οι Ψαλμοί 
και τα Ευαγγέλια. Τελευταίο βιβλίο που αποκαλύφθηκε είναι το 
Ιερό Κοράνιο. Γενικά οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι τα αρχικά 
βιβλία που αποκάλυψε ο Θεός αλλοιώθηκαν με την πάροδο των 
χρόνων. Μόνο το Κοράνιο έμεινε αναλλοίωτο. 
  



Η πίστη στους προφήτες. Στο Κοράνιο αναφέρονται 26 ονόματα 
προφητών. Στη Χαντίθ αναφέρεται ότι ο αριθμός των προφητών 
είναι περίπου 124.000. Σαν προφήτες αναφέρονται ο Νώε, ο Αβραάμ 
που σημαίνει «φίλος του Θεού», ο Μωυσής, ο Μεσσίας Ιησούς, 
«απόστολος του Θεού και λόγος αυτού (4:169) και τέλος ο Μωάμεθ, 
«απόστολος του Θεού και η σφραγίς πάντων των προφητών» 
(33:40). Σαν προφήτης επίσης θεωρείται από ορισμένους και ο Δούλ 
Καρνέιν (στο Κοράνιο δεν γίνεται ξεκάθαρη αναφορά αν πρόκειται 
για προφήτη), ο οποίος κατά την επικρατέστερη άποψη είναι ο 
Μέγας Αλέξανδρος (18:82) 
Τα βιβλία των προφητών. Ανάμεσα στα βιβλία των προφητών 
αναγνωρίζονται η Πεντάτευχος η οποία αποκαλύφθηκε στον Μωυσή, 
οι Ψαλμοί στον Δαυίδ και τα Ευαγγέλια στον Ιησού (5:50). Η Αγία 
Γραφή θεωρείται αλλοιωμένη. 
Η πίστη στην ανάσταση των νεκρών. Είναι η τελική, η έσχατη κρίση, 
όπου οι δίκαιοι θα κριθούν και θα ανταμειφθούν με τον αιώνιο 
παράδεισο και οι άδικοι θα σταλούν στην κόλαση. 
 Η πίστη στο πεπρωμένο (qadar), το οποίο μόνο ο Θεός γνωρίζει. 
 

ί φή ά φέ ό



Κάθε μουσουλμάνος έχει 5 υποχρεώσεις στην ζωή του, τους Πέντε Στύλους της 
Τήρησης. Αυτοί είναι οι εξής, όπως περιγράφονται στο Κοράνιο: 
1. Η ομολογία της πίστης, σαχάντα, ότι δηλαδή «Δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από 

τον Θεό (αραβικά Αλλάχ)· ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης (ή αγγελιοφόρος) του 
Θεού». (Σούρα 33:40) 

2. Η προσευχή, σαλάτ (ή σαλάχ), η οποία πρέπει να γίνεται πέντε φορές την ημέρα 
κατά προτίμηση στο τζαμί κοιτάζοντας προς τη Μέκκα (κίμπλα) (η δεύτερη 
προσευχή της Παρασκευής πρέπει να γίνεται στο τζαμί) .(Σούρα 2:144). 
Επαναλαμβάνεται πέντε φορές την ημέρα με τρόπο τελετουργικό. Το πρωί 
μεταξύ χαραυγής και ανατολής του ήλιου, το μεσημέρι, γύρω στις 3 το 
απόγευμα, μετά την δύση του ήλιου, και το βράδυ όταν είναι σκοτάδι. Το Κοράνιο 
αναφέρει μόνο τρεις υποχρεωτικές προσευχές τονίζοντας κυρίως την 
μεσημβρινή προσευχή. Στη Χαντίθ όμως ξεκαθαρίζεται ο αριθμός των 
προσευχών και η χρονική στιγμή που πραγματοποιούνται. 

3. Η ελεημοσύνη, ζακάτ, υποχρέωση δηλαδή να δίνει κανείς ένα ποσοστό του 
εισοδήματός του και της αξίας κάποιας ιδιοκτησίας στους φτωχούς. Δίνοντάς 
το, συμβάλλει στον εξαγνισμό της υπόλοιπης περιουσίας του. (Σούρα 24:56) 

4. Η νηστεία, σάουμ. Kατά τη διάρκεια του Ραμαντάν (Ραμαζανιού), του 9ου μήνα 
του ισλαμικού ημερολογίου, απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα 
καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. (Σούρα 2:180-182) 

5. Η ιερή αποδημία ή προσκύνημα, χατζ, στη Μέκκα, Κάθε πιστός τουλάχιστον μια 
φορά στη ζωή του θα πρέπει να επισκεφθεί τους ιερούς τόπους του Ισλάμ «αν 
μπορεί να αντεπεξέλθει στα έξοδα», τον 12ο μήνα του ισλαμικού ημερολογίου 
και αν μπορεί να εξασφαλίσει την διαβίωση της οικογένειάς του κατά την 
απουσία του. (Σούρα 3:87) 
  

μουσουλμάνος έχει 5 υποχρεώσεις στην ζωή του, τους Πέντε Στύλους της 
ης Αυτοί είναι οι εξής όπως περιγράφονται στο Κοράνιο:



  
Το Ισλάμ έχει λάβει επιδράσεις από τρεις βασικές ρίζες: η 
προϊσλαμική αραβική θρησκεία, ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός. 

