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Πρόλογος

Το πρώτο κεφάλαιο, “ Κάποια Πειστήρια για την αλήθεια του Ισλάµ”
απαντάει σε κάποια σηµαντικά ερωτήµατα, που ρωτάνε µερικοί :
▪ Αληθώς είναι το Κοράνι ο κυριολεκτικός λόγος του Θεού, που
αποκαλύφθηκε απ’ Αυτόν ;
▪ Αληθώς είναι ο Μωχάµαντ 1 θεόσταλτος προφήτης ;
▪ Αληθώς είναι το Ισλάµ θεόπεµπτη θρησκεία ;
Σ’ αυτό το κεφάλαιο, έξι είδη πειστηρίων αναφέρονται:
1) Τα Επιστηµονικά Θαύµατα στο Ιερό Κοράνιο: Αυτό το κεφάλαιο
αναφέρεται (µε εικονογραφήσεις) σε
κάποια επιστηµονικά δεδοµένα, που
πρόσφατα ανακαλύφθηκαν, και που
αναφέρονται στο Ιερό Κοράνιο, που
αποκαλύφθηκε πρίν δεκατέσσερις
αιώνες.
2) Η Μεγάλη πρόκληση της
παράγωγής Ενός Κεφαλαίου, σαν
τα Κεφάλαια του Ιερού Κορανίου:
Στο Κοράνιο, ο Θεός προκάλεσε όλα
τα ανθρώπινα όντα να δηµιουργήσουν έστω ένα µόνο κεφάλαιο, σαν
τα κεφάλαια του Κορανίου. Από της
αποκάλυψης του Κορανίου, πριν
δεκατέσσερις αιώνες, κανείς δεν µπόρεσε
να ανταπεξέλθει σ’ αυτήν την πρόκληση, αν και το µικρότερο κεφάλαιο
στο Κοράνιο (Κεφάλαιο 108) είναι µόλις δέκα λέξεις.
(1)

Αυτές οι Αραβικές λέξεις ρ σηµαίνουν, " Είθε ο Θεός να εξυψώσει
τη µνεία του και να τον προστατέψει από την ατέλεια."
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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Αυτό το βιβλίο είναι ένας σύντοµος οδηγός για την κατανόηση του
Ισλάµ. Αποτελείται από τρία µέρη.

Πρόλογος
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3) Βιβλικές Προφητείες για τον ερχοµό του Μωχάµαντ , του Προφήτη
του Ισλάµ: Σ’ αυτό το κεφάλαιο, αναφέρονται µερικές από τις Βιβλικές
Προφητείες για τον Ερχοµό του Προφήτη Μωχάµαντ .
4) Τα εδάφια στο Κοράνι που αναφέρουν Μελλοντικά Γεγονότα που
αργότερα πραγµατοποιήθηκαν: Το Κοράνι ανέφερε µελλοντικά γεγονότα
που αργότερα πραγµατοποιήθηκαν, για παράδειγµα, η ήττα των Περσών από
τους Ρωµαίους.
5) Θαύµατα που έκανε ο Προφήτης Μωχάµαντ
: Ο Προφήτης
Μωχάµαντ έκανε πολλά θαύµατα, που θεάθηκαν από πολύ κόσµο.
6) Η Απλή Ζωή του Μωχάµαντ : Αυτό δείχνει καθαρά ότι ο Μωχάµαντ
δεν ήταν ένας ψεύτικος προφήτης, που ισχυριζόταν την ιδιότητα του
Προφήτη για να κατορθώσει υλικά οφέλη, µεγαλοσύνη, ή δύναµη.
Από αυτά τα έξι είδη ενδείξεων, συµπεραίνουµε ότι:
Το Κοράνι πράγµατι είναι ο κυριολεκτικός λόγος του Θεού, που
αποκαλύφθηκε στον Μωάµεθ.
Ο Μωχάµαντ
είναι πράγµατι Προφήτης απεσταλµένος από τον Θεό.
Το Ισλάµ είναι πραγµατικά µια θρησκεία από τον Θεό.

.
.
.

Αν θέλουµε να µάθουµε εάν µια θρησκεία είναι αληθινή ή ψευδής, δεν
πρέπει να βασιστούµε στα συναισθήµατά µας, ή στις προκαταλήψεις.
Αντίθετα, πρέπει να στηριχθούµε στη λογική και τη νοηµοσύνη µας. Όταν ο
Θεός έστειλε τους προφήτες, τους υποστήριξε µε θαύµατα και ενδείξεις, που
απέδειξαν ότι ήταν πραγµατικοί προφήτες θεόσταλτοι και εποµένως ότι η
θρησκεία την οποίαν εισηγήθηκαν είναι αληθινή.
Το δεύτερο κεφάλαιο, “Μερικά Οφέλη του Ισλάµ,” αναφέρει κάποια από τα
οφέλη που το Ισλάµ παρέχει στο άτοµο, όπως:
1) Πύλη στον αέναο Παράδεισο
2) Σωτηρία από τη φωτιά της κόλασης
3) Αληθινή Ευτυχία και Εσωτερική Γαλήνη
4) Άφεση για όλες τις προηγούµενες αµαρτίες.
Το τρίτο κεφάλαιο, “Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ,” παρέχει γενικές
πληροφορίες για το Ισλάµ, διορθώνει µερικές λανθασµένες αντιλήψεις σχετικά µε
το Ισλάµ και απαντά σε κάποιες συχνές ερωτήσεις, όπως:
▪ Τι λέει το Ισλάµ για την τροµοκρατία;
▪ Ποια είναι η θέση των γυναικών στο Ισλάµ;

5Κεφάλαιο
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1) Τα επιστηµονικά θαύµατα στο Ιερό Κοράνιο

Κεφάλαιο 1

ΚΑΠΟΙΑ ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

(1) Τα Επιστηµονικά Θαύµατα στο
Ιερό Κοράνιο
Το Κοράνι είναι ο κυριολεκτικός λόγος του Θεού, που αποκάλυψε
στον Προφήτη Μωχάµαντ
µέσω του Αγγέλου Γαβριήλ.
Αποµνηµονεύθηκε από τον Μωχάµαντ
,ο
οποίος τότε το υπαγόρευε στους συντρόφους
του. Αυτοί, το αποµνηµονεύανε, το γράφανε,
και το επαλήθευαν από τον Προφήτη
Μωχάµαντ
. Επιπλέον, ο Προφήτης
Μωχάµαντ
επαλήθευε το Κοράνι από
τον Άγγελο Γαβριήλ µια φορά ετήσια και
δυο φορές στο τελευταίο έτος της ζωής του.
Το Ιερό Κοράνιο
Από τον καιρό, που αποκαλύφθηκε το
Κοράνιο, µέχρι και σήµερα, υπήρχε ανέκαθεν ένας τεράστιος
αριθµός Μουσουλµάνων, που αποµνηµονεύανε όλο το Κοράνιο,
γράµµα προς γράµµα. Κάποιοι µπόρεσαν ν’ αποµνηµονεύσουν όλο
το Κοράνιο από ηλικία δέκα ετών. Ούτε ένα γράµµα του Κορανίου
δεν άλλαξε µέσα στους αιώνες. Το Κοράνιο, που αποκαλύφθηκε πριν
από δεκατέσσερις αιώνες, ανέφερε γεγονότα, που προσφάτως
ανακαλύφθηκαν ή αποδείχθηκαν από επιστήµονες. Αυτό αποδεικνύει
δίχως αµφιβολία ότι το Κοράνι πρέπει να είναι ο κυριολεκτικός λόγος
του Θεού, που αποκάλυψε στον Προφήτη Μωχάµαντ
,
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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Κεφάλαιο 1:
Κάποια Πειστήρια
Για Την Αλήθεια Του Ισλάμ

Ο Θεός υποστήριξε τον τελευταίο του Προφήτη, τον Μωχάµαντ
µε πολλά θαύµατα και πολλές ενδείξεις, που αποδεικνύουν ότι είναι
αληθινός Προφήτης, σταλµένος από τον Θεό. Επίσης, ο Θεός
υποστήριξε το τελευταίο βιβλίο, που αποκάλυψε, το Ιερό Κοράνιο,
µε πολλά θαύµατα, που αποδεικνύουν, ότι το Κοράνι είναι ο
κυριολεκτικός λόγος του Θεού, που Εκείνος αποκάλυψε, και πως δεν
δηµιουργήθηκε από ανθρώπινο όν. Αυτό το κεφάλαιο αναφέρει
µερικά απ’ αυτά τα πειστήρια.
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A) Το Κοράνιο περί Ανθρώπινης Εµβρυϊκής Ανάπτυξης

Κεφάλαιο 1:
Κάποια Πειστήρια
Για Την Αλήθεια Του Ισλάμ

, ή από
το Κοράνι δε δηµιουργήθηκε από τον Μωχάµαντ
οποιοδήποτε άλλο ανθρώπινο όν. Αυτό επίσης αποδεικνύει ότι ο
Μωχάµαντ
είναι αληθινά Θεόσταλτος Προφήτης. Είναι πέραν
κάθε λογικής ότι θα ήξερε κανείς προ δεκατεσσάρων αιώνων αυτά τα
γεγονότα που ανακαλύφθηκαν, ή αποδείχθηκαν µόλις προσφάτως µε
εξελιγµένο εξοπλισµό και εκλεπτυσµένες µεθόδους. Ακολουθούν
παρακάτω κάποια παραδείγµατα.

A) Το Κοράνι περί Ανθρώπινης Εµβρυϊκής
Ανάπτυξης:
Στο Ιερό Κοράνιο, ο Θεός αναφέρεται στα στάδια της
Ανθρώπινης Εµβρυϊκής Ανάπτυξης:
Πλάσαµε τον άνθρωπο από εκχύλισµα λάσπης. Μετά
τον κάναµε σαν σταγόνα σπέρµατος σ’ ένα µέρος ήρεµο,
µόνιµα σταθερό. Έπειτα µετατρέψαµε τη σταγόνα σε
άλακα (βδέλλα, σβώλο, αιωρούµενο πράγµα, και θρόµβο
αίµατος), έπειτα την µετατρέψαµε σε «µάντγα»
1
(Κοράνιο,23:12-14)
(µασηµένη ουσία)...

Η αραβική λέξη άλακα έχει αυτολεξεί, τρεις βασικές έννοιες :
(1)βδέλλα, (2) αιωρούµενο πράγµα, & (3) θρόµβο αίµατος.
Συγκρίνοντας ένα σβώλο µ’ ένα έµβρυο στο στάδιο της άλακα,
βρίσκουµε οµοιότητα ανάµεσα στα δύο,2 όπως µπορούµε να δούµε
στην εικόνα 1. Επίσης, το έµβρυο σ’ αυτό το στάδιο λαµβάνει τροφή
από το αίµα της µητέρας, όπως και η βδέλλα, που τρέφεται από το
αίµα άλλων.3
Η δεύτερη έννοια της λέξης άλακα είναι “αιωρούµενο πράγµα.”
Αυτό είναι που µπορούµε να δούµε στις εικόνες 2 και 3, την αιώρηση
του εµβρύου, κατά τη διάρκεια του σταδίου της άλακα, στη µήτρα
της µητέρας.
(1) Παρακαλώ σηµειώστε ότι αυτό που βρίσκεται ανάµεσα σ’ αυτές τις
παρενθέσεις ...
σ’ αυτό το βιβλίο είναι µόνο µια µετάφραση της έννοιας του
Κορανίου. ∆εν είναι το ίδιο το Κοράνι, που καθιερώθηκε στην Αραβική Γλώσσα.
(2) Ο Αναπτυσσόµενος Άνθρωπος, Μουρ και Περσόντ, 5η έκδοση, σελ. 8.
(3) Ανθρώπινη Ανάπτυξη όπως Περιγράφεται στο Κοράνι και στη Σούννα,
Μουρ και άλλοι, σελ. 36.
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Εικόνα 2:
Βλέπουµε σ’ αυτό
το διάγραµµα την
αιώρηση ενός
εµβρύου κατά του
σταδίου της άλακα
στη µήτρα της
µητέρας.
(Ο Αναπτυσσόµενος Άνθρωπος, Μουρ και
Περσόντ, 5η
έκδοση, σελ. 66.)

Εικόνα 3: Σ’ αυτήν την φωτοµικρογραφία,
βλέπουµε την αιώρηση ενός εµβρύου
(συµβολισµένο ως Β) κατά το στάδιο της
άλακα (περίπου 15 ηµερών) στη µήτρα της
µητέρας.
Το πραγµατικό µέγεθος του
εµβρύου είναι περίπου 0.6 χιλ. (Ο
Αναπτυσσόµενος Άνθρωπος, Μουρ και
Περσόντ, 3η έκδοση, σελ. 66, από Ιστολογία,
Λίσον και Λίσον.)
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Εικόνα 1: Τα σχέδια εικονογραφούν τις οµοιότητες στην εµφάνιση ανάµεσα σε µια
βδέλλα και ένα ανθρώπινο έµβρυο στο στάδιο της άλακα. (Η εικονογράφηση της
βδέλλας από την Ανθρώπινη Ανάπτυξη Όπως Περιγράφεται στο Κοράνι και στη
Σούννα, Μουρ και άλλοι σελ.37, µετατρεπόµενο από τις Ενιαίες Αρχές της
Ζωολογίας, Χίκµαν και άλλοι. Σχέδιο εµβρύου από το Ο Αναπτυσσόµενος
Άνθρωπος, Μουρ και Περσόντ, 5η έκδοση, σελ. 73.)
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Η Τρίτη έννοια της λέξης άλακα είναι “θρόµβος αίµατος.”
Βρίσκουµε πως η εξωτερική εµφάνιση του εµβρύου και οι θύλακές του
κατά το στάδιο της άλακα είναι όµοια µ’ αυτά ενός θρόµβου αίµατος.
Αυτό γίνεται χάρη στην παρουσία σχετικά µεγάλων ποσοτήτων αίµατος
στο έµβρυο κατά το στάδιο1 (βλ. εικόνα 4). Επίσης, κατά τη διάρκεια
αυτού του σταδίου, το αίµα στο έµβρυο δεν κυκλοφορεί µέχρι το τέλος
της τρίτης εβδοµάδας 2. Έτσι, το έµβρυο σ’ αυτό το στάδιο µοιάζει µε
θρόµβο αίµατος.
Εικόνα 4: ∆ιάγραµµα του
πρωτόγνωρου
καρδιαγγειακού
συστήµατος σε έµβρυο
κατά το στάδιο της άλακα.
Η εξωτερική εµφάνιση του
εµβρύου και οι θύλακές
του είναι όµοια µε αυτά
ενός θρόµβου αίµατος, εξ’
αιτίας της παρουσίας
σχετικά µεγάλων
ποσοτήτων αίµατος στο
έµβρυο.
(Ο Αναπτυσσόµενος
Άνθρωπος, Μουρ, 5η έκδ.,
σελ. 65.)

Έτσι οι τρεις έννοιες της λέξης άλακα αντιστοιχούν µε ακρίβεια στις
περιγραφές του εµβρύου στο οµώνυµο στάδιο.
Το επόµενο στάδιο, που αναφέρεται στο εδάφιο είναι το στάδιο «µάντγα». Η
Αραβική λέξη «µάντγα» σηµαίνει “µασηµένη ουσία.” Αν πάρει κανείς ένα
κοµµάτι κόµµι (τσίχλα) και το µασήσει στο στόµα του και µετά το συγκρίνει
µε ένα έµβρυο σε στάδιο «µάντγα», θα µπορούσαµε να διαπιστώσουµε ότι το
έµβρυο στο στάδιο του «µάντγα» µοιάζει στην εµφάνιση σε µασηµένη
ουσία. Αυτό εξ’ αιτίας των πρωτοσπόνδυλων στην πλάτη του εµβρύου που
3
“κάπως µοιάζει µε σηµάδια δοντιών σε µασηµένη ουσία.”
(βλ. εικόνες 5 και 6).
Πώς θα µπορούσε ο Μωχάµαντ
να τα ήξερε όλα αυτά
δεκατέσσερις αιώνες πριν, όταν οι επιστήµονες τα ανακάλυψαν µόλις
προσφάτως χρησιµοποιώντας εξελιγµένο εξοπλισµό και ισχυρά
µικροσκόπια που δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή; Ο Χάµµ και ο
Λιουενχόεκ ήταν οι πρώτοι
(1) Η Ανθρώπινη Ανάπτυξη Όπως Περιγράφεται στο Κοράνι και τη Σούννα, Μουρ και
άλλοι σελ.37-38.
(2) Ο Αναπτυσσόµενος Άνθρωπος, Μουρ και Περσόντ, 5η έκδ., σελ. 65
(3) Ο Αναπτυσσόµενος Άνθρωπος, Μουρ και Περσόντ, 5η έκδ., σελ. 8.
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Εικόνα 6: Συγκρίνοντας την
εµφάνιση ενός εµβρύου στο
στάδιο της «µάντγα» µε ένα
µασηµένο κόµµι, βρίσκουµε
οµοιότητες ανάµεσα στα δύο.
A) Σχέδιο ενός εµβρύου στο
στάδιο της «µάντγα».
Μπορούµε να διακρίνουµε εδώ
τους πρωτοσπόνδυλους στην
πλάτη του εµβρύου που
µοιάζουν µε σηµάδια δοντιών.
(Ο Αναπτυσσόµενος
Άνθρωπος, Μουρ και Περσόντ,
5η έκδ., σελ. 79.)
B) Φωτογραφία µασηµένου
κόµµεος.
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Εικόνα 5: Φωτογραφία
ενός εµβρύου 28 ηµερών
στο στάδιο της «µάντγα».
Το έµβρυο σ’ αυτό το
στάδιο µοιάζει µε
µασηµένη ουσία, διότι οι
πρωτοσπόνδυλοι στην
πλάτη του εµβρύου
κάπως µοιάζουν µε
σηµάδια δοντιών σε
µασηµένη ουσία. Το
πραγµατικό µέγεθος ενός
εµβρύου είναι 4 χιλ.
(Ο Αναπτυσσόµενος
Άνθρωπος, Μουρ και
Περσόντ, 5η έκδ., σελ.82,
προσφορά του Καθηγητή
Χίντεο Νισιµούρα, Κυότο,
Πανεπιστήµιο του Κυότο,
Ιαπωνία)

Κεφάλαιο 1:
Κάποια Πειστήρια
Για Την Αλήθεια Του Ισλάμ
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επιστήµονες που παρατήρησαν τα κύτταρα ανθρώπινου σπέρµατος
(σπερµατοζωάρια) χρησιµοποιώντας ένα βελτιωµένο µικροσκόπιο το 1677
). Πίστευαν
(περισσότερο από 1000 χρόνια µετά το Μωχάµαντ
λανθασµένα ότι το κύτταρο του σπέρµατος περιείχε µια µινιατούρα
προσχηµατισµένου ανθρώπινου όντος που µεγάλωνε όταν εναποτεθεί στα
1
θηλυκά γεννητικά όργανα
Ο Επίτιµος Καθηγητής Κήθ Λ. Μουρ είναι ένα από τους πιο διαπρεπείς
επιστήµονες του κόσµου στους τοµείς της ανατοµίας και εµβρυολογίας και είναι
ο συγγραφέας του βιβλίου Ο Αναπτυσσόµενος Άνθρωπος, που έχει
µεταφραστεί σε οκτώ γλώσσες. Αυτό το βιβλίο είναι µια επιστηµονική εργασία
και επιλέχτηκε από µια ειδική επιτροπή στις Ηνωµένες Πολιτείες ως το
καλύτερο βιβλίο που γράφτηκε από έναν συγγραφέα. Ο ∆ρ. Κήθ Μουρ είναι
Επίτιµος Καθηγητής Ανατοµίας και Κυτταρικής Βιολογίας στο Πανεπιστήµιο
του Τορόντο του Καναδά. Εκεί, ήταν Επίκουρος Κοσµήτορας των Βασικών
Επιστηµών στην Ιατρική Σχολή και για οκτώ χρόνια ήταν ο Πρόεδρος του
Τµήµατος της Ανατοµίας. Το 1984, έλαβε το πιο διαπρεπή βραβείο που
παρουσιάστηκε στον τοµέα του στον Καναδά, το J.C.B. Grant Award από το
Καναδικό Σύλλογο των Επιστηµόνων Ανατοµίας. Έχει διευθύνει πολλούς
διεθνής συλλόγους, όπως τον Καναδικό Αµερικάνικο Σύλλογο των
Επιστηµόνων Ανατοµίας και το Συµβούλιο της Ένωσης των Βιολογικών
Επιστηµών. Το 1981, κατά τη διάρκεια του Έβδοµου Ιατρικού Συνεδρίου στο
Νταµµάµ, Σαουδικής Αραβίας, ο Καθηγητής Μουρ είπε: “Ήταν µεγάλη µου
χαρά να βοηθήσω να ξεκαθαρίσουν δηλώσεις στο Κοράνιο σχετικά µε την
ανθρώπινη ανάπτυξη. Μου είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι δηλώσεις πρέπει να
από το Θεό, επειδή σχεδόν όλη αυτή η γνώση
έφτασαν στο Μωχάµαντ
δεν ανακαλύφθηκε παρά πολλούς αιώνες αργότερα. Αυτό αποδεικνύει ότι ο
2
Μωχάµαντ πρέπει να ήταν απεσταλµένος του Θεού.”
Εποµένως, ο Καθηγητής Μουρ ρωτήθηκε τα παρακάτω: “Αυτό σηµαίνει
ότι πιστεύετε πως το Κοράνι είναι ο λόγος του Θεού; ” Απάντησε: “∆εν το
βρίσκω δύσκολο να το δεχτώ αυτό.” 3
Κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου, ο Καθηγητής Μουρ δήλωσε: “....Επειδή η
εξέλιξη του ανθρώπινου εµβρύου είναι πολύπλοκη, χάρη στη συνεχή διαδικασία
της αλλαγής κατά την ανάπτυξη, είναι προτεινόµενο ότι θα µπορούσε να
(1) Ο Αναπτυσσόµενος Άνθρωπος, Μουρ και Περσόντ, 5η έκδ., σελ. 9.
(2) Αυτό το σχόλιο έχει πηγή το Αυτή Είναι Η Αλήθεια (βιντεοταινία). Επισκεφθείτε
το www.islam-guide.com/truth για αντίγραφο αυτής της βιντεοταινίας ή για
δείτε τα βιντεοκλίπ του Καθηγητή Κήθ Μουρ µε τα σχόλιά του.
(3) Είναι Η Αλήθεια (βιντεοταινία).

Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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B) Το Κοράνιο περί Βουνών:
Ένα βιβλίο µε τίτλο Γη είναι ένα βασικό βιβλίο παραποµπής σε πολλά
πανεπιστήµια ανά τον κόσµο. Ένας από τους δυο συγγραφείς του είναι ο
Επίτιµος Καθηγητής Φραν Πρές. Υπήρξε ο Επιστηµονικός Σύµβουλος
στον πρώην Πρόεδρο των Η.Π.Α. Τζίµυ Κάρτερ, και για 12 χρόνια ήταν
ο Πρόεδρος της Εθνικής Ακαδηµίας των Επιστηµών, στην Ουάσιγκτον.
Το βιβλίο του λέει ότι τα βουνά έχουν υποκείµενες ρίζες.2 Αυτές οι ρίζες
είναι βαθιά εµφυτευµένες στο έδαφος, κατά συνέπεια, τα βουνά έχουν το
σχήµα πασσάλου (βλ. εικόνες 7, 8, και 9 στην επόµενη σελίδα).
Έτσι περιέγραψε το Κοράνιο τα βουνά. Ο Θεός είπε στο Κοράνι:
Μήπως δεν έχουµε κάνει τη γη σαν µια πλατιά
έκταση, και τα βουνά σαν πασσάλους;
(Κοράνιο, 78:6 -7)

(1) Αυτή είναι η Αλήθεια (βιντεοταινία). Βλέπε υποσηµείωση 2, σελ. 10
(2) Γη, Πρες και Σίβερ, σελ. 435. Επίσης βλέπε Επιστήµη της Γης, Τάρµπουκ και
Λούτγκενς, σελ. 157.
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αναπτύξει νέο σύστηµα ταξινόµησης χρησιµοποιώντας τους όρους που
αναφέρονται στο Κοράνι και τη Σούννα (ό,τι είπε, έκανε ή ενέκρινε ο
). Το προτεινόµενο σύστηµα είναι απλό, κατανοητό, και
Μωχάµαντ
συµβαδίζει µε τις παρούσες εµβρυολογικές γνώσεις. Οι εντατικές µελέτες του
Κορανίου και του Χαντίθ (Ρήσεις, που ανέφερε, ο Προφήτης Μωχάµαντ
που µεταδόθηκαν αξιόπιστα από τους συντρόφους του) στα τελευταία τέσσερα
χρόνια αποκάλυψαν ένα σύστηµα χαρακτηρισµού των ανθρωπίνων εµβρύων
που είναι εκπληκτικό αφού καταγράφηκε κατά τον έβδοµο αιώνα µ.Χ. Αν και
ο Αριστοτέλης, ο ιδρυτής της επιστήµης της εµβρυολογίας, αντιλήφθηκε από τις
µελέτες του στ’ αυγά της κότας τον τέταρτο αιώνα π.Χ., ότι τα νεοσύστατα
έµβρυα αναπτύχθηκαν σε στάδια, όµως δεν έδωσε λεπτοµέρειες γι’ αυτά τα
στάδια. Απ’ όσα είναι γνωστά από την ιστορία της εµβρυολογίας, λίγα είναι
γνωστά σχετικά µε την εξέλιξη και την ταξινόµηση των ανθρώπινων εµβρύων
έως τον εικοστό αιώνα. Γι’ αυτό, οι περιγραφές των ανθρώπινων εµβρύων στο
Κοράνι δεν µπορούν να βασιστούν στην επιστηµονική γνώση του έβδοµου
αιώνα. Το µόνο λογικό συµπέρασµα είναι: αυτές οι περιγραφές
από το Θεό. ∆ε θα µπορούσε να ήξερε
αποκαλύφτηκαν στον Μωχάµαντ
τέτοιες λεπτοµέρειες διότι ήταν ένας αναλφάβητος άντρας δίχως καµία
επιστηµονική παιδεία.”1

12 Β) Το Κοράνιο περί Βουνών

Κεφάλαιο 1:
Κάποια Πειστήρια
Για Την Αλήθεια Του Ισλάμ

Εικόνα 7: Τα
βουνά έχουν
βαθιές ρίζες
κάτω από την
επιφάνεια του
εδάφους. (Γη,
Πρες και
Σίβερ, σελ.
413.)

Εικόνα 8: Σχηµατικό Τµήµα. Τα βουνά, σαν τους πασσάλους, έχουν βαθιές ρίζες
εµφυτευµένα στο έδαφος. (Ανατοµία της Γης, Καλιού, σελ. 220.)

Εικόνα 9: Άλλη εικονογράφηση που δείχνει πως τα βουνά έχουν σχήµα
πασσάλων, εξ’ αιτίας των βαθιών τους ριζών. (Επιστήµη της Γης, Τάρµπουκ
και Λούτγκενς, σελ. 158.)

Οι σύγχρονες γεωλογικές επιστήµες απέδειξαν ότι τα βουνά έχουν βαθιές ρίζες
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (βλ. εικόνα 9) και πως αυτές οι ρίζες έχουν
υψώµατά που αρκετές φορές µπορούν να φτάσουν πάνω από την επιφάνεια του
εδάφους.1
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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Έτσι η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει κανείς τα βουνά
βάσει αυτής της πληροφορίας είναι η λέξη ‘πάσσαλος’, εφόσον το
µεγαλύτερο µέρος ενός καλά στηµένου πασσάλου είναι κρυµµένο
κάτω από την επιφάνεια της γης.
Η ιστορία της επιστήµης µας λέει ότι η θεωρία των βουνών
που έχουν βαθιές ρίζες εισήχθη µόλις το 1865 από τον Βασιλικό
Αστρονόµο, Σερ Τζωρτζ Έρυ.2

Και τοποθέτησε τα βουνά σταθερά στη γη
για να µην πλανήσει η γη µε σας …
(Κοράνιο, 16:15)
Παροµοίως, η σύγχρονη θεωρία των τεκτονικών πλακών
υποστηρίζει ότι τα βουνά λειτουργούν ως σταθεροποιητές στη γη. Αυτή
η γνώση του ρόλου των βουνών ως σταθεροποιητές για τη γη µόλις έχει
µόλις αρχίσει να γίνεται κατανοητή στο πλαίσιο των τεκτονικών
πλακών από τα τέλη της δεκαετίας του 1960.4

Κεφάλαιο 1:
Κάποια Πειστήρια
Για Την Αλήθεια Του Ισλάμ

Τα βουνά επίσης παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στη
σταθεροποίηση του φλοιό της γης 3 και επιβραδύνουν τη σείση της
γης. Ο Θεός είπε στο Κοράνι:

Θα µπορούσε κανείς κατά την εποχή του
Προφήτη Μωχάµαντ
να ξέρει το
αληθινό σχήµα των βουνών; Μπορούσε
κανείς να φανταστεί ότι το στερεό
συµπαγές βουνό που βλέπει µπροστά του
εκτείνεται βαθιά µέσα στη γη και έχει
ρίζα, όπως οι επιστήµονες
επιβεβαιώνουν; Η σύγχρονη γεωλογία
έχει επαληθεύσει την αλήθεια των
Κορανικών εδαφίων.

(1) Η Γεωλογική Αντίληψη των Βουνών στο Κοράνι, Ελ -Νατζάρ, σε λ.5.
(2) Γη, Πρες και Σίβερ, σελ. 435. Επίσης, βλ. Τη Γεωλογική Αντίληψη
των Βουνών στο Κοράνι, σελ .5.
(3) Η Γεωλογική Αντίληψη των Βουνών στο Κοράνι, σελ. 44-45.
(4) Η Γεωλογική Αντίληψη των Βουνών στο Κοράνι, σε λ.5.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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Γ) Το Κοράνιο περί της προελεύσεως του Σύµπαντος

Κεφάλαιο 1:
Κάποια Πειστήρια
Για Την Αλήθεια Του Ισλάμ

Γ) Το Κοράνιο περί της προελεύσεως του Σύµπαντος:
Η επιστήµη της σύγχρονης κοσµολογίας, παρατηρητικά και
θεωρητικά, υποδεικνύει ξεκάθαρα ότι, σε κάποια εποχή, όλο το
σύµπαν δεν ήταν τίποτα παρά ένα σύννεφο ‘καπνού’ (ήτοι µια
αδιαφανής πολύ πυκνή και θερµή αερώδης σύνθεση).1 Αυτή είναι µια
από τις αναµφισβήτητες αρχές της πρότυπης σύγχρονης κοσµολογίας.
Οι επιστήµονες σήµερα µπορούν να παρατηρήσουν νέα άστρα που
διαµορφώνονται από τα υπολείµµατα αυτού του ‘καπνού’ (βλ.
εικόνες 10 και 11). Οι φωτεινοί αστέρες που βλέπουµε τη νύχτα ήταν,
όπως και όλο το σύµπαν, σ’ αυτό το υλικό ‘καπνού’. Ο Θεός είπε στο
Κοράνι:
Έπειτα στράφηκε στον ουρανό που ήταν σαν
καπνός... (Κοράνι, 41:11)
Επειδή η γη και τα ουράνια (ο ήλιος, το φεγγάρι, τ’ αστέρια, οι
πλανήτες, οι γαλαξίες, κ.λ.π.) σχηµατίστηκαν από αυτόν τον ίδιο
‘καπνό’, συµπεραίνουµε ότι η γη και τα ουράνια ήταν µια ενωµένη
οντότητα. Έπειτα από αυτόν τον οµογενή ‘καπνό’ σχηµατίστηκαν και
διαχωρίστηκαν. Ο Θεός είπε στο Κοράνι:
∆εν ήξεραν οι άπιστοι ότι τα ουράνια και η γη
ήταν µια ενωµένη οντότητα, έπειτα τα
διαχωρίσαµε;... (Κοράνι, 21:30)
Ο ∆ρ. Άλφρεντ Κρόνερ είναι ένας από τους διάσηµους
γεωλόγους του κόσµου. Είναι Καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος
του Τµήµατος Γεωλογίας στο Ίδρυµα των Γεωεπιστηµών, στο
Πανεπιστήµιο του Τζοχάνες Γκούτενµπεργκ, στο Μάινζ της
Γερµανίας. Είπε: «Στη σκέψη της καταγωγής του Μωχάµαντ. . .
νοµίζω είναι σχεδόν αδύνατον να ήξερε πράγµατα όπως την κοινή
προέλευση του σύµπαντος, διότι οι επιστήµονες µόλις ανακάλυψαν τα
περασµένα χρόνια, µε πολύ πολύπλοκες και εξελιγµένες τεχνολογικές
µεθόδους, ότι αυτή είναι η κατάσταση.»2 Είπε επίσης: «Κάποιος που
δεν ήξερε
(1) Τα Πρώτα Τρία λεπτά, µια Σύγχρονη Άποψη της Προέλευσης του Σύµπαντος,
Βάινµπεργκ, σελ. 94-105.
(2) Αυτή είναι η Αλήθεια (βιντεοταινία). Επισκεφθείτε το www.islam-guide.com/truth
για αντίγραφο αυτής της βιντεοταινίας ή για την παρακολούθηση της
βιντεοσκόπησης των σχολίων του Καθηγητή Άλφρεντ Κρόνερ.
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Εικόνα 11: Η νεφέλη ‘Λιµνοθάλασσα’ είναι ένα σύννεφο αερίου και σκόνης, περίπου 60
έτη φωτός σε διάµετρο. ∆ιεγείρεται από την υπεριώδη ακτίνα των θερµών αστριών που
προσφάτως δηµιουργήθηκαν µέσα στον όγκο της. (Ορίζοντες, Εξερεύνηση του
Σύµπαντος, Σίντς, σχήµα 9, από το Σύλλογο των Πανεπιστήµιων για Έρευνα στην
Αστρονοµία, Α.Ε.)
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Κεφάλαιο 1:
Κάποια Πειστήρια
Για Την Αλήθεια Του Ισλάμ

Εικόνα 10: Ένα νέο
άστρο που
σχηµατίζεται από ένα
σύννεφο αερίου και
σκόνης (νεφέλη),
που είναι ένα από τα
υπολείµµατα του
‘καπνού’ που ήταν η
προέλευση όλου του
σύµπαντος. (Ο
Άτλας του
Σύµπαντος, Χέδερ
και Χένµπεστ, σελ.
50.)
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∆) Το Κοράνιο περί του Εγκεφάλου

κάτι σχετικά µε πυρηνική φυσική πριν δεκατέσσερις αιώνες δε θα
µπορούσε, πιστεύω, να είναι σε θέση να ανακαλύψει µε το µυαλό του, για
παράδειγµα, ότι η γη και τα ουράνια είχαν την ίδια προέλευση.»1

Κεφάλαιο 1:
Κάποια Πειστήρια
Για Την Αλήθεια Του Ισλάμ

∆) Το Κοράνιο περί του Εγκεφάλου:
Ο Θεός είπε στο Κοράνι για έναν από τους σατανικούς άπιστους, που
να προσευχηθεί στην
απαγόρεψε στον Προφήτη Μωχάµαντ
Κάαµπα:
Όχι! Αν δε µεταστραφεί, θα τον σύρουµε από τη
νασέια (µετωπικό τρίχωµα), µια ψευδή και αµαρτωλή
νασέια ! (Κοράνι, 96:15-16)
Γιατί το Κοράνι περιέγραψε το µετωπικό τρίχωµα ως ψευδές και
αµαρτωλό; Γιατί δεν είπε το Κοράνι ότι το άτοµο ήταν ψευδές και
αµαρτωλό; Ποια είναι η σχέση ανάµεσα στο µετωπικό τρίχωµα, το
ψεύδος και την αµαρτία;
Αν εξετάσουµε εσωτερικά το κρανίο, στο µετωπικό τρίχωµα θα
βρούµε την προµετωπιαία περιοχή του εγκεφάλου (βλ. εικόνα 12). Τι
µας λέει η φυσιολογία σχετικά µε τη λειτουργία αυτής της περιοχής;
Ένα βιβλίο µε τίτλο Οι Βασικές Αρχές της Ανατοµίας & της
Φυσιολογίας λέει για αυτήν την περιοχή: «Το κίνητρο και η
προνοητικότητα για σχεδιασµό και έναρξη κινήσεων συντελούνται
στο εµπρόσθιο τµήµα των µπροστινών λοβών, την προµετωπιαία
περιοχή. Αυτή είναι µια περιοχή σύνδεσης του φλοιού...»2 Επίσης το
βιβλίο λέει: «Σε σχέση µε την ανάµειξή του στο κίνητρο, η
προµετωπιαία περιοχή θεωρείται επίσης ως το λειτουργικό κέντρο της
επιθετικότητας....»3
Έτσι, αυτή η περιοχή του εγκεφάλου ευθύνεται για το σχεδιασµό,
το κίνητρο, και την εφαρµογή της καλής ή της αµαρτωλής
συµπεριφοράς και ευθύνεται για το ψεύδος και την αλήθεια. Έτσι, είναι
ορθό να περιγραφεί το µπροστινό µέρος του κεφαλιού ως ψευδές και
αµαρτωλό όταν κάποιος ψεύδεται ή αµαρτάνει, όπως είπε το Κοράνι:
«...Μια αµαρτωλή νασέια (µετωπικό τρίχωµα)!»
(1) Αυτή είναι η Αλήθεια (βιντεοταινία).
(2) Οι Βασικές Αρχές της Ανατοµίας & της Φυσιολογίας, Σίλέϋ και άλλοι, σελ. 211.
Επίσης βλ. Το Ανθρώπινο Νευρικό Σύστηµα, Νόµπακ και άλλοι, σελ. 410-411.
(3) Οι Βασικές Αρχές της Ανατοµίας & της Φυσιολογίας, Σίλέϋ και άλλοι, σελ. 211
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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Οι επιστήµονες έχουν µόλις ανακαλύψει στα τελευταία
εξήντα χρόνια, αυτές τις λειτουργίες της προµετωπιαίας περιοχής,
σύµφωνα µε τον Καθηγητή Κήθ Λ. Μούρ.1