     Ο Ιησούς στο Κοράνιο 
Στο Κοράνιο γίνεται λόγος για τον Ιησού, (4:154-156), (5:79), (111) 
αλλά απορρίπτεται η Θεότητά του (4:169), (5:19), (9:30). 
Αποκαλείται «Μεσσίας» και «λόγος Θεού» και θεωρείται δεύτερος 
Αδάμ. Σύμφωνα με το Κοράνιο, ήρθε στο κόσμο με τρόπο υπερφυσικό 
από την «παρθένο Μαρία», προφήτεψε από την βρεφική ηλικία 
(19:31-34) και έκανε πολλά θαύματα (3:43), (5:109-115). Σύμφωνα 
με το Ισλάμ, ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε και δεν αναστήθηκε, αλλά οι 
αντίπαλοί του σκότωσαν τον Ιούδα τον οποίο ο Θεός εκανε να 
μοιάζει στον Ιησού ενώ ο Ιησούς επέστρεψε στον Θεό. Το Κοράνιο 
αναφέρεται με σεβασμό στην παρθένο Μαρία (21:91), (5:99), (3:37). 
Δεν την δέχονται όμως ως Θεοτόκο, αλλά ως μητέρα του Μεσσία. 
Την προσφωνούν «Δέσποινά μας, κυρία μας Μαριάμ». (21:91). 
Από φιλοσοφικής άποψης επηρεάστηκε τόσο από την Πλατωνική 
όσο και από την Αριστοτελική σκέψη. Σε νομικά θέματα, εκτός από 
την αραβική κληρονομιά, δέχθηκε επιδράσεις και από την ρωμαϊκή 
και βυζαντινή παράδοση. 
 



Ο Χριστιανισμός και ο Χριστός αναφέρονται σε 15 
κεφάλαια του Κορανίου. Στόχος των αναφορών είναι ο 
τονισμός της διαφοράς της νέας θρησκείας με τη 
χριστιανοσύνη της Αραβικής Χερσονήσου. Ο Χριστός -ο 
οποίος αποκαλείται Ισά Ιμπν Μαριάμ (Ιησούς γιος της 
Μαρίας)- θεωρείται θνητός προφήτης, πρόδρομος του 
Μωάμεθ, “απεσταλμένος που περιμένει τον 
απεσταλμένο”. Μια από τις αντιφάσεις του Κορανίου 
αφορά τη φύση του Χριστού. Ενώ θεωρείται θνητός 
(κεφ. 19), αναφέρεται ως δημιούργημα του θεού, 
αντίστοιχος με τον Αδάμ. (κεφ. 3)  Βασικό στοιχείο της 
κορανικής αντιχριστιανικής προσέγγισης είναι η 
σφοδρή κριτική του δόγματος της Αγίας Τριάδας. 

 
 

 

Ο Χριστιανισμός και ο Χριστός αναφέρονται σεε 51



Ο ισλαμισμός εξέφρασε παράλληλα και τον πρώϊμο 
αραβικό εθνικισμό. Η κοινωνική ανάγκη ενοποίησης των 
αραβικών φυλών σε έναν κράτος διευκόλυνε 
αποφασιστικά την επικράτηση του ισλάμ. Ο Μπέρναρντ 
Λιούις στην εξαιρετική μελέτη του για την ιστορία των 
Αράβων γράφει: «Ο Μωάμεθ αφύπνισε και 
επανακατηύθυνε τις υπολανθάνουσες δυνάμεις της 
αραβικής εθνικής αναβίωσης και επέκτασης».  
 Το Ισλάμ έχει επικρατήσει σε ολόκληρη τη ζώνη που 
εκτείνεται από τον Βόλγα προς βορά, μέχρι τη 
Μαδαγασκάρη προς νότο, και από το Καράτσι του 
Πακιστάν ανατολικά, μέχρι το Ντακάρ της Σενεγάλης 
δυτικά. Ανατολικότερα, αποτελεί κύρια θρησκεία στο 
Μπανγκλαντές, στη Μαλαισία και την Ινδονησία. 
Σήμερα, το Ισλάμ έχει περισσότερους από 1 
δισεκατομμύριο πιστούς και είναι η πιό γρήγορα 
αυξανόμενη πίστη στον κόσμο. 
 

σλαμισμός εξέφρασε παράλληλα και τον πρώϊμοσλαμισμός εξέφρασε παράλληλα και τον πρώϊμο



 
Σκοπός και προσπάθεια των μουσουλμάνων μυστικών, 
των σούφι, υπήρξε η υπέρβαση της ατομικότητας, ο 
εκμηδενισμός του εγώ, η πλήρης παράδοση στον Αλλάχ, η 
αγαπητική προσκόλληση στον Θεό. Οι πρώιμοι «σούφι» 
(sufi) υιοθέτησαν τα πρότυπα ασκητισμού και την 
πνευματικότητα των χριστιανών αναχωρητών της ερήμου. 
Το μάλλινο ένδυμα «σούφ», από το όποιο μάλλον προήλθε 
το όνομά τους, υπενθυμίζει αυτή την επίδραση. Στο 
μεγαλύτερο ποσοστό του ο ισλαμικός μυστικισμός θα 
μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ερωτικός. Πολλά κείμενα 
των σούφι φανερώνουν εκπληκτική ομοιότητα στο πνεύμα, 
ακόμα και στην έκφραση, συγχρόνων τους μυστικών της 
δυτικής Χριστιανοσύνης. 
Κατά την πρώτη περίοδο του Σουφισμού η έκφραση του 
θείου έρωτα είχε χαρακτήρα συγκρατημένο και 
εναρμονιζόταν με την ατμόσφαιρα του Κορανίου και των 
Χαντίθ. Αργότερα απέκτησε δική του ορμή και πάθος. 

Σκοπός αι προσπάθεια των μουσουλμάνως καο ός αι ροσ άθεια ω μουσου μά ως α
φ ή ξ έ βύφ



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