Ε) Το Κοράνιο περί Θαλασσών και Ποταµών:
Η Σύγχρονη Επιστήµη ανακάλυψε ότι στα µέρη, όπου δυο
διαφορετικές θάλασσες συναντιούνται, υπάρχει ένα εµπόδιο µεταξύ τους.
Αυτό το εµπόδιο διαχωρίζει τις δυο θάλασσες έτσι ώστε κάθε θάλασσα
να έχει τη δική της θερµοκρασία, αλµυρότητα, και πυκνότητα2. Για
παράδειγµα, τα νερά της Μεσογείου είναι θερµά, αλµυρά, και λιγότερο
πυκνά, σε σύγκριση µε τα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού. Όταν τα νερά
της Μεσογείου εισέρχονται στον Ατλαντικό από το Γιβραλτάρ, κινούνται
αρκετά εκατοντάδες χιλιόµετρα µέσα στον Ατλαντικό σε βάθος περίπου
1000 µέτρα µε τη δική τους θερµότητα, αλµύρα, και λιγότερο πυκνά
(1) Αλ-Ε’τζαζ αλ-Ελµη φι αλ-Νασέια (Τα Επιστηµονικά Θαύµατα στο
Εµπρόσθιο του Κεφαλιού, Μουρ και άλλοι, σελ. 41.
(2) Αρχές της Ωκεανογραφίας, Ντέιβις, σελ. 92-93.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Κεφάλαιο 1:
Κάποια Πειστήρια
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Εικόνα 12: Λειτουργικές περιοχές του αριστερού ηµισφαιρίου του εγκεφαλικού φλοιού. Η
προµετωπιαία περιοχή βρίσκεται εµπρόσθια του εγκεφαλικού φλοιού. (Οι Βασικές Αρχές
της Ανατοµίας & της Φυσιολογίας Σίλέϋ και άλλοι, σελ. 210)
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Ε) Το Κοράνιο περί Θαλασσών και Ποταµών

Κεφάλαιο 1:
Κάποια Πειστήρια
Για Την Αλήθεια Του Ισλάμ

χαρακτηριστικά. Τα νερά της Μεσογείου σταθεροποιούνται σ’ αυτό το
βάθος1 (βλ. εικόνα 13).

Εικόνα 13: Το νερό της Μεσογείου Θάλασσας, καθώς εισέρχεται στον Ατλαντικό από το
Γιβραλτάρ µε τα δικά του θερµά, αλµυρά, και λιγότερο πυκνά χαρακτηριστικά, εξ’ αιτίας του
εµποδίου που ξεχωρίζει ανάµεσά τους. Η θερµοκρασία είναι σε βαθµούς Κελσίου (C°) .
(Θαλάσσια Γεωλογία, Κουένεν, σελ. 43, µε µια µικρή ενίσχυση.)

Αν και υπάρχουν µεγάλα κύµατα, δυνατά ρεύµατα, και παλίρροιες
σ’ αυτές τις θάλασσες, δεν αναµιγνύονται ή ξεπερνάνε αυτά τα εµπόδια.
Το Ιερό Κοράνιο ανέφερε ότι υπάρχει εµπόδιο ανάµεσα σε δυο
θάλασσες που συναντιούνται και που δεν αναµιγνύονται. Ο Θεός είπε:
∆ιαχώρισε τις δυο θάλασσες που συναντιόνται.
Υπάρχει ανάµεσά τους ένα εµπόδιο. ∆εν µπορεί η µια να
υπερβεί την άλλη.
(Κοράνιο, 55:19-20)
Αλλά όταν το Κοράνιο µιλάει για το διαχωρισµό ανάµεσα στο
φρέσκο και τ’ αλµυρό νερό, αναφέρει µε το εµπόδιο την ύπαρξη µιας
‘απαγορευµένης διχοτόµησης’. Ο Θεός είπε στο Κοράνι:
Είναι Αυτός που Προσέγγισε τις δύο θάλασσες, Είναι
Αυτός που Άφησε ελεύθερα τα δυο είδη των νερών, µια
γλυκιά και εύγευστη, και την άλλη αλµυρή και πικρή.
Και Έθεσε µεταξύ τους απροσπέραστο φραγµό.
(Κοράνι, 25:53)

(1) Αρχές της Ωκεανογραφίας, Ντέιβις, σελ. 93
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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Μπορεί κάποιος να ρωτήσει, γιατί το Κοράνι αναφέρει τη
διχοτόµηση όταν µιλάει για το διαχωρισµό ανάµεσα στο φρέσκο και το
αλµυρό νερό, αλλά δεν την ανέφερε όταν µιλούσε για το διαχωρισµό
ανάµεσα στις δυο θάλασσες;
Η σύγχρονη επιστήµη έχει ανακαλύψει ότι στους ποταµόκολπους, όπου
το φρέσκο (γλυκό) και αλµυρό νερό συναντιόνται, η κατάσταση είναι κάπως
διαφορετική απ’ αυτή που βρίσκονται σε µέρη όπου οι δυο θάλασσες
συναντιούνται. Ανακαλύφθηκε ότι αυτό που ξεχωρίζει το γλυκό νερό από το
αλµυρό στους ποταµόκολπους είναι µια ‘ζώνη πυκνής διαφοράς µε
διακριτική πυκνότητα ασυνέχειας ξεχωρίζοντας τα δυο στρώµατα.”1 Αυτή
η διχοτόµηση (διαχωριστική ζώνη) έχει µια διαφορετική αλµυρότητα από το
γλυκό νερό και από το αλµυρό νερό. 2 (βλ. εικόνα 14).
Κεφάλαιο 1:
Κάποια Πειστήρια
Για Την Αλήθεια Του Ισλάμ

Εικόνα 14: ∆ιαµήκης τµήµα που δείχνει αλµυρότητα (τοις χιλίοις ‰) σε ένα ποταµόκολπο.
Βλέπουµε εδώ τη διχοτόµηση (ζώνη του διαχωρισµού) ανάµεσα στο γλυκό και το αλµυρό
νερό. (Εισαγωγική Ωκεανογραφία, Θούρµαν, σελ. 301, µε µια µικρή ενίσχυση).

Αυτή η πληροφορία ανακαλύφθηκε µόλις προσφάτως, µε τη χρήση
εξελιγµένου εξοπλισµού για τη µέτρηση της θερµοκρασίας, της
αλµυρότητας, της πυκνότητας, της διαλυτότητας του οξυγόνου, κ.λ.π.. Το
ανθρώπινο µάτι δεν µπορεί να δει τη διαφορά ανάµεσα στις δυο θάλασσες
που συναντιούνται, µάλιστα οι δυο θάλασσες µας παρουσιάζονται ως µια
οµογενής θάλασσα. Παρόµοια, το ανθρώπινο µάτι δεν µπορεί να δει το
διαχωρισµό στους ποταµόκολπους ανάµεσα στα τρία είδη: γλυκό νερό,
αλµυρό νερό, και τη διχοτόµηση (ζώνη διαχώρισης).
(1) Ωκεανογραφία, Γκρός, σελ. 242. Επίσης βλ. Εισαγωγική
Ωκεανογραφία, Θούρµαν, σελ. 300-301.
(2) Ωκεανογραφία, Γκρός, σελ. 244, και Εισαγωγική Ωκεανογραφία,
Θούρµαν, σελ. 300-301.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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ΣΤ) Το Κοράνιο περί Βαθιών Θαλασσών & Εσωτερικών Κυµάτων

ΣΤ) Το Κοράνιο περί Βαθιών Θαλασσών &
Εσωτερικών Κυµάτων:

Κεφάλαιο 1:
Κάποια Πειστήρια
Για Την Αλήθεια Του Ισλάμ

Ο Θεός είπε στο Κοράνι:
Η (κατάσταση του άπιστων) είναι σαν το
σκοτάδι σε βαθιά θάλασσα. Έχει σκεπαστεί µε
κύµατα, που από πάνω έχουν άλλα κύµατα, που από
πάνω τους έχουν σύννεφα. Το ένα σκοτάδι πάνω στο
άλλο. Αν απλώσει ένας το χέρι του δε θα µπορούσε
να το δει.... (Κοράνι, 24:40)
Αυτό το εδάφιο αναφέρει το σκοτάδι που βρίσκεται στις βαθιές
θάλασσες και στους ωκεανούς, όπου αν κάποιος απλώσει το χέρι του, δε
µπορεί να το δει. Tο σκοτάδι στις βαθιές θάλασσες και ωκεανούς βρίσκεται
σε βάθος 200 µέτρων και κάτω. Σ’ αυτό το βάθος, σχεδόν δεν υπάρχει
καθόλου φως (βλ. εικόνα 15). Κάτω από βάθος 1000 µέτρων δεν υπάρχει
καθόλου.1

Εικόνα 15: Ανάµεσα στο 3 και 30 τοις εκατό του φωτός του ηλίου αντανακλάται στην
επιφάνεια της θάλασσας. Έπειτα σχεδόν τα επτά χρώµατα του πρίσµατος φωτός
απορροφούνται το ένα µετά το άλλο στα πρώτα 200 µέτρα, εκτός του µπλε φωτός
(Ωκεανοί, Έλντερ και Περνέττα, σελ. 27)

(1) Ωκεανοί, Έλντερ και Περνέττα, σελ. 27.
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Τα ανθρώπινα όντα δεν µπορούν να καταδύσουν περισσότερο από σαράντα
µέτρα χωρίς τη βοήθεια υποβρυχίων ή ειδικευµένου εξοπλισµού. Τα
ανθρώπινα όντα δεν µπορούν να επιβιώσουν αβοήθητα στο βαθυσκότεινο
τµήµα των ωκεανών, όπως σε βάθος 200 µέτρων.
Οι επιστήµονες έχουν πρόσφατα ανακαλύψει αυτό το σκοτάδι µέσω
ειδικευµένου εξοπλισµού και υποβρυχίων που τους επέτρεψε να καταδύσουν
στα βάθη των ωκεανών.

Εικόνα 16: Εσωτερικά κύµατα σε διεπιφάνεια ανάµεσα σε δυο στρώµατα
νερού διαφορετικών πυκνοτήτων. Το ένα είναι πυκνό (το χαµηλό), το άλλο είναι
λιγότερο πυκνό (το ανώτερο). (Ωκεανογραφία, Γκρός, σελ. 204.)

(1) Ωκεανογραφία, Γκρός, σελ. 205.
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Μπορούµε επίσης να καταλάβουµε από τις παρακάτω προτάσεις στο
προηγούµενο εδάφιο, “... σε βαθιά θάλασσα. Έχει σκεπαστεί µε κύµατα, που
από πάνω έχουν άλλα κύµατα, που από πάνω τους έχουν σύννεφα…”, ότι τα
βαθιά νερά των θαλασσών και των ωκεανών καλύπτονται από κύµατα, και πάνω
από αυτά τα κύµατα είναι άλλα κύµατα. Είναι ξεκάθαρο ότι το δεύτερο σύνολο
κυµάτων είναι τα κύµατα επιφάνειας που βλέπουµε, επειδή το εδάφιο αναφέρει ότι
πάνω από τα δεύτερα κύµατα υπάρχουν σύννεφα. Αλλά τι συµβαίνει µε τα πρώτα
κύµατα; Οι επιστήµονες έχουν ανακαλύψει πρόσφατα ότι υπάρχουν εσωτερικά
κύµατα που «λαµβάνουν χώρο σε πυκνές διεπιφάνειες ανάµεσα σε στρώµατα
διαφορετικών πυκνοτήτων»1 (βλ. εικόνα 16). Τα εσωτερικά κύµατα καλύπτουν τα
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βαθιά νερά των θαλασσών και ωκεανών, επειδή τα βαθιά νερά έχουν
υψηλότερη πυκνότητα από τα νερά που βρίσκονται πάνω τους. Τα εσωτερικά
κύµατα δρουν σαν τα κύµατα επιφάνειας. Μπορούν επίσης και σπάνε, σαν τα
κύµατα της επιφάνειας. Τα εσωτερικά κύµατα δεν µπορεί να τα δει το
ανθρώπινο µάτι, αλλά µπορούν να εντοπιστούν από τη µελέτη της
θερµοκρασίας, ή τις αλλαγές της αλµυρότητας σε συγκεκριµένο τόπο.1
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Ζ) Το Κοράνιο περί Σύννεφων:
Οι επιστήµονες έχουν µελετήσει τους τύπους των σύννεφων και έχουν
συνειδητοποιήσει ότι τα σύννεφα βροχής έχουν διαµορφωθεί και
σχηµατιστεί σύµφωνα µε ευκρινή συστήµατα και καθοριστικά στάδια
συνδεδεµένα µε συγκεκριµένους τύπους ανέµων και σύννεφων.
Ένα είδος σύννεφου βροχής είναι ο σωρειτοµελανίας. Οι
µετεωρολόγοι έχουν µελετήσει πώς οι σωρειτοµελανίες είναι
διαµορφωµένοι και πώς παράγουν βροχή, χαλάζι, και αστραπή.
Ανακάλυψαν ότι οι σωρειτοµελανίες περνάνε απ’ τα ακόλουθα στάδια για
να προκαλέσουν την βροχή:
1) Τα σύννεφα ωθούνται από τον άνεµο: Οι σωρειτοµελανίες αρχίζουν να
διαµορφώνονται όταν ο άνεµος ωθεί µικρά µέρη σύννεφων (σωρείτες) σε
µια περιοχή όπου αυτά τα σύννεφα συγκλίνουν. (βλ. εικόνες 17 και18).
Εικόνα 17:
Φωτογραφία
δορυφόρου που
δείχνει τα σύννεφα
να κινούνται προς
τις περιοχές
σύγκλισης B, C,
και D. Τα τόξα
υποδεικνύουν τις
κατευθύνσεις του
ανέµου. (η Χρήση
των δορυφορικών
Φωτογραφιών
στην Ανάλυση και
Πρόγνωση του
Καιρού, Άντερσον
και άλλοι,
σελ.188.)

(1) Ωκεανογραφία, Γκρός, σελ. 205.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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Εικόνα 18: Μικρά µέρη σύννεφων (σωρείτες) που κινούνται προς µια ζώνη σύγκλισης
δίπλα στον ορίζοντα, όπου µπορούµε να δούµε ένα µεγάλο σωρειτοµελανία. (Σύννεφα και
Καταιγίδες, Λούντλαµ, σχήµα 7.4.)

2) Σµίξιµο: Τότε τα µικρά σύννεφα σµίγουν και σχηµατίζουν ένα
µεγαλύτερο σύννεφο1 (βλ. εικόνες 18 και 19).

Εικόνα 19: (A) Μεµονωµένα µικρά σύννεφα (σωρείτες). (B) Όταν τα µικρά σύννεφα σµίγουν, τα
ανοδικά ρεύµατα στο εσωτερικό του µεγαλύτερου σύννεφου µεγαλώνουν, έτσι το σύννεφο ανυψώνεται.
Οι σταγόνες του νερού δεικνύονται µε ● .(Η Ατµόσφαιρα, Άνθενς και άλλοι, σελ. 269.)

(1) Βλ. Η Ατµόσφαιρα, Άνθενς και άλλοι, σελ. 268-269, και Στοιχεία
Μετεωρολογίας, Μίλλερ και Θόµσον, σελ.141.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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Συσσώρευση: Όταν τα µικρά σύννεφα σµίγουν, τα ανοδικά ρεύµατα
στο εσωτερικό ενός µεγάλου σύννεφου µεγαλώνουν. Τ’ ανοδικά
ρεύµατα δίπλα στο κέντρο του σύννεφου είναι πιο δυνατά απ’ αυτά
δίπλα στις άκρες.1 Αυτά τα ρεύµατα προκαλούν τη µεγέθυνση του
σώµατος του σύννεφου, έτσι ώστε το σύννεφο ν’ ανυψώνεται (βλ.
εικόνες 19 (B), 20, και 21). Αυτή η κάθετη ανάπτυξη προκαλεί στο
σώµα του σύννεφου την επέκταση σε πιο κρύες περιοχές της
ατµόσφαιρας, όπου οι σταγόνες νερού και το χαλάζι σχηµατίζονται
και αρχίζουν να µεγαλώνουν όλο και πιο πολύ. Όταν αυτές οι
σταγόνες νερού και χαλαζιού γίνονται πολύ βαριές για να τις
υποστηρίξουν τα ρεύµατα, αρχίζουν να πέφτουν από τα σύννεφα ως
κανονική πλέον βροχή, χαλάζι, κ.λ.π. 2

Εικόνα20:Σύννεφο σωρειτοµελανίας. Μετά που
το σύννεφο ανυψώνεται, η βροχή βγαίνει απ’
αυτό. (Καιρός και Κλίµα, Μπόντιν, σελ. 123.)

Ο Θεός είπε στο Κοράνι:
∆εν έχετε δει πώς ο Θεός
κάνει τα σύννεφα να κινούνται ήπια, µετά τα ενώνει,
έπειτα τα κάνει σωρό, και µετά βλέπετε τη βροχή να
κατεβαίνει από µέσα τους.... (Κοράνι, 24:43)
Οι µετεωρολόγοι πρόσφατα ανακάλυψαν αυτές τις λεπτοµέρειες
σχηµατισµού σύννεφων, δοµής και λειτουργίας τους, µε τη χρήση
εξελιγµένου εξοπλισµού όπως αεροπλάνα, δορυφόρους,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, µπαλόνια, και άλλου εξοπλισµού,
(1) Τα ανοδικά ρεύµατα δίπλα στο κέντρο είναι πιο δυνατά, διότι προστατεύονται
από τις ψυκτικές επενέργειες από το εξωτερικό τµήµα του σύννεφου.
(2) Βλ. Η Ατµόσφαιρα, Άνθενς και άλλοι, σελ. 269, και Στοιχεία της Μετεωρολογίας,
Μίλλερ και Θόµσον, σελ. 141-142.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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Εικόνα 21: Ένας σωρειτοµελανίας. (Οδηγός Χρώµατος για τα σύννεφα, Σκόρερ και Ουέξλερ, σελ. 23)

για τη µελέτη του ανέµου και της κατεύθυνσής του, για να µετρηθεί
η υγρασία και οι διακυµάνσεις της, και να καθοριστούν τα επίπεδα
και οι αλλαγές της ατµοσφαιρικής πίεσης .1
Το ακόλουθο εδάφιο, µετά που αναφέρει για τα σύννεφα και
την βροχή, µιλάει για το χαλάζι και την αστραπή:
....Και Στέλνει από τον ουρανό βουνά σύννεφων
γεµάτα χαλάζι και Χτυπά µ’ αυτά όποιον Θέλει, και τ’
Αποµακρύνει απ’ όποιον Θέλει : Παραλίγο η αστραπή
του να τυφλώνει την όραση. (Κοράνιο, 24:43)

Οι µετεωρολόγοι έχουν ανακαλύψει ότι οι σωρειτοµελανίες,
που περιλούζουν µε χαλάζι, φτάνουν σε ύψος 25.000 µε 30.000
πόδια, (4,7 µε 5,7 µίλια)2 µεγάλοι σαν τα βουνά, έτσι όπως
αναφέρεται αναφέρθηκε παραπάνω στο Κοράνι: “...Και Στέλνει
από τον ουρανό ...” (βλ. εικόνα 21).

(1) βλ. Το Θαύµα του Κορανίου στην Περιγραφή των Ειδών του Ανέµου,της Βροχής,
Μάκκυ και άλλοι, σελ. 55.
(2) Στοιχεία της Μετεωρολογίας, Μίλλερ και Θόµσον, σελ. 141.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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Αυτό το εδάφιο ίσως θέσει ένα ερώτηµα. Γιατί το εδάφιο λέει
«την αστραπή του» σε αναφορά του στο χαλάζι; Αυτό σηµαίνει
ότι είναι ο κύριος παράγοντας στην παραγωγή αστραπής; Ας δούµε
τι λέει το βιβλίο µε τίτλο Η Μετεωρολογία Σήµερα για αυτό. Λέει
ότι ένα σύννεφο ηλεκτρίζεται όπως το χαλάζι σε περιοχή στο
σύννεφο υπέρ-ψυκτικών και παγοκρυστάλλων. Καθώς τα υγρά
σταγονίδια προσκρούονται µε ένα κόκκο χαλαζιού, παγώνουν στην
επαφή και ελευθερώνουν λανθάνουσα θερµότητα. Αυτό διατηρεί
την επιφάνεια του κόκκου χαλαζιού θερµότερο από αυτήν των
περιβαλλόµενων παγοκρυστάλλων. Όταν ο κόκκος χαλαζιού έρθει
σε επαφή µε ένα παγοκρύσταλλο, ένα σηµαντικό φαινόµενο
συντελείται: τα ηλεκτρόνια κυλούν από το ψυχρότερο αντικείµενο
στο θερµότερο.
Έτσι, ο κόκκος χαλαζιού
φορτίζεται αρνητικά. Το ίδιο
αποτέλεσµα συντελείται
όταν υπερψυγµένα
σταγονίδια έρθουν σε επαφή
µε έναν κόκκο χαλαζιού και
ελάχιστα θραύσµατα θετικά
φορτισµένου πάγου
διακόπονται. Αυτά τα
ελαφρότερα θετικά
φορτισµένα µόρια
µεταφέρονται τότε απ’ τα
ανοδικά ρεύµατα στο
ανώτερο µέρος του
σύννεφου. Το χαλάζι, µε
αρνητικό φορτίο, πέφτει προς
τον πάτο του σύννεφου, το
χαµηλότερο µέρος του. Μετά
αυτά τα’ αρνητικά φορτία
εκφορτίζονται όπως η αστραπή.1 Συµπεραίνουµε ότι αυτό το
χαλάζι είναι ο κύριος παράγοντας στην παραγωγή της αστραπής.
Αυτή η πληροφορία περί αστραπής ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Μέχρι το
1600 µ.Χ., επικρατούσαν στη Μετεωρολογία οι ιδέες του Αριστοτέλη.
Για παράδειγµα, ο ισχυρισµός ότι η ατµόσφαιρα περιέχει δυο ειδών
αναθυµιάσεων, υγρές και ξηρές. Επίσης ότι ο κεραυνός είναι ο ήχος
προσκρούσεων των ξηρών αναθυµιάσεων µε τα σύννεφα, και η
αστραπή είναι η καύση και ανάφλεξη της ξηρής αναθυµίασης µε µια
_____________________________________________
(1) Η Μετεωρολογία Σήµερα, Άχρενς, σελ. 437.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

λεπτή και ξηρή φωτιά.1 Αυτές είναι κάποιες από τις ιδέες στη
Μετεωρολογία, που ήταν κυρίαρχες κατά την εποχή της αποκάλυψης
του Κορανίου, πριν δεκατέσσερις αιώνες.

H) Τα Σχόλια των Επιστηµόνων περί των
Επιστηµονικών Θαυµάτων στο Ιερό Κοράνιο:

1)
Ο ∆ρ. Τ. Β. Περσόντ είναι Καθηγητής Ανατοµίας, και
Παιδιατρικής Υγείας του Παιδιού, Μαιευτικής, Γυναικολογίας, και
Αναπαραγωγικών Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο της Μανιτόµπα,
στο Ουίννιπεγκ του Καναδά. Εκεί, ήταν Πρόεδρος του Τµήµατος
Ανατοµίας για 16 χρόνια. Είναι γνωστός στον κλάδο του. Είναι ο
συγγραφέας και συντάκτης 22 εγχειριδίων και έχει δηµοσιεύσει πάνω
από 181 επιστηµονικά δοκίµια. Το 1991, έλαβε το πιο διακεκριµένο
βραβείο του κλάδου της ανατοµίας στον Καναδά, το J.C.B. Grant
Award από τον Καναδικό Σύλλογο Επιστηµόνων Ανατοµίας. Όταν
ρωτήθηκε σχετικά για τα επιστηµονικά θαύµατα στο Κοράνι στα
οποία έκανε έρευνες, δήλωσε τα παρακάτω:
«Απ’ ότι µου έχει γίνει γνωστό, ο Μωχάµαντ ήταν ένας πολύ
συνήθης άνδρας. ∆εν ήξερε να διαβάζει, δεν ήξερε να γράφει.
Ουσιαστικά ήταν ένας αγράµµατος. Και µιλάµε για δώδεκα [στην
ουσία δεκατέσσερις] αιώνες πριν. Κάποιος αγράµµατος που κάνει
εµβριθείς ανακοινώσεις και δηλώσεις και που είναι απίστευτα
ακριβής όσον αφορά την επιστηµονική φύση. Κι εγώ προσωπικά
δε βλέπω πως αυτό θα µπορούσε να ήταν µια απλή σύµπτωση.
Υπάρχουν πολλές ακρίβειες και, όπως ο ∆ρ. Μουρ, δε
δυσκολεύεται ο νους µου να αντιληφθεί ότι αυτή είναι θεία
έµπνευση ή αποκάλυψη που τον οδήγησε σε αυτές τις
δηλώσεις.»
(1) Τα Έργα του Αριστοτέλη Μεταφρασµένα στα Αγγλικά:
Μετεωρολογικά, τόµος 3, Ρος και άλλοι, σελ. 369a-369b.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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Τα ακόλουθα είναι κάποια σχόλια επιστηµόνων σχετικά µε τα
επιστηµονικά θαύµατα στο Ιερό Κοράνιο. Όλα αυτά τα σχόλια
πάρθηκαν από τη βιντεοταινία µε τίτλο Αυτή είναι η Αλήθεια. Σ’
αυτήν τη βιντεοταινία, µπορεί κανείς να δει και ν’ ακούσει τους
επιστήµονες, ενώ κάνουν τα παρακάτω σχόλια. (Παρακαλώ
επισκεφθείτε: www.islam-guide.com/truth για αντίγραφο αυτής της
βιντεοταινίας, για διαδικτυακή παρακολούθηση, ή για να
παρακολουθήσετε διαδικτυακά τις βιντεοσκοπήσεις αυτών των
σχολίων.)
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Ο Καθηγητής Περσόντ έχει συµπεριλάβει µερικά Κορανικά εδάφια
σε κάποια από τα βιβλία του.
και ρήσεις του Προφήτη Μωχάµαντ
Έχει επίσης παρουσιάσει αυτά τα εδάφια και τις ρήσεις του Προφήτη
Μωχάµαντ σε αρκετά συνέδρια.
2) Ο ∆ρ. Τζο Λέη Σίµπσον είναι ο Πρόεδρος του Τµήµατος Μαιευτικής
και Γυναικολογίας, Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας, και
Καθηγητής Μοριακής και Ανθρώπινης Γενετικής στη Σχολή Ιατρικής του
Μπάυλορ, στο Χιούστον του Τέξας, Η.Π.Α. Άλλοτε, ήταν Καθηγητής
Μαιευτικής και Γυναικολογίας και Πρόεδρος του Τµήµατος Μαιευτικής
και Γυναικολογίας στο Πανεπιστήµιο στο Μέµφις του Τεννεσσί, Η.Π.Α.
Ήταν επίσης ο Πρόεδρος του Αµερικάνικου Σωµατείου Γονιµότητας. Έχει
λάβει πολλά βραβεία, συµπεριλαµβανοµένου και του βραβείου
Αναγνώρισης το 199, από τον Συλλόγο Καθηγητών Μαιευτικής και
Γυναικολογίας 2. Ο Καθηγητής Σίµπσον µελέτησε τις παρακάτω δυο
ρήσεις του Προφήτη Μωχάµαντ :
{ Σε καθέναν σας, όλα τα συστατικά της δηµιουργίας, σας
συλλέγονται µαζί, στη µήτρα της µητέρας σας για σαράντα ηµέρες... }1
{ Εάν το έµβρυο περάσει τις σαράντα δυο ηµέρες, ο Θεός του
στέλνει έναν άγγελο, που το σχηµατίζει και δηµιουργεί την ακοή
του, την όρασή, το δέρµα, τη σάρκα, και τα οστά... }2
Μελέτησε αυτές τις δυο ρήσεις του Προφήτη Μωχάµαντ
εκτεταµένα, σηµειώνοντας ότι οι πρώτες σαράντα ηµέρες αποτελούν ένα
ξεκάθαρα ευδιάκριτο στάδιο της εµβρυογένεσης. Ήταν ιδιαιτέρως
εντυπωσιασµένος από την απόλυτη ακρίβεια αυτών των ρήσεων του
Προφήτη Μωάµεθρ . Έπειτα, στη διάρκεια ενός συνεδρίου, έκανε την
παρακάτω δήλωση: «Έτσι, τα δυο χαντίθ (οι ρήσεις του Προφήτη
Μωχάµαντ
) που σηµειώθηκαν µας παρέχουν ένα συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα για την κύρια εµβρυολογική ανάπτυξη πριν τις
σαράντα ηµέρες. Και πάλι πιστεύω ότι το θέµα θίχτηκε επανειληµµένα
από άλλους οµιλητές αυτό το πρωί: αυτά τα χαντίθ δε θα µπορούσαν να
(1) Αφηγήθηκε στο Κατά Μόσλεµ, #2643, και Κατά Μποχάρι,
#3208.Σηµείωση: Ό,τι είναι ανάµεσα σ’ αυτές τις ειδικές
αγκύλες{...} σ’ αυτό το βιβλίο είναι µετάφραση του τι είπε ο
Προφήτης Μωχάµαντ . Επίσης σηµειώστε ότι αυτό το σύµβολο
# που χρησιµοποιείται στις υποσηµειώσεις, υποδεικνύει τον
αριθµό του
χαντίθ. Το
χαντίθ είναι µια αξιόπιστα
µεταφερόµενη αναφορά από τους συντρόφους του Προφήτη
όσων είπε, έκανε , ή ενέκρινε.
Μωχάµαντ
(2) Αφηγήθηκε στο Κατά τον Μόσλεµ, #2645.
Ένας Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός Κατανόησης του Ισλάµ
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ήταν αγράµµατος. ∆ε µπορούσε να
(1) Ο Προφήτης Μωχάµαντ
διαβάσει ούτε να γράψει, αλλά υπαγόρευε στους συντρόφους του
και διάταζε µερικούς απ’ αυτούς να τα γράψουν.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Κεφάλαιο 1:
Κάποια Πειστήρια
Για Την Αλήθεια Του Ισλάμ

είχαν αποκτηθεί βάσει της διαθέσιµης επιστηµονικής γνώσης της εποχής
που γράφτηκαν. . . . Άρα, νοµίζω, ότι όχι µόνο δεν υπάρχει σύγκρουση
ανάµεσα στην γενετική και τη θρησκεία, αλλά στην πραγµατικότητα, η
θρησκεία µπορεί να οδηγήσει την επιστήµη προσθέτοντας αποκάλυψη σε
κάποιες παραδοσιακές επιστηµονικές προσεγγίσεις, όπου υπάρχουν
δηλώσεις στο Κοράνιο, που αιώνες αργότερα αποδείχθηκαν ότι ισχύουν, και
που υποστηρίζουν ότι η γνώση στο Κοράνιο προήλθε από τον Θεό».
3) Ο ∆ρ. Ε. Μάρσαλ Τζόνσον είναι Επίτιµος Καθηγητής της Ανατοµίας
και Αναπτυξιακής Βιολογίας στο Πανεπιστήµιο Τόµας Τζέφερσον, της
Φιλαδέλφεια, στη Πενσυλβάνια των Η.Π.Α. Εκεί, για 22 χρόνια ήταν
Καθηγητής Ανατοµίας, Πρόεδρος του Τµήµατος Ανατοµίας, και
∆ιευθυντής του Ιδρύµατος Ντάνιελ Μπο. Ήταν επίσης, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Τερατογεννήσεων. Έχει συγγράψει πάνω από 200 εκδόσεις. Το
1981, κατά τη διάρκεια του Έβδοµου Ιατρικού Συνεδρίου στο Νταµµάµ, της
Σαουδικής Αραβίας, ο Καθηγητής Τζόνσον είπε στην παρουσίαση της
έρευνάς του:
«Περίληψη: Το Κοράνιο περιγράφει όχι µόνο την ανάπτυξη της
εξωτερικής µορφής, αλλά δίνει έµφαση επίσης στα εσωτερικά στάδια, τα
στάδια της δηµιουργίας και ανάπτυξης µέσα στο έµβρυο, τονίζοντας έντονα,
δεδοµένα αναγνωρισµένα από τη σύγχρονη επιστήµη».
Επίσης είπε: «Ως επιστήµονας, µπορώ ν’ ασχοληθώ µόνο µε πράγµατα
που µπορώ ξεκάθαρα να δω. Μπορώ να κατανοήσω την εµβρυολογία και
την αναπτυξιακή βιολογία. Μπορώ να κατανοήσω τις λέξεις, που µου
µεταφράζονται απ’ το Κοράνιο. Καθώς έδωσα το παράδειγµα πριν, εάν
µπορούσα να µεταφερθώ σ’ αυτήν την εποχή, γνωρίζοντας αυτά που
γνωρίζω σήµερα και περιγράφοντας τα πράγµατα, δε θα µπορούσα να
περιγράψω τα πράγµατα που περιγράφτηκαν. ∆ε βλέπω καµιά ένδειξη για
να διαψεύσω την ιδέα ότι αυτό το άτοµο, ο Μωχάµαντ, πρέπει ν’ αντλούσε
τις πληροφορίες του από κάπου. Έτσι, δε βλέπω τίποτα εδώ σε αντίθεση µε
την άποψη ότι η Θεία Επέµβαση εµπεριεχόταν σε όσα µπορούσε κι
έγραφε.»1
4) Ο ∆ρ. Ουίλλιαµ. Ου. Χέη είναι ένας πολύ γνωστός ειδήµονας των
θαλασσίων επιστηµών. Είναι Καθηγητής των Γεωλογικών Επιστηµών στο
Πανεπιστήµιο του Κολοράντο, στο Μπούλντερ, Η.Π.Α. Υπήρξε Πρύτανης
της Ροσενστιέλ Σχολής της Θαλάσσιας και Ατµοσφαιρικής Επιστήµης στο
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Πανεπιστήµιο του Μαϊάµι, της Φλόριντα των Η.Π.Α. Έπειτα από µια
συζήτηση µε τον Καθηγητή Χέη σχετικά µε την αναφορά του Κορανίου
σε προσφάτως ανακαλυφθέντα γεγονότα περί θαλασσών, είπε:
«Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι αυτού του είδους οι πληροφορίες
βρίσκονται στ’ αρχαία κείµενα του Ιερού Κορανίου, και δεν έχω ιδέα από
πού θα µπορούσαν να έχουν προέλθει, αλλά νοµίζω είναι υπερβολικά
ενδιαφέρον ότι βρίσκονται εκεί και ότι αυτές οι εργασίες θα συνεχιστούν
για να τ ανακαλύψουν τα νοήµατα σε κάποια από τα εδάφια». Και όταν
ρωτήθηκε για την πηγή του Κορανίου, απάντησε:
«Λοιπόν, νοµίζω πρέπει να είναι το Θείο Ον.»
5) Ο ∆ρ. Τζέραλντ Σ. Γκέριγκερ είναι ∆ιευθυντής ∆ιαλέξεων και
Πρόεδρος της Ιατρικής Εµβρυολογίας στο Τµήµα της Κύτταρο-Βιολογίας,
της Ιατρικής Σχολής, στο Πανεπιστήµιο του Τζωρτζτάουν, στη
Ουάσιγκτον των Η.Π.Α. Κατά τη διάρκεια του Όγδοου Σαουδαραβικού
Ιατρικού Συνεδρίου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ο Καθηγητής
Γκέριγκερ δήλωσε τα παρακάτω στην παρουσίαση της έρευνάς του:
«Σε σχετικά λίγες άηες (Κορανικά εδάφια) συµπεριλαµβάνεται αρκετά
κατανοητή περιγραφή της ανθρώπινης ανάπτυξης από τη σύµµειξη των
γαµετών έως την οργανογένεση. ∆εν έχει υπάρξει τόσο σαφής κι
ολοκληρωµένη καταγραφή της ανθρώπινης ανάπτυξης, όσον αφορά την
ταξινόµηση, την ορολογία, και την περιγραφή. Στα περισσότερα, αν όχι σε
όλα, τα παραδείγµατα, αυτή η περιγραφή προχρονολογείται κατά πολλούς
αιώνες την καταγραφή των ποικίλων σταδίων του ανθρώπινου εµβρύου
και της εµβρυϊκής εξέλιξης, που καταγράφηκε στην παραδοσιακή
επιστηµονική βιβλιογραφία.»
6) Ο ∆ρ. Υιοσιχάιντ Κοζάι είναι Επίτιµος Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο
του Τόκυο, στο Χόγκο της Ιαπωνίας, και ήταν ∆ιευθυντής του Εθνικού
Αστεροσκοπείου, στο Μιτάκα του Τόκυο. Είπε: «Νιώθω πολύ
εντυπωσιασµένος βρίσκοντας αληθινά αστρονοµικά δεδοµένα στο
Κοράνιο, και για µας τους σύγχρονους αστρονόµους έχουµε µελετήσει
πολύ µικρά κοµµάτια του Σύµπαντος. Συγκεντρώσαµε τις προσπάθειές
µας για την κατανόηση ενός πολύ µικρού µέρους. ∆ιότι χρησιµοποιώντας
τηλεσκόπια, µπορούµε να δούµε µόνο πολύ λίγα µέρη του ουρανού, χωρίς
ν’ αναλογιστούµε όλο το σύµπαν. Έτσι, διαβάζοντας το Κοράνιο και
απαντώντας στις ερωτήσεις, νοµίζω µπορώ να βρω τη µελλοντική µου
πορεία στην έρευνα του σύµπαντος».
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Μετά από όλα αυτά τα παραδείγµατα, που είδαµε σχετικά µε τα
επιστηµονικά θαύµατα στο Ιερό Κοράνιο και όλα αυτά τα επιστηµονικά
σχόλια σχετικά µ’ αυτό, ας διερωτηθούµε:
■ Μπορεί να είναι σύµπτωση, ότι όλες αυτές οι πρόσφατες
ανακαλυφθείσες επιστηµονικές πληροφορίες, από διαφορετικούς
τοµείς, που αναφέρονται στο Κοράνιο, που αποκαλύφτηκαν πριν
δεκατέσσερις αιώνες;
■ Μπορεί αυτό το Κοράνιο να συγγράφτηκε από το Μωχάµαντ
,
ή από άλλον άνθρωπο;
Η µόνη δυνατή απάντηση, είναι ότι αυτό το Κοράνιο, πρέπει να είναι
ο κυριολεκτικός λόγος του Θεού, που του αποκαλύφθηκε στον Μωάµεθ.
(Για περισσότερες πληροφορίες, άρθρα, βιβλία, ή βιντεοταινίες για
επιστηµονικά θαύµατα στο Ιερό Κοράνιο, παρακαλώ επισκεφθείτε
www.islam-guide.com/science ή επικοινωνήστε µε έναν από τους
οργανισµούς στους καταλόγους στις σελίδες 69-70.)
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7) Ο Καθηγητής Τεζατάτ Τεζασέν είναι ο Πρόεδρος του Τµήµατος
Ανατοµίας στο Πανεπιστήµιο Τσιάνγκ Μάι στην Ταϊλανδή. Υπήρξε
Πρύτανης της Ιατρικής Σχολής στο ίδιο Πανεπιστήµιο. Κατά τη διάρκεια
του Όγδοου Σαουδαραβικού Ιατρικού Συνεδρίου στο Ριάντ της Σαουδικής
Αραβίας, ο Καθηγητής Τεζασέν είπε:
«Κατά τα τρία τελευταία χρόνια, ασχολήθηκα µε το Κοράνιο.
. . . Από τη µελέτη µου κι από όσα έµαθα απ’ αυτό το Συνέδριο, πιστεύω ότι
όσα καταγράφηκαν στο Κοράνιο πριν δεκατέσσερις αιώνες πρέπει να είναι
η αλήθεια, που µπορεί ν’ αποδειχθεί µε επιστηµονικά µέσα. Εφόσον ο
δε µπορούσε να διαβάσει, ή να γράψει, ο
Προφήτης Μωχάµαντ
πρέπει να είναι ένας απεσταλµένος, που µεταβίβασε αυτή
Μωχάµαντ
την αλήθεια, που του αποκαλύφθηκε ως διαφώτιση από κάποιον, που είναι
δικαιούχος δηµιουργός. Αυτός ο δηµιουργός πρέπει να είναι ο Θεός.
Εποµένως, νοµίζω είναι ώρα να πω Λα Ιλάχα Ίλα Αλλάχ, δεν υπάρχει θεός
εκτός από τον Αλλάχ, Μωχάµαντ ρασούλ Αλλάχ, ο Μωχάµαντ είναι ο
απεσταλµένος (Προφήτης) του Αλλάχ . Τέλος, πρέπει να δώσω
συγχαρητήρια για την άριστη και πολύ πετυχηµένη διευθέτηση
αυτού του συνεδρίου . . . . κέρδισα όχι µόνο από την επιστηµονική
και θρησκευτική σκοπιά, αλλά επίσης και τη µεγάλη ευκαιρία
συνάντησης πολλών διάσηµων επιστηµόνων, και τη δηµιουργία
νέων φίλων µεταξύ των συµµετεχόντων. Το πιο πολύτιµο που
κέρδισα από την έλευσή µου σ’ αυτό το µέρος είναι Λα Ιλάχα Ίλα
Αλλάχ, Μωχάµαντ ρασούλ Αλλάχ, το ότι έγινα µουσουλµάνος.»
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Κορανίου

Κεφάλαιο 1:
Κάποια Πειστήρια
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Ο Θεός είπε στο Κοράνιο:
Και αν έχετε αµφιβολία για ό,τι αποκαλύψαµε (το
Κοράνιο) στον λάτρη µας (Μωχάµαντ
), τότε
παρουσιαστείτε µε ένα κεφάλαιο όµοιο, και καλέστε τους
µάρτυρές σας (υποστηρικτές και βοηθούς) εκτός από τον
Αλλάχ, αν είστε ειλικρινείς. Και αν δεν το κάνετε, και
ποτέ δε θα το κάνετε, τότε να φοβάστε την Κόλαση που
καύσιµά της είναι άνθρωποι και πέτρες. Έχει ετοιµαστεί
για άπιστους. Και δώσε καλά νέα (Μωχάµαντ) σ’ αυτούς
που πιστεύουν και κάνουν καλές πράξεις, διότι αυτούς
τους περιµένουν κήποι (ο Παράδεισος), που σ’ αυτούς
ρέουν ποτάµια…
(Κοράνιο, 2:23-25)
Από τότε που το Κοράνιο αποκαλύφθηκε, πριν από δεκατέσσερις
αιώνες, κανένας δεν µπόρεσε να δηµιουργήσει ένα κεφάλαιο σαν τα
κεφάλαια του Κορανιού από άποψη οµορφιάς, ευγλωττίας, µεγαλείου,
σοφής νοµοθεσίας, αληθινής πληροφόρησης, αληθινής προφητείας, και
άλλων υπέροχων ιδιοτήτων. Επίσης, παρόλο που το µικρότερο
κεφάλαιο στο Κοράνιο (Κεφάλαιο 108) είναι µόλις δέκα λέξεις,
ωστόσο, κανείς δε µπόρεσε να ανταπεξέλθει σ’ αυτήν την πρόκληση,

Το µικρότερο κεφάλαιο στο Ιερό Κοράνιο (Κεφάλαιο 108) είναι µόλις δέκα λέξεις, ωστόσο
κανείς δεν µπόρεσε να ανταπεξέλθει στην πρόκληση να δηµιουργήσει ένα κεφάλαιο, σαν τα
κεφάλαια του Ιερού Κορανίου.
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Τότε, ή σήµερα.1 Μερικοί από τους άπιστους Άραβες, που ήταν
εχθροί του Μωχάµαντ
προσπάθησαν ν’ ανταπεξέλθουν σ’ αυτήν
δεν ήταν
την πρόκληση για να αποδείξουν ότι ο Μωχάµαντ
αληθινός προφήτης, αλλά απέτυχαν.2 Αυτή η αποτυχία ήταν παρά το
γεγονός ότι το Κοράνιο αποκαλύφθηκε στη γλώσσα και διάλεκτό
τους και πως οι Άραβες την εποχή του Μωχάµαντ
ήταν πολύ
εύγλωττοι άνθρωποι, που συνήθιζαν να συνθέτουν όµορφη και
άριστη ποίηση, που διαβάζεται µέχρι σήµερα κι εκτιµάται.

(3) Βιβλικές Προφητείες για τον ερχοµό του
Μωχάµαντ , του Προφήτη του Ισλάµ
Κεφάλαιο 1:
Κάποια Πειστήρια
Για Την Αλήθεια Του Ισλάμ

Οι Βιβλικές προφητείες για
τον ερχοµό του Προφήτη
Μωχάµαντ
είναι απόδειξη
της αλήθειας του Ισλάµ για
όσους πιστεύουν στη Βίβλο.
Στο ∆ευτερονόµιο 18, ο
Μωϋσής δήλωσε ότι ο Θεός του
είπε: «Θα τους αναδείξω έναν
προφήτη σαν εσένα ανάµεσα
απ’ τ’ αδέλφια τους˙ θα βάλω τα λόγια µου στο στόµα του, και θα τους
πει όλα όσα τον διατάζω. Αν κάποιος δεν ακούσει τα λόγια µου, που ο
προφήτης λέει στ’ όνοµά µου, εγώ ο ίδιος θα τον καλέσω να εξηγηθεί.”
(∆ευτερονόµιο 18:18-19)3
Απ’ αυτά τα εδάφια συµπεραίνουµε ότι ο Προφήτης σ’ αυτήν
την προφητεία πρέπει να έχει τα παρακάτω τρία χαρακτηριστικά:
1) Θα είναι σαν τον Μωϋσή.
2) Θα έρθει από τα αδέλφια των Ισραηλιτών, δηλ. των Ισµαηλιτών.
3) Ο Θεός θα Βάλει τα λόγια Του στο στόµα αυτού του προφήτη
και θα κηρύξει ό,τι ο Θεός τον προστάζει.
Ας εξετάσουµε αυτά τα τρία χαρακτηριστικά σε περισσότερο βάθος.
(1) Βλ. Al-Borhan fee Oloom Al-Qur’an (Η Απόδειξη στις Κορανικές
Επιστήµες), Άλ-Ζαρκάση,τόµος 2, σελ. 224.
(2) Βλ. Al-Borhan fee Oloom Al-Qur’an (Η Απόδειξη στις Κορανικές
Επιστήµες), Άλ-Ζαρκάση, τόµος 2, σελ. 226.
(3) Τα εδάφια της Βίβλου σ’ αυτό το βιβλίο πάρθηκαν από The NIV
Study Bible, New International Version.
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1) Ένας Προφήτης σαν τον Μωϋσή:
∆ύσκολα βρίσκουµε δύο Προφήτες, που να έχουν κοινά σαν το Μωϋσή
και τον Μωχάµαντ . Και στους δύο δόθηκαν ένας κατανοητός νόµος και
ένας κώδικας ζωής. Και οι δύο αντιµετώπισαν τους εχθρούς τους και ήταν
νικητές κατά θαυµατουργούς τρόπους. Και τους δύο τους αποδέχτηκαν ως
προφήτες και δηµόσια πρόσωπα. Και οι δύο µετανάστευσαν ακολουθώντας
συνοµωσίες για τη δολοφονία τους. Οι αναλογίες ανάµεσα στον Μωϋσή και
τον Ιησού αντιπαρέρχονται όχι µόνο στις παραπάνω οµοιότητες, αλλά και
άλλες το ίδιο κρίσιµες. Συµπεριλαµβάνεται η φυσική γέννα, η οικογενειακή
αλλά κι όχι του
ζωή, και ο θάνατος του Μωϋσή και του Μωχάµαντ
Ιησού. Επιπλέον, ο Ιησούς θεωρούνταν από τους ακολούθους του, ως ο Υιός
του Θεού και όχι αποκλειστικά ως προφήτης του Θεού, όπως ήταν ο
Μωϋσής κι ο Μωχάµαντ
κι όπως οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν ότι ήταν
κι όχι
και ο Ιησούς. Έτσι, αυτή η προφητεία αναφέρεται στο Μωχάµαντ
στον Ιησού, γιατί ο Μωχάµαντ
είναι περισσότερο όµοιος µε το Μωϋσή
παρά ο Ιησούς.
Επίσης, µπορεί να παρατηρήσει κανείς από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη ότι οι
Ιουδαίοι ανέµεναν την εκπλήρωση των τριών ξεκάθαρων προφητειών: 1) Την
έλευση του Χριστού, 2) Την έλευση του Ηλία, 3) Την έλευση του Προφήτη.
Αυτό είναι προφανές από τις τρεις ερωτήσεις που τέθηκαν στον Ιωάννη τον
Βαπτιστή: «Αυτή ήταν η κατάθεση του Ιωάννη, όταν οι Ιουδαίοι της
Ιερουσαλήµ έστειλαν Ιερείς και Λευίτες για να τον ρωτήσουν ποιος ήταν.
Οµολόγησε, και δεν αρνήθηκε, κι οµολόγησε «δεν είµαι εγώ ο Χριστός».
Τον ρώτησαν, «ποιος είσαι λοιπόν; Είσαι ο Ηλίας;» Είπε, «δεν είµαι».
«Είσαι ο Προφήτης;» Απάντησε, «Όχι». (Κατά Ιωάννη, 1:19-21). Αν
κοιτάξουµε σε Βίβλο µε ερµηνεία, θα βρούµε στις σηµειώσεις στα περιθώρια
ότι οι λέξεις «Ο Προφήτης» που υπάρχουν στο Κατά Ιωάννη 1:21,
αναφέρονται στην προφητεία του ∆ευτερονοµίου 18:15 και 18:18.1
Συµπεραίνουµε απ’ αυτό ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο προφήτης που
αναφέρεται στο ∆ευτερονόµιο 18:18.

2) Απ’ τα αδέλφια των Ισραηλιτών:
Ο Αβραάµ είχε δύο γιους, τον Ισµαήλ και τον Ισαάκ (Γένεση 21). Ο
Ισµαήλ έγινε γενάρχης του Αραβικού έθνους, και ο Ισαάκ έγινε ο γενάρχης του
Ιουδαϊκού έθνους. Ο αναφερόµενος προφήτης δεν ήταν να έρθει από τους
ίδιους τους Ιουδαίους, αλλά ανάµεσα στ’ αδέλφια τους, δηλ. τους Ισµαηλίτες.
Ο Μωχάµαντ , απόγονος του Ισµαήλ, είναι πράγµατι αυτός ο προφήτης.
------------------------------------------------------(1) Βλ. τις σηµειώσεις στα περιθώρια του NIV Study Bible, New
International Version στο εδάφιο 1:21, σελ. 1594.
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(4) Τα Εδάφια στο Κοράνι που αναφέρουν Μελλοντικά Γεγονότα Που Αργότερα
∆ιαδραµατίστηκαν

3) Ο Θεός θα Βάλει τα λόγια Του στο στόµα του προφήτη:
Τα λόγια του Θεού (το Ιερό Κοράνιο) πράγµατι διατυπώθηκαν µέσω του
Μωχάµαντ
. Ο Θεός έστειλε τον Άγγελο Γαβριήλ για να µάθει στο
Μωχάµαντ
τα ακριβή λόγια του Θεού (το Ιερό Κοράνιο) και του ζήτησε
να τα υπαγορεύσει στον κόσµο έτσι όπως τα άκουσε. Εποµένως τα λόγια δεν
είναι δικά του. ∆εν είναι γέννηµα των σκέψεών του, αλλά διατυπώθηκαν
µέσω του µε την επέµβαση του Αγγέλου Γαβριήλ. Κατά τη διάρκεια της ζωής
, και υπό την επιτήρησή του, αυτά τα λόγια
του Μωχάµαντ
µνηµονεύθηκαν και γράφτηκαν από τους συντρόφους του.
Να σηµειωθεί ότι ο Θεός είπε στην προφητεία του ∆ευτερονοµίου: «Αν
κάποιος δεν ακούσει τα λόγια που ο προφήτης λέει στο όνοµά µου, εγώ ο
ίδιος θα τον καλέσω να εξηγηθεί». (∆ευτερονόµιο, 18:19). Αυτό σηµαίνει
ότι όποιος πιστεύει στη Βίβλο πρέπει να πιστεύει σ’ αυτά που λέει αυτός ο
προφήτης, κι αυτός ο προφήτης είναι ο Μωχάµαντ .
(Επισκεφθείτε: www.islam-guide.com/mib για περισσότερες
πληροφορίες για τον Μωχάµαντ
στη Βίβλο.)

(4) Τα Εδάφια στο Κοράνι που αναφέρουν µελλοντικά
γεγονότα που αργότερα διαδραµατίστηκαν
Ένα παράδειγµα των γεγονότων, που προµαντεύθηκαν στο Κοράνι είναι
η νίκη των Ρωµιών κατά των Περσών µέσα σε τρία µε εννέα έτη µετά την
ήττα των Ρωµιών από τους Πέρσες. Ο Θεός είπε στο Κοράνι:
Οι Ρωµιοί ηττήθηκαν στην πλησιέστερη γη (της
Αραβικής Χερσονήσου), και µετά την ήττα τους θα
γίνουν νικητές µέσα σε µπεντ’ (τρία µε εννέα)
χρόνια… (Κοράνιο, 30:2-4)
Ας δούµε τι µας λέει η ιστορία για αυτούς τους πολέµους. Ένα βιβλίο µε
τίτλο Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους λέει ότι ο Ρωµέϊκός στρατός
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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Επίσης, ο Ησαΐας (42:1-13) µιλάει για το δούλο του Θεού, τον «εκλεκτό»
Του και «απεσταλµένο», που θα κατεβάσει έναν νόµο. «∆ε θα δειλιάσει, ούτε
θα εξασθενήσει µέχρι να εγκαταστήσει τη δικαιοσύνη στη γη. Σ’ αυτό το
νόµο τα νησιά θα βάλουν τις ελπίδες τους.» (Ησαΐας 42:4). Το εδάφιο 11,
συνδέει τον αναµενόµενο απεσταλµένο µε τους απογόνους του Κηδάρ. Ποιος
είναι ο Κηδάρ; Σύµφωνα µε τη Γένεση 25:13, ο Κηδάρ ήταν ο δεύτερος γιος
του Ισµαήλ, του προγόνου του Προφήτη Μωχάµαντ .
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36 (5) Θαύµατα που έκανε ο Προφήτης Μωάµεθ
ηττήθηκε άσχηµα στην Αντιόχεια το 613, και ως αποτέλεσµα, οι Πέρσες
προχώρησαν γρήγορα προς όλα τα µέτωπα.1 Εκείνο τον καιρό, ήταν
δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι Πέρσες θα νικούσαν τους Ρωµιούς,
αλλά το Κοράνι προέβλεψε ότι οι Ρωµαίοι θα γινόντουσαν νικητές µέσα
σε τρία µε εννέα χρόνια. Το 622, εννέα χρόνια µετά την ήττα των
Ρωµιών, οι δύο δυνάµεις (Ρωµιοί και Πέρσες) συναντήθηκαν σε
αρµενικό έδαφος, και το αποτέλεσµα ήταν η αποφασιστική νίκη των
Ρωµιών κατά των Περσών, για πρώτη φορά µετά την ήττα των Ρωµιών
το 613.2 Η προφητεία πραγµατοποιήθηκε όπως ακριβώς είπε ο Θεός
στο Κοράνιο.
Υπάρχουν επίσης άλλα εδάφια στο Κοράνιο και ρήσεις του Μωχάµαντ
που αναφέρουν µελλοντικά γεγονότα που αργότερα
διαδραµατίστηκαν.

(5) Θαύµατα που έκανε ο Προφήτης Μωχάµαντ
Ο Προφήτης Μωχάµαντ
έκανε πολλά θαύµατα µε την άδεια
του Θεού. Αυτά τα θαύµατα τα είδαν πολύς κόσµος. Για παράδειγµα:
■ Όταν οι άπιστοι στη Μέκκα ζήτησαν από τον Προφήτη Μωχάµαντ
να τους κάνει ένα θαύµα, τους έδειξε το σχίσµα του φεγγαριού.3
■ Ένα άλλο θαύµα ήταν η ροή του νερού µέσα από τα δάχτυλα του
όταν οι σύντροφοί του δίψασαν και δεν είχαν νερό
Μωχάµαντ
εκτός από λίγο σε αγγείο. Πήγαν και του είπαν ότι δεν είχαν νερό, ούτε
για νίψιµο, µήτε για πόση, εκτός από αυτό που ήταν στ’ αγγείο. Έτσι, ο
Μωχάµαντ
έβαλε το χέρι του στο αγγείο, και το νερό άρχισε ν’
αναβλύζει µέσα από τα δάχτυλά του. Έτσι, ήπιαν και πλύθηκαν. Ήταν
χίλιοι και πεντακόσιοι σύντροφοι. 4
Υπήρχαν επίσης πολλά θαύµατα, που έκανε, ή που του έγιναν.

(1) Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, Οστρογόρσκυ, σελ. 95
(2) Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, Οστρογόρσκυ, σελ. 100-101,
και Ιστορία της Περσίας, Σάικς, τόµος 1, σελ. 483-484. Επίσης
βλ. Η Νέα Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάννικα, τόµος 4, σελ. 1036.
(3) Αφηγηµένο στο Κατά Μποχάρι,#3637, και Κατά Μόσλεµ,#2802.
(4) Αφηγηµένο στο Κατά Μποχάρι,#3576, και Κατά Μόσλεµ,#1856.
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(6) Η Απλή Ζωή του Μωχάµαντ
πριν την αποστολή
Αν περιγράψουµε τη ζωή του Μωχάµαντ
του ως προφήτη, θα διαπιστώσουµε ότι δεν είναι λογικό να νοµίσουµε
ότι ο Μωχάµαντ
ήταν ψευδής προφήτης, που διεκδίκησε την
ιδιότητα του προφήτη για υλικά κέρδη, µεγαλείο, δόξα, ή δύναµη.

, είπε: « ανιψιέ µου,
■ Η Αίσα, η σύζυγος του Μωχάµαντ
περνούσαµε τρεις νέες σελήνες σε δυο µήνες χωρίς ν’ ανάψουµε
φωτιά (για το µαγείρεµα) στα σπίτια του Προφήτη .» Ο ανιψιός
της την ρώτησε: « θεία, τί σας διατηρούσε;» Εκείνη είπε: «Τα δύο
µόνα πράγµατα, χουρµάδες και νερό, αλλά ο Προφήτης
είχε
κάποιους γείτονες Ανσάρ (οπαδούς) που είχαν θηλυκές καµήλες που
δίνανε γάλα και συνήθιζαν να στέλνουν στον Προφήτη
λίγο απ’
το γάλα αυτό.»1
■ Ο Σάχλ Ίµπν Σάαντ, ένας από τους συντρόφους του Μωχάµαντ
δεν είδε ψωµί φτιαγµένο από
είπε: «Ο Προφήτης του Θεού
εκλεκτό αλεύρι από τότε που ο Θεός τον έστειλε (ως προφήτη)
εωσότου πέθανε.» 2
■ Η Αίσα, η σύζυγος του Μωχάµαντ
, είπε: «Το στρώµα του
Προφήτη , όπου κοιµόταν ήταν φτιαγµένο από δέρµα γεµισµένο
µε ίνες από χουρµαδιά.» 3
■ Ο Άµρ Ίµπν Αλ-Χάρεθ, ένας από τους συντρόφους του Μωχάµαντ
, είπε ότι όταν ο Προφήτης
πέθανε, ούτε άφησε λεφτά, ούτε
τίποτα άλλο, εκτός απ’ το άσπρο µουλάρι του, τα όπλα του, και ένα
κοµµάτι γης που άφησε σε φιλανθρωπίες.»4
ζούσε αυτή τη δύσκολη ζωή, µέχρι
Ο Μωχάµαντ
που πέθανε, αν και το Μουσουλµανικό θησαυροφυλάκιο
ήταν στη διάθεσή του, το µεγαλύτερο µέρος της Αραβικής
(1)
(2)
(3)
(4)

Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #2972, και Κατά Μποχάρι, #2567.
Αφηγηµένο στο Κατά Μποχάρι,#5413, και Αλ-Τιρµίζι,#2364.
Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #2082, και Κατά Μποχάρι, #6456.
Αφηγηµένο στο Κατά Μποχάρι, #2739, και Μόσναντ Άχµαντ, #17990.
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δεν είχε
Πριν την αποστολή του ως προφήτη, ο Μωχάµαντ
οικονοµικές έγνοιες. Ως πετυχηµένος και φηµισµένος έµπορος, είχε ένα
ικανοποιητικό και άνετο εισόδηµα. Μετά την αποστολή του ως προφήτη,
και εξ’ αιτίας της, κατέληξε οικονοµικά σε χειρότερη µοίρα. Για να το
ξεκαθαρίσουµε περισσότερο, ας περιεργαστούµε τα παρακάτω που λέγονται
για τη ζωή του:

38 (6) Η Απλή Ζωή του Μωχάµαντ
Χερσονήσου ήταν Μουσουλµάνοι πριν πεθάνει, και οι Μουσουλµάνοι ήταν
νικητές δεκαοκτώ χρόνια µετά την αποστολή του.
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Είναι δυνατό ο Μωχάµαντ
να διεκδίκησε την ιδιότητα του
προφήτη για ν’ αποκτήσει κύρος, µεγαλείο, και δύναµη; Η επιθυµία για
την απόλαυση του κύρους και της δύναµης είναι συνήθως συνδεδεµένη
µε καλό φαγητό, πολυτελές ρουχισµό, µνηµειώδες παλάτια, γραφικούς
φρουρούς, και αδιαµφισβήτητη εξουσία. Ισχύει καµία απ’ αυτές τις
ενδείξεις στο Μωχάµαντ ; Ακολουθεί µια µατιά στη ζωή του, που
ίσως µας βοηθήσει να απαντήσουµε σ’ αυτήν την ερώτηση.
Παρ’ όλες του τις ευθύνες ως προφήτης, δάσκαλος, δηµόσιο
πρόσωπο, και δικαστής, ο Μωχάµαντ , άρµεγε τη γίδα του,1 µπάλωνε
τα ρούχα του, επισκεύαζε τα πέδιλά του,2 βοηθούσε στις δουλειές του
νοικοκυριού,3 και επισκεπτόταν φτωχούς αρρώστους. 4 Βοηθούσε
επίσης τους συντρόφους του, να σκάψουν τάφρο µετακινώντας µαζί τους
την άµµο.5 Η ζωή του είναι ένα αξιοθαύµαστο πρότυπο απλότητας και
ταπεινότητας.
τον αγαπούσαν, τον σέβονταν, και
Οι οπαδοί του Μωχάµαντ
τον εµπιστευόντουσαν σε εκπληκτικό βαθµό. Ωστόσο, συνέχιζε να
τονίζει ότι η θεοποίηση θα πρέπει να απευθύνεται στο Θεό και όχι σε
αυτόν προσωπικά. Ο Άνας, ένας από τους συντρόφους του Μωχάµαντ
, είπε ότι δεν υπήρχε άτοµο, που να αγαπούσαν περισσότερο από τον
Μωχάµαντ , εν τούτοις όταν τους πήγαινε δε σηκωνόντουσαν όρθιοι
γιατί µισούσε να του σηκώνονται όρθιοι,6 όπως έκαναν άλλοι µε τους
σπουδαίους τους. Πολύ πριν υπάρξει οποιαδήποτε προοπτική για
επιτυχία του Ισλάµ και στην αρχή µιας µακριάς και επώδυνης εποχής
βασάνων, δεινών, και καταδίωξης του Μωχάµαντ
και των οπαδών
του, έλαβε µια ενδιαφέρουσα προσφορά. Ένας απεσταλµένος των
παγανιστών αρχηγών, ο Ότµπα, πήγε λέγοντας του: «…αν θέλεις
χρήµατα, θα σου συλλέξουµε αρκετά χρήµατα για να γίνεις ο
πλουσιότερός µας. Αν θέλεις αρχηγία, θα σε πάρουµε ως αρχηγό µας και
δε θα αποφασίσουµε για τίποτα χωρίς τη συγκατάθεσή σου. Αν θέλεις
βασίλειο, θα σε στέψουµε βασιλιά µας…»
Αφηγηµένο στο Μόσναντ Άχµαντ, #25662.
Αφηγηµένο στο Κατά Μποχάρι, #676, και ΜόσναντΆχµαντ, #25517.
Αφηγηµένο στο Κατά Μποχάρι, #676, και ΜόσναντΆχµαντ, #23706.
Αφηγηµένο στο Μοουάττα Μάλεκ, #531.
Αφηγηµένο στο Κατά Μποχάρι, #3034, και Κατά Μόσλεµ, #1803, και
Μόσναντ Άχµαντ, #18017.
(6) Αφηγηµένο στο ΜόσναντΆχµαντ, #12117, και Αλ-Τιρµίζι,#2754.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Σε άλλη περίπτωση και προς απάντηση της παράκλησης του θείου
του να πάψει να καλεί τον κόσµο στο Ισλάµ, η απάντηση του
Μωχάµαντ
ήταν αποφασιστική και ειλικρινής: { Ορκίζοµαι στο
Όνοµα του Αλλάχ, θείε!, ότι αν έβαζαν τον ήλιο στο δεξί µου χέρι και το
φεγγάρι στο αριστερό για αντάλλαγµα να εγκαταλείψω το θέµα (να
καλώ τον κόσµο στο Ισλάµ), δε θα πάψω εωσότου ο Αλλάχ φέρει την
νίκη, ή ν’ αφανιστώ προασπίζοντας το.}2
Ο Μωχάµαντ
και οι τότε λίγοι οπαδοί του, δεν υπέφεραν µόνο από
καταδίωξη για δεκατρία χρόνια, αλλά οι άπιστοι προσπάθησαν ακόµη και να
σκοτώσουν το Μωχάµαντ
αρκετές φορές. Σε µια περίπτωση
προσπάθησαν να τον σκοτώσουν ρίχνοντας ένα µεγάλο ογκόλιθο, που µετά
βίας σηκώνονταν, πάνω στο κεφάλι του.3 Μια άλλη φορά προσπάθησαν να
τον σκοτώσουν δηλητηριάζοντας το φαγητό του.4 Τι θα µπορούσε να
δικαιολογήσει µια τέτοια ζωή δεινοπαθών, ακόµη και µετά την πλήρη νίκη του
κατά των αντιπάλων του; Τι θα µπορούσε να εξηγήσει την ταπεινότητα και
ευγένεια, που έδειξε στις πιο ένδοξες στιγµές του, όταν επέµενε ότι η επιτυχία
οφείλεται στη βοήθεια του Αλλάχ και όχι στη δική του ιδιοφυία; Αυτά είναι τα
χαρακτηριστικά ενός εγωκεντρικού ανθρώπου, ή ενός που διψά για δύναµη;
(1)
(2)
(3)
(4)

Προφητική Βιογραφία, Ίµπν Χισάµ, τόµος 1, σελ. 293-294.
Προφητική Βιογραφία, Ίµπν Χισάµ, τόµος 1, σελ. 265-266.
Προφητική Βιογραφία, Ίµπν Χισάµ, τόµος 1, σελ. 298-299.
Αφηγηµένο στο Αλ-Νταρέµεϋ, #68, και Άµπου-Νταούντ, #4510.
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Μόνο µια παραχώρηση ζητούνταν από το Μωχάµαντ
ως
αντάλλαγµα, να πάψει να καλεί τον κόσµο στο Ισλάµ και τη λατρεία του
Θεού χωρίς συνέταιρο. ∆ε θα ήταν δελεαστική αυτή η προσφορά σε
κάποιον που επιδιώκει κοσµικά οφέλη; ∆ίστασε ο Μωχάµαντ
όταν
του κάνανε την προσφορά; Την απέρριψε ως διαπραγµατευτική
στρατηγική αφήνοντας την πόρτα ανοικτή σε άλλη καλύτερη προσφορά;
Η παρακάτω ήταν η απάντησή του: { Στο Όνοµα του Οικτίρµονα και
Ελεήµονα Θεού } Και απήγγειλε στον Ότµπα τα εδάφια 41:1-381 από το
Κοράνιο. Τα παρακάτω είναι µερικά από αυτά τα εδάφια:
Μια αποκάλυψη του Οικτίρµονα και Ελεήµονα Θεού,
ένα Βιβλίο του οποίου τα εδάφια είναι ερµηνευµένα
λεπτοµερώς, ένα Κοράνι στα Αραβικά, για ανθρώπους
που γνωρίζουν, δίνουν καλές ειδήσεις και
προειδοποιούν, αν και οι περισσότεροι αποστρέφονται
για να µην ακούσουν. (Κοράνιο, 41:2-4)
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(7) Τοφαινόµενο εξάπλωσης του Ισλάµ

Κεφάλαιο 1:
Κάποια Πειστήρια
Για Την Αλήθεια Του Ισλάμ

(7) Το φαινόμενο εξάπλωσης του Ισλάμ
Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, ίσως να είναι κατάλληλο να
σηµειωθεί µια σηµαντική ένδειξη της αλήθειας του Ισλάµ. Είναι
πολύ γνωστό ότι στις Η.Π.Α. και σ’ όλο τον κόσµο, το Ισλάµ είναι η
ταχύτερα εξαπλωµένη θρησκεία. Τα παρακάτω είναι µερικές
παρατηρήσεις για αυτό το φαινόµενο:
«Το Ισλάµ είναι η ταχύτερα εξαπλωµένη θρησκεία στην
Αµερική, ένας οδηγός και πυλώνας σταθερότητας για πολλούς
από το λαό µας …» (Χίλαρυ Ρόνταµ Κλίντον, Λος Άτζελες
Τάιµς).1
«Οι Μουσουλµάνοι είναι η ταχύτερα αναπτυσσόµενη
οµάδα…»(Το Γραφείο Απογραφής Πληθυσµού, USA Today).2
«Το Ισλάµ είναι η ταχύτερα εξελισσόµενη θρησκεία στη χώρα.»
(Τζεραλντίν Μπάουµ, Αρθογράφος Θρησκείας στο Newsday,
Newsday).3
«Το Ισλάµ, η ταχύτερα αναπτυσσόµενη θρησκεία στις Ηνωµένες
Πολιτείες…» (Άρη Λ. Γκόλντµαν, New York Times).4
Αυτό το φαινόµενο δεικνύει ότι το Ισλάµ είναι αληθινή θρησκεία
από το Θεό. ∆εν είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι τόσοι Αµερικάνοι
και άνθρωποι από διαφορετικές χώρες ασπάστηκαν το Ισλάµ χωρίς
προσεκτική µελέτη και βαθύ στοχασµό πριν φτάσουν στο
συµπέρασµα ότι το Ισλάµ είναι αληθινό. Οι προσήλυτοι αυτοί
προέρχονται από διαφορετικές χώρες, τάξεις, φυλές, και επαγγέλµατα.
Περιλαµβάνονται επιστήµονες, καθηγητές, φιλόσοφοι, πολιτικοί,
ηθοποιοί, και αθλητές.
Τα αναφερόµενα σηµεία σ’ αυτό το κεφάλαιο αποτελούν µόνο
µερικές απ’ τις ενδείξεις που υποστηρίζουν την πεποίθηση, ότι το
Κοράνιο είναι ο κυριολεκτικός λόγος του Θεού, και ότι ο Μωχάµαντ
είναι πράγµατι προφήτης, που στάλθηκε απ’ το Θεό, και ότι το
Ισλάµ είναι αληθινά θρησκεία απ’ το Θεό.
(1) Λάρρυ Μπ. Στάµµερ, Θρησκ. Αρθρογράφος στο Τάιµς, «Η Πρώτη Κυρία Ασχολείται
µε τους Μουσουλµάνους», Λος Άτζελες Τάιµς, Τοπική Έκδοση, Τµήµα Μέτρο,
Μέρος Β, 31 Μαΐου 1996, σελ. 3
(2) Τίµοθυ Κέννυ, «Αλλού στον Κόσµο», USA Today, Τελική Έκδοση, Τµήµα
Ειδήσεων, 17 Φεβρουαρίου 1989, σελ. 4Α
(3) Τζέραλντιν Μπάουµ, «Για την αγάπη του Αλλάχ», Newsday, ΄Έκδοση Νασσάου και
Σάφολκ, Μέρος Β’, 7 Μαρτίου 1989, σελ. 4
(4) Άρη Λ. Γκόλντµαν, «Το Γενικό Ρεύµα του Ισλάµ Ασπαζόµενο Γρήγορα από τους
Μαύρους Αµερικάνους», Νιού Υόρκ Τάιµς, Έσχατη Τελική Έκδοση της Πόλης, 21
Φεβρουαρίου 1989, σελ. 1
Ένας Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός Κατανόησης του Ισλάµ

(1) Η Πύλη στον Αέναο Παράδεισο

Κεφάλαιο 2
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ΚΑΠΟΙΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ
Το Ισλάµ παρέχει πολλά οφέλη για το άτοµο και την κοινωνία.
Αυτό το κεφάλαιο αναφέρει κάποια από τα οφέλη µέσω του Ισλάµ για
το άτοµο.

(1) Η Πύλη στον Αέναο Παράδεισο
Ο Θεός είπε στο Κοράνι:
Και δώσε καλά νέα (Μωχάµαντ) σ’ αυτούς που
πιστεύουν και κάνουν καλές πράξεις, ότι θα έχουν κήπους
(Παράδεισο) στους οποίους θα ρέουν ποτάµια....
(Κοράνι, 2:25)
Ο Θεός είπε επίσης:

µας είπε, ότι ο κατώτερος σε βαθµό
Ο Προφήτης Μωχάµαντ
ανάµεσα στους κατοίκους του Παραδείσου θα έχει τα δεκαπλάσια
όσων είχε σ’ αυτόν τον κόσµο,1 και αυτός, ή αυτή θα έχει ό,τι αυτός, ή
αυτή επιθυµεί και στο δεκαπλάσιο.2 Επίσης, ο Προφήτης Μωχάµαντ
είπε: { Μια θέση στον Παράδεισο ίση σε µέγεθος µε ένα πόδι θα
ήταν καλύτερα από τον κόσµο και όλα τα υπαρκτά σ’ αυτόν. }3
Είπε επίσης: { Στον παράδεισο υπάρχουν πράγµατα που κανένα
µάτι δεν είδε, κανένα αυτί δεν άκουσε, και κανένας ανθρώπινος
νους δε σκέφτηκε. }4 Είπε επίσης: { Ο πιο δυστυχισµένος άνθρωπος
στον κόσµο από αυτούς που πορεύονται για τον Παράδεισο, θα βου(1)
(2)
(3)
(4)

Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #186, και Κατά Μποχάρι, #6571.
Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #188, και Μόσναντ Άχµαντ, #10832.
Αφηγηµένο στο Κατά Μποχάρι, #6568, και Μόσναντ Άχµαντ, #13368.
Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #2825, και Μόσναντ Άχµαντ, #8609.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Κεφάλαιο 2
Κάποια Οφέλη του Ισλάμ

Προθυµοποιηθείτε για να λάβετε την άφεση των
αµαρτιών από το Θεό σας και τον Παράδεισο, του οποίου
το πλάτος είναι όσο το πλάτος των ουρανών και της γης,
που ετοιµάστηκε γι’ αυτούς, που πιστεύουν στο Θεό και
τους απεσταλµένους Του.... (Κοράνι, 57:21)
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(2) Σωτηρία από τη φωτιά της κόλασης

τηχθεί για µια φορά στον Παράδεισο. Μετά θα ρωτηθεί: “Γιε του
Αδάµ, αντιµετώπισες ποτέ καµιά δυστυχία; Αντιµετώπισες ποτέ καµιά
δυσκολία;” Έτσι αυτός θα πει: “Όχι, µα το Θεό, Ω Κύριε! Ποτέ δεν
αντιµετώπισα καµιά δυστυχία, και ποτέ δεν αντιµετώπισα καµία
δυσκολία.” }1
Αν µπεις στον Παράδεισο, θα έχεις µια πολύ ευτυχισµένη ζωή δίχως
αρρώστια, πόνο, θλίψη, ή θάνατο˙ ο Αλλάχ θα είναι ευχαριστηµένος µαζί
σου˙ και θα ζήσεις εκεί για πάντα. Ο Αλλάχ είπε στο Κοράνι:
Αλλά εκείνοι, που πιστεύουν και κάνουν καλές πράξεις,
θα έχουν κήπους (Παράδεισο) στους οποίους θα ρέουν ποτάµια,
παραµένοντας σ’ αυτούς για πάντα.... (Κοράνι, 4:57)
(Επισκεφθείτε www.islam-guide.com/hereafter για
περισσότερες πληροφορίες για τον Παράδεισο ή τη ζωή µετά το
θάνατο.)

(2) Σωτηρία από τη φωτιά της κόλασης

Κεφάλαιο 2
Κάποια Οφέλη του Ισλάμ

Ο Αλλάχ είπε στο Κοράνι:
Εκείνοι, που δεν πίστεψαν και πέθαναν στην απιστία, αν
κάποιος απ’ αυτούς προσφέρει ως λύτρα, τη γη γεµάτη
χρυσάφι, δε θα γίνει δεκτή από κανέναν τους. Θα λάβουν
οδυνηρή τιµωρία, και δε θα έχουν αρωγούς. (Κοράνι, 3:91)
Έτσι, αυτή η ζωή είναι η µόνη µας ευκαιρία για να κερδίσουµε τον
Παράδεισο και για να σωθούµε απ’ την Κόλαση, διότι αν κάποιος
πεθάνει στην απιστία, δε θα έχει άλλη ευκαιρία να γυρίσει σ’ αυτόν τον
κόσµο για αν πιστέψει. Όπως είπε ο Αλλάχ στο Κοράνι για όσα θα
συµβούν στους άπιστους την Ηµέρα της Κρίσης:
Αν µπορούσες να τους δεις, όταν στέκονται µπροστά στη
Φωτιά της Κόλασης και λένε: «Να µπορούσαµε να γυρίσουµε
(στον κόσµο)! Τότε δε θα αρνιόµασταν τα εδάφια του Αλλάχ,
αλλά θα είµασταν από τους πιστούς!» (Κοράνι, 6:27)
Αλλά κανείς δε θα έχει αυτή τη δεύτερη ευκαιρία.

(1) Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #2807, και Μόσναντ Άχµαντ, #12699.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

(3) Αληθινή Ευτυχία και Εσωτερική Γαλήνη
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είπε: { Ο πιο ευτυχισµένος άνθρωπος
Ο Προφήτης Μωχάµαντ
στον κόσµο απ’ αυτούς τους καταδικασµένους στη Φωτιά της
Κόλασης την ήµερα της Κρίσης θα βουτηχθεί στη Φωτιά µια φορά.
Μετά θα ρωτηθεί: «Γιε του Αδάµ, είδες ποτέ κανένα καλό; Απόλαυσες
ποτέ καµία ευλογία;» Κι τότε θα πει: «Όχι, µα τον Αλλάχ, Κύριέ µου» }1

(3) Αληθινή Ευτυχία και Εσωτερική Γαλήνη
Η αληθινή ευτυχία και γαλήνη µπορούν
να βρεθούν στην υποταγή στις εντολές του
∆ηµιουργού και Υποστηρικτή αυτού του
κόσµου. Ο Αλλάχ είπε στο Κοράνι:
Πράγµατι, στην αναφορά
του ονόµατος του Αλλάχ βρίσκουν
οι καρδιές την ανάπαυση.
(Κοράνι, 13:28)
Απ’ την άλλη, αυτός που στρέφεται
µακριά από το Κοράνι θα έχει σ’ αυτόν τον
κόσµο µια ζωή µε δυσκολίες. Είπε ο Αλλάχ :

Αυτό ίσως να εξηγεί γιατί µερικοί άνθρωποι αυτοκτονούν, ενώ
απολαµβάνουν την υλική άνεση, που τα χρήµατα µπορούν και
εξαγοράζουν. Για παράδειγµα, παρατηρήστε τον Κατ Στίβενς (τώρα
Ιούσουφ Ισλάµ), πρώην διάσηµο τραγουδιστή της Ποπ, που υπήρχαν
φορές που κέρδιζε περισσότερο από $150.000 δολάρια τη βραδιά. Μετά
που ασπάστηκε το Ισλάµ, βρήκε την εσωτερική ευτυχία και
γαλήνη, που δε βρήκε στην υλική επιτυχία.3
(1) Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #2807, και Μόσναντ Άχµαντ, #12699.
(2) δηλ. που δεν πιστεύει στο Κοράνιο ούτε πράττει βάσει των αρχών του.
(3) Η ταχυδροµική διεύθυνση του Κατ Στίβενς (Ιούσουφ Ισλάµ), σε
περίπτωση που θέλετε να τον ρωτήσετε για τα συναισθήµατά του µετά που
ασπάστηκε το Ισλάµ, είναι: 2 Digswell Street, London N7 8JX, United
Kingdom.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Κεφάλαιο 2
Κάποια Οφέλη του Ισλάμ

Αλλ’ όποιος αποµακρυνθεί από το Κοράνιο,2
θα έχει δύσκολη ζωή, και θα τον αναστήσουµε
τυφλό την Ηµέρα της Κρίσης. (Κοράνι, 20:124)
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(4) Άφεση για όλες τις Προηγούµενες Αµαρτίες

Για να διαβάσετε ιστορίες ανθρώπων, που ασπάστηκαν το Ισλάµ,
επισκεφθείτε : www.islam-guide.com/stories, ή ανατρέξτε στο βιβλίο µε
τίτλο Γιατί το Ισλάµ είναι Η Μόνη Μας Επιλογή.1 Σ’ αυτήν την
ιστοσελίδα και σ’αυτό το βιβλίο, µπορείτε να διαβάσετε τις σκέψεις και
τα συναισθήµατα αυτών των ανθρώπων, που είναι από διαφορετικές
χώρες και έχουν διαφορετική καταγωγή και επίπεδα µόρφωσης.

(4) Άφεση για όλες τις Προηγούµενες Αµαρτίες

Κεφάλαιο 2
Κάποια Οφέλη του Ισλάμ

Όταν κάποιος ασπαστεί το Ισλάµ, ο Αλλάχ συγχωρεί όλες τις
προηγούµενες αµαρτίες και κακές του πράξεις. Ένας άντρας που
λεγόταν Άµρ εµφανίστηκε στον Προφήτη Μωχάµαντ
και είπε:
«∆ώσε µου το δεξί σου χέρι για σου ορκιστώ αφοσίωση». Ο
Προφήτης άπλωσε το δεξί του χέρι. Ο Αµρ απέσυρε το χέρι του. Ο
Προφήτης είπε: { Τι σου συνέβη, Άµρ; } Απάντησε: «Σκοπεύω να
κάνω παράκληση» Ο Προφήτης ρώτησε: { Τί παράκληση
σκοπεύεις να κάνεις; } Ο Αµρ είπε: «Να συγχωρήσει ο Θεός τις
αµαρτίες µου.» Ο Προφήτης είπε:
{ ∆εν ήξερες ότι το ν’ ασπαστείς το Ισλάµ εξαλήφει όλες τις
προηγούµενες αµαρτίες; }2
Μετά που ο άνθρωπος ασπάζεται το Ισλάµ, θα αµοιφθεί για τις
καλές ή τις κακές πράξεις του, αναλόγως µε την ακόλουθη ρήση του
Προφήτη Μωχάµαντ : { Ο Κύριός σας, Που είναι Ευλογητός και
Υψηλός, είναι πολύ Φιλεύσπλαχνος. Αν κάποιος σκοπεύει να κάνει
µια καλή πράξη, αλλά δεν την κάνει, µια καλή πράξη θα του
καταλογιστεί. Κι αν την κάνει, (µια βράβευση) δέκα µε επτακόσιες,
ή πολύ περισσότερες φορές (η βράβευση της καλής πράξης), θα του
καταλογιστεί. Κι αν κάποιος σκοπεύει να κάνει µια κακή πράξη
αλλά δεν την κάνει, θα του καταλογιστεί ως καλή πράξη. Κι αν την
κάνει, θα του καταλογιστεί ως κακή πράξη, ή ο Αλλάχ θα του την
∆ιαγράψει. }3
(1) Αυτό το βιβλίο είναι του Μωχάµεντ Χ. Σαντίντ. Για αντίγραφο αυτού
του βιβλίου, επισκεφθείτε www.islam-guide.com/stories
ή
επικοινωνήστε µε έναν από τους οργανισµούς που αναγράφονται στις
σελίδες 69-70.
(2) Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #121, και Μόσναντ Άχµαντ, #17357.
(3) Αφηγηµένο στο Μόσναντ Άχµαντ, #2515, και στο Κατά Μόσλεµ, #131.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Τι είναι το Ισλάµ; Κάποιες Βασικές Αρχές του Ισλάµ

Κεφάλαιο 3
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Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ
Τι είναι το Ισλάµ;
Η θρησκεία του Ισλάµ είναι η αποδοχή και υπακοή των
διδασκαλιών του Αλλάχ, που αποκάλυψε στον τελευταίο του
Προφήτη, Μωχάµαντ .

Κάποιες Βασικές Αρχές του Ισλάµ
1) Πίστη στον Αλλάχ:

Πες: «Είναι ο Αλλάχ, ο Μοναδικός, ο Ένας, ο Αιώνιος, ο
Απόλυτος. Ο Θεός, στον Οποίον τα πλάσµατα καταφεύγουν για
τις ανάγκες τους. ∆εν γεννά, ούτε γεννιέται, ούτε γεννήθηκε, και
δεν υπάρχει κανείς σαν
Αυτόν.»
(Κοράνιο, 112:1-4)
Κανένας δεν έχει το
δικαίωµα να επικαλείται,
ικετεύει, προσεύχεται,
και αποδίδει λατρεία,
παρά µόνο στον Αλλάχ.
Κεφάλαιο 112 του Κορανίου γραµµένο µ’ αραβική καλλιγραφία.

Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν σ’ ένα, µοναδικό, απαράµιλλο
Θεό, που δεν έχει γιό, ή συνέταιρο, και ότι κανείς δεν έχει το
δικαίωµα να λατρευτεί εκτός απ’ Αυτόν µόνο. Είναι ο Αληθινός
Θεός, και κάθε άλλη θεότητα είναι ψευδής. Έχει τα πιο
Μεγαλοπρεπή Ονόµατα και ανυπέρβλητα υπέροχες ιδιότητες.
Κανείς δε µοιράζεται τη Θεία Φύση Του, ούτε τις ιδιότητές Του.
Στο Κοράνιο, ο Αλλάχ περιγράφει τον Εαυτό Του:
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Κάποιες Βασικές Αρχές του Ισλάµ

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Μόνο ο Αλλάχ είναι ο Παντοδύναµος, ο ∆ηµιουργός, ο
Κυρίαρχος και Υποστηρικτής των πάντων σ’ όλο το σύµπαν. Τηρεί
τα υπό τον έλεγχό Του. ∆ε Χρειάζεται κανέναν από τα πλάσµατά
Του, και όλα Του τα πλάσµατα, στηρίζονται πάνω Του και Τον
χρειάζονται. Είναι ο Εισακούων, ο Πανόπτης, και Παντογνώστης.
Κατά έναν υπέροχο τρόπο, η γνώση Του διαλαµβάνει τα πάντα, τα
φανερά και τα µυστικά, τα δηµόσια και τα ιδιαίτερα. Γνωρίζει τί
έγινε, τί θα γίνει, και πώς θα γίνει. Τίποτα στον κόσµο δεν
πραγµατοποιείται χωρίς τη θέλησή Του. Ό,τι Θελήσει γίνεται, και
ό,τι δε Θελήσει δε γίνεται και ούτε θα γίνει ποτέ. Η θέλησή Του
είναι υπεράνω της θέλησης των πλασµάτων Του. Εξουσιάζει τα
πάντα, και Μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι ο Πλέον Ευµενής, ο
Πλέον Ελεήµονας, και ο Πλέον Αγαθοεργός. Σε µια από τις ρήσεις
του Προφήτη Μωχάµαντ , µας γνωστοποιείται ότι ο Αλλάχ είναι
πιο Ελεήµονας στα πλάσµατά του απ’ ότι και η µητέρα στο παιδί
της.1 Ο Αλλάχ είναι µακριά από κάθε αδικία και κάθε τυραννία.
Είναι Πάνσοφος σε όλες Του τις πράξεις και όλα Του τα
διατάγµατα. Αν κάποιος θέλει κάτι από τον Αλλάχ, µπορεί να το
ζητήσει άµεσα χωρίς να ζητήσει από κάποιον να µεσολαβήσει.
Ο Αλλάχ δεν είναι ο Ιησούς, και ο Ιησούς δεν είναι ο Αλλάχ.2
Ακόµη κι ο ίδιος ο Ιησούς τ’ απέρριψε αυτό. Ο Αλλάχ είπε στο
Κοράνιο:
Βλασφηµούν αυτοί που είπαν: «Ο Θεός είναι
ο Μεσσίας (Ιησούς), ο γιος της Μαρίας» Ο
Μεσσίας είπε: «Τέκνα του Ισραήλ, λατρέψτε
τον Αλλάχ, τον Κύριό µου και Κύριό σας.
Όποιος συνδυάζει άλλους Θεούς στη λατρεία
του, ο Αλλάχ του απαγορεύει τον Παράδεισο,
και σπίτι του είναι η Κόλαση. Εκεί για τους κα(1) Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #2754, και Κατά Μποχάρι, #5999.
(2) Αναφέρθηκε από την Ένωση Τύπου, Λονδίνου, στις 25 Ιουνίου 1984, ότι
πλειοψηφία των Αγγλικανών Επισκόπων, που επισκοπήθηκαν από τηλεοπτική
εκποµπή είπαν: «Οι Χριστιανοί δεν είναι αναγκασµένοι να πιστεύουν ότι ο
Ιησούς Χριστός ήταν Θεός.» Η δηµοσκόπηση περιέλαβε 31 από τους 39
Επισκόπους της Αγγλίας. Η αναφορά δήλωσε επίσης ότι 19 από τους 31
Επισκόπους είπαν ότι ήταν αρκετό να θεωρηθεί ο Ιησούς ως «ο ύπατος
αντιπρόσωπος του Θεού». Η δηµογράφηση διεξάχθη από το εβδοµαδιαίο
θρησκευτικό πρόγραµµα «Κρέντο» της Τηλεόρασης Λόντον Ουίκεντ..
Ένας Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός Κατανόησης του Ισλάµ
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κοποιούς,1 δε θα υπάρξουν βοηθοί.»
(Κοράνιο, 5:72)
Ο Αλλάχ δεν είναι τριάδα, όπως είπε στο Κοράνιο:
Πράγµατι, είναι άπιστοι αυτοί που λένε: «Ο Θεός
είναι ο τρίτος των τριών (στην τριάδα),» όπου δεν
υπάρχει Θεός εκτός από τον ένα Θεό. Αν δεν πάψουν
να λένε αυτά που λένε, µια αληθινά επώδυνη τιµωρία
θα τους τύχει. ∆ε θα προτιµούσαν να µετανοήσουν
και να ζητήσουν τη συγχώρεση του Αλλάχ; ∆ιότι ο
Αλλάχ είναι ο Συγχωρών, ο Ελεήµονας. Ο Μεσσίας
(Ιησούς), ο γιος της Μαρίας, δεν ήταν περισσότερο
απ’ απεσταλµένος… (Κοράνιο, 5:73-75)
Το Ισλάµ απορρίπτει ότι ο Αλλάχ Αναπαύθηκε την εβδόµη µέρα
της δηµιουργίας, ότι Πάλεψε µ’ έναν από τους Αγγέλους Του, ότι είναι
ένας Φθονερός Κατήγορος ενάντια στην ανθρωπότητα, ή ότι
Ενσαρκώνεται σ’ οποιοδήποτε ανθρώπινο όν. Το Ισλάµ επίσης
απορρίπτει την απόδοση οποιασδήποτε ανθρώπινης µορφής στον
Αλλάχ. Όλα αυτά θεωρούνται βλασφηµίες. Ο Αλλάχ είναι ο Ύπατος.
∆εν Έχει ατέλειες. ∆εν Κουράζεται ποτέ. ∆ε Νυστάζει ούτε Κοιµάται.

2) Πίστη στους Αγγέλους:
Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν στην ύπαρξη των αγγέλων και ότι
είναι τιµηµένα πλάσµατα. Οι άγγελοι λατρεύουν τον Αλλάχ µόνο,
υπακούν µόνο στις διαταγές Του. Ανάµεσα στους αγγέλους είναι και ο
Γαβριήλ, που κατέβασε το Κοράνιο στον Μωχάµαντ .
(1) Οι κακοποιοί περιλαµβάνουν και τους πολυθεϊστές.
(2) NIV Εύχρηστο Λεξικό της Βίβλου, Ντούγκλας, σελ. 42.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Η Αραβική λέξη Αλλάχ σηµαίνει Θεός (ο Ένας και Μοναδικός
Θεός, που ∆ηµιούργησε όλο το σύµπαν). Αυτή η λέξη Αλλάχ είναι το
όνοµα για τον Θεό, που χρησιµοποιείται από Άραβες οµιλητές, και
Άραβες Μουσουλµάνους και Άραβες Χριστιανούς. Αυτή η λέξη δε
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καθορίσει τίποτα άλλο εκτός από τον
Ένα και Μοναδικό Θεό. Η Αραβική λέξη Αλλάχ υπάρχει στο Κοράνιο
περισσότερο από 2150 φορές. Στην Αραµαϊκή, µια γλώσσα, που
σχετίζεται µε την Αραβική και είναι η γλώσσα, που ο Ιησούς τακτικά
µιλούσε,2 αναφέρεται στον Θεό ως Αλλάχ.
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3) Πίστη στα Βιβλία, που Αποκάλυψε ο Αλλάχ :
Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν ότι ο Αλλάχ Αποκάλυψε βιβλία στους
απεσταλµένους Του, ως απόδειξη για την ανθρωπότητα, και ως καθοδήγηση γι’
αυτήν. Ανάµεσα σ’ αυτά τα βιβλία είναι και το Κοράνιο, που ο Αλλάχ
Αποκάλυψε στον Προφήτη Μωχάµαντ
. Ο Θεός Έχει Εγγυηθεί την
προστασία του Κορανίου, από οποιαδήποτε αλλοίωση, ή διαστρέβλωση. Ο
Αλλάχ είπε :
Πράγµατι, Κατεβάσαµε το Κοράνιο, και σίγουρα θα
το Προστατέψουµε (από την αλλοίωση). (Κοράνιο,
15:9)

4) Πίστη στους Προφήτες και Απεσταλµένους του Αλλάχ:
Οι µουσουλµάνοι πιστεύουν στους προφήτες και απεσταλµένους του
Αλλάχ, αρχίζοντας από τον Αδάµ, συµπεριλαµβανοµένων Νώε, Αβραάµ,
Ισµαήλ, Ισαάκ, Ιακώβου, Μωϋσή, Ιησού (είθε να βρίσκονται εν ειρήνη). Αλλά
το τελικό µήνυµα Του Αλλάχ στον άνθρωπο, µια επιβεβαίωση του αιώνιου
µηνύµατος, αποκαλύφθηκε στον Προφήτη Μωχάµαντ . Οι Μουσουλµάνοι
πιστεύουν ότι ο Μωχάµαντ
είναι ο τελευταίος προφήτης, που Έστειλε ο
Αλλάχ, όπως έχει Πει ο :
Ο Μωχάµαντ δεν είναι ο πατέρας κανενός από τους
άντρες σας, αλλά είναι ο τελευταίος των προφητών…
(Κοράνιο, 33:40)
Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν ότι οι προφήτες και απεσταλµένοι δηµιουργήθηκαν
άνθρωποι που δεν είχαν καµία από τις θείες ιδιότητες του Αλλάχ.

5) Πίστη στην Ηµέρα της Κρίσεως:

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν στην Ηµέρα της Κρίσεως (Ηµέρα της
Ανάστασης) όταν όλος ο κόσµος θ’ αναστηθεί για την κρίση του Αλλάχ
σύµφωνα µε τα πιστεύω τους και τις πράξεις τους.

6) Πίστη στο Αλ-Κάνταρ ( Το πεπροµένο ):
Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν στο Αλ-Κάνταρ, που είναι Η Θεία
Ειµαρµένη, αλλά αυτή η πίστη στην Θεία Ειµαρµένη, δεν προβλέπει ότι οι
άνθρωποι δεν έχουν ελεύθερη βούληση. Αντίθετα, οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν
ότι ο Αλλάχ Έχει ∆ώσει στους ανθρώπους ελεύθερη βούληση. Αυτό σηµαίνει
ότι µπορούν να διαλέξουν το σωστό, ή το λάθος και ότι είναι υπεύθυνοι για τις
επιλογές τους.
Η πίστη στη Θεία Ειµαρµένη περιλαµβάνει τέσσερα πράγµατα:
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Υπάρχει Άλλη Ιερή Πηγή Εκτός από το Κοράνι; Παραδείγµατα των Ρήσεων του Προφήτη Μωάµεθρ
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1) Ο Αλλάχ Γνωρίζει τα πάντα, Γνωρίζει τι συνέβη και τι θα συµβεί.
2) Ο Αλλάχ Έχει Καταγράψει όσα συνέβησαν, και όσα θα συµβούν.
3) Ό,τι Θελήσει ο Αλλάχ να συµβεί, θα συµβεί, και ότι Θελήσει να µη συµβεί
δε συµβαίνει.
4) Ο Αλλάχ είναι ο ∆ηµιουργός των πάντων.
(Παρακαλείστε να επισκεφθείτε www.islam-guide.com/beliefs για
περισσότερες πληροφορίες για τα Ισλαµικά πιστεύω.)

Υπάρχει Άλλη Ιερή Πηγή Εκτός από το Κοράνι;
Ναι. Η Σούννα (όσα είπε, έκανε, ή ενέκρινε ο Προφήτης Μωχάµαντ )
είναι η δεύτερη πηγή στο Ισλάµ. Η Σούννα περιέχει το Χαντίθ, που είναι
αξιόπιστα µεταδιδόµενες ρήσεις των συντρόφων του Προφήτη Μωχάµαντ
, των όσων είπε ο Προφήτης. Η Πίστη στη Σούννα είναι µια βασική
Ισλαµική Πεποίθηση.

Παραδείγµατα των Ρήσεων του Προφήτη
Μωχάµαντ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #2586, και Κατά Μποχάρι, #6011.
Αφηγηµένο στον Μόσναντ Άχµαντ, #7354, και Αλ-Τιρµίζι, #1162.
Αφηγηµένο στο Κατά Μποχάρι, #13, και Κατά Μόσλεµ, #45.
Αφηγηµένο στον Αλ-Τιρµίζι, #1924, και στον Άµπου-Νταούντ, #4941.
Αφηγηµένο στον Αλ-Τιρµίζι, #1956.
Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #1009, και Κατά Μποχάρι, #2989.
Ένας Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός Κατανόησης του Ισλάµ

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

{ Οι πιστοί, στην αγάπη, το έλεος, και την ευγένειά τους ο ένας
για τον άλλο, είναι σαν ένα σώµα: αν ένα µέρος είναι άρρωστο,
όλο το σώµα µοιράζεται τον ύπνο και τον πυρετό. }1
{ Ο τελειότερος των πιστών είναι ο καλύτερος ηθικά ανάµεσα
σ’ αυτούς. Και οι καλύτεροι ανάµεσα σ’ αυτούς είναι οι
καλύτεροι σε συµπεριφορά µε τις συζύγους τους.}2
{ Κανένας από σας θρησκεύει (ολοκληρωτικά) εωσότου
επιθυµήσει για τον αδελφό του, όσα επιθυµεί για τον εαυτό
του. }3
{ Οι φιλεύσπλαχνοι ελεούνται από τον Ελεήµονα. ∆είξτε έλεος
στους συνανθρώπους σας, και ο Αλλάχ θα σας Ελεήσει. }4
{ Το να χαµογελάσεις στον αδερφό σου είναι φιλανθρωπία... }5
{ Μια καλή λέξη είναι φιλανθρωπία. }6
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Τι Λέει το Ισλάµ για την Ηµέρα της Κρίσεως;

{ Όποιος πιστεύει στον Αλλάχ και την Έσχατη Μέρα (την
Ηµέρα της Κρίσης) πρέπει να φέρεται µε καλοσύνη στον
γείτονά του. }1
{ Ο Θεός δε σας Κρίνει σύµφωνα µε την εµφάνισή σας, και τον
πλούτο σας, αλλά Κοιτά στις καρδιές σας, και Βλέπει τις
πράξεις σας. }2
{ Πλήρωνε τον εργάτη προτού στεγνώσει ο ιδρώτας του. }3
{ Ένας άντρας που περπατούσε κατά µήκος ενός δρόµου
ένιωσε πολύ διψασµένος. Φτάνοντας σ’ ένα πηγάδι, κατέβηκε
µέσα του, ήπιε ωσότου χόρτασε, και ανέβηκε. Τότε είδε ένα
σκύλο µε τη γλώσσα του να κρέµεται, που προσπαθούσε να
γλείψει λάσπη για να σβήσει τη δίψα του. Ο άντρας είπε:
«Αυτός ο σκύλος νιώθει την ίδια δίψα µ’ αυτή, που ένιωθα
εγώ.» Έτσι, ξανακατέβηκε στο πηγάδι, γέµισε το γοβάκι του µε
νερό, και έδωσε στο σκύλο να πιει. Ευχαρίστησε τον Αλλάχ και
του Συγχώρησε τις αµαρτίες του. } Ο Προφήτης ρωτήθηκε:
«Απεσταλµένε του Αλλάχ, αµειβόµαστε για την καλοσύνη µας
στα ζώα;» Είπε: { Υπάρχει αµοιβή για την καλοσύνη προς κάθε
ζωντανό ζώο, ή άνθρωπο. }4

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Τι Λέει το Ισλάµ για την Ηµέρα της Κρίσεως;
Όπως οι Χριστιανοί, και οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν ότι η παρούσα
ζωή είναι µόνο µια δοκιµή ετοιµασίας για τον επόµενο κόσµο ύπαρξης.
Αυτή η ζωή είναι µια δοκιµασία για κάθε άτοµο για την µεταθανάτια ζωή.
Θα έρθει µια µέρα, που θα καταστραφεί όλο το σύµπαν, και οι νεκροί θ’
αναστηθούν για να κριθούν από τον Αλλάχ. Αυτή η µέρα θα είναι η αρχή
µιας ατελείωτης ζωής. Αυτή η µέρα είναι η µέρα της Κρίσης. Σ’ αυτήν τη
µέρα, όλοι οι άνθρωποι θα αµειφθούν από τον Αλλάχ, σύµφωνα µε τα
πιστεύω τους και τις πράξεις τους. Αυτοί που πεθαίνουν πιστεύοντας ότι
«∆εν υπάρχει αληθινός θεός εκτός από τον Αλλάχ, και ο Μωχάµαντ
είναι ο Απεσταλµένος (Προφήτης) Του» και είναι Μουσουλµάνοι, θα
βραβευτούν αυτήν τη µέρα και θα µπουν για πάντα στον Παράδεισο, όπως
Είπε ο Αλλάχ :
(1) Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ , #48, και στο Κατά Μποχάρι, #6019.
(2) Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #2564.
(3) Αφηγηµένο στο Ίµπν Μάτζα, #2443.
(4) Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #2244, και στο Κατά Μποχάρι, #2466.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Τι Λέει το Ισλάµ για την Ηµέρα της Κρίσεως;
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Και αυτοί, που πιστεύουν και κάνουν καλές
πράξεις, αυτοί είναι οι κάτοικοι του Παραδείσου,
αυτοί κατοικούν παντοτινά εκεί. (Κοράνιο, 2:82)
Αλλά αυτοί, που πεθαίνουν δίχως να πιστεύουν ότι «∆εν
υπάρχει αληθινός θεός εκτός από τον Αλλάχ, και ο Μωχάµαντ
είναι
ο Απεσταλµένος (Προφήτης) Του», ή δεν είναι Μουσουλµάνοι θα χάσουν
για παντοτινά τον Παράδεισο και θα σταλούν στην Κόλαση, όπως Είπε ο
Αλλάχ :
Και όποιος αναζητήσει άλλη θρησκεία εκτός του
Ισλάµ, δε θα γίνει αποδεκτός και θα χάσει τη Μετά
Θάνατον Ζωή. (Κοράνιο, 3:85)
Και όπως Είπε:
Εκείνοι, που δεν πίστεψαν και πέθαναν στην απιστία, αν
κάποιος απ’ αυτούς προσφέρει ως λύτρα, τη γη γεµάτη
χρυσάφι, δε θα γίνει δεκτή από κανέναν τους. Θα λάβουν
οδυνηρή τιµωρία, και δε θα έχουν αρωγούς. (Κοράνιο,
3:91)
Μπορεί κάποιος να ρωτήσει : «Νοµίζω ότι το Ισλάµ είναι µια καλή
θρησκεία, αλλά αν ασπαστώ το Ισλάµ, η οικογένειά µου, οι φίλοι µου,
και άλλοι θα µε θέσουν υπό διωγµό και θα µε κοροϊδεύουν. Έτσι, αν δεν
ασπαστώ το Ισλάµ, θα µπω στον Παράδεισο και θα σωθώ από την
Κόλαση;»
Η απάντηση είναι αυτό που ο Αλλάχ Είπε στο προηγούµενο: «Και
όποιος αναζητήσει άλλη θρησκεία εκτός του Ισλάµ, δε θα γίνει
αποδεκτός και θα χάσει τη Μετά Θάνατον Ζωή.»

Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Αφού Έστειλε τον Προφήτη Μωχάµαντ
για να καλέσει τον
κόσµο στο Ισλάµ, ο Αλλάχ δε ∆έχεται πίστη σ’ άλλη θρησκεία εκτός
το Ισλάµ. Ο Αλλάχ είναι ο ∆ηµιουργός µας και Υποστηρικτής. Μας
∆ηµιούργησε τα πάντα στη γη. Όλες οι ευλογίες και τα αγαθά που
έχουµε είναι από Αυτόν. Εποµένως µετά απ’ όλα αυτά, όταν κάποιος
απορρίψει την πίστη στο Θεό, τον Προφήτη Του Μωχάµαντ , ή τη
Θρησκεία Του το Ισλάµ, απλά αυτός ή αυτή τιµωρείται στη Μετά
Θάνατον Ζωή. Στην πραγµατικότητα, ο κύριος λόγος της δηµιουργίας
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Πώς γίνεται Κάποιος Μουσουλµάνος;

µας είναι για να λατρέψουµε τον Αλλάχ µόνο, και να Τον
υπακούσουµε, όπως είπε ο Αλλάχ στο Ιερό Κοράνιο (51:56).
Αυτή η ζωή, που ζούµε σήµερα, είναι µια πολύ σύντοµη ζωή.
Οι άπιστοι την Ηµέρα της Κρίσης θα νοµίσουν ότι η ζωή, που
έζησαν στη γη ήταν µόνο µια µέρα, ή µέρος µιας µέρας, όπως είπε ο
Αλλάχ :
Ο Αλλάχ θα Πει: «Πόσα χρόνια µείνατε στη
γη; Θα πούνε : «Μείνανε µια µέρα ή µέρος µιας
µέρας…» (Κοράνιο, 23:112-113)
Και Αυτός θα Πει:
Σκεφτήκατε τότε ότι σας ∆ηµιουργήσαµε ως αστείο
(δίχως λόγο), και ότι δε γυρνούσατε σε µας (στη Μετά
Θάνατον Ζωή); Έτσι, ο Θεός εξυψώνεται, ο Αληθινός
Βασιλιάς. Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να λατρευτεί
εκτός από Εκείνον… (Κοράνιο, 23:115-116)
Η Μετά Θάνατον Ζωή είναι µια αληθινή ζωή. ∆εν είναι µόνο
πνευµατική, αλλά και σωµατική. Θα ζήσουµε εκεί ψυχή τε και
σώµατι. Σε σύγκριση αυτού του κόσµου µε το Μετά Θάνατον, ο
Μωχάµαντ
είπε:
{ Η αξία αυτού του κόσµου σε σύγκριση µε τη Μετά Θάνατον
Ζωή είναι αυτό που βγάζει το δάκτυλό του κανείς όταν βουτήξει
στη θάλασσα και µετά το βγάλει. }1 Αυτή είναι η αξία αυτού του

κόσµου σε σύγκριση µε τη Μετά Θάνατον Ζωή, λίγες σταγόνες
νερού σε σύγκριση µε τη θάλασσα.

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Πώς γίνεται Κάποιος Μουσουλµάνος;
Απλά µε το να πει κανείς µε πεποίθηση «Λα Ιλάχα Ίλα Αλλάχ,
Μωχάµαντ Ρασούλ Αλλάχ», ασπάζεται το Ισλάµ και γίνεται
Μουσουλµάνος. Αυτή η ρήση σηµαίνει «∆εν υπάρχει αληθινός θεός
εκτός από τον Αλλάχ,2 και ο Μωχάµαντ είναι ο Απεσταλµένος
(Προφήτης) Του.»
(1) Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #2858, και Μόσναντ Άχµαντ,#17560.
(2) Όπως αναφέρθηκε στη σελίδα 47, η Αραβική λέξη Αλλάχ σηµαίνει Θεός (ο
Ένας και Μοναδικός, Αληθινός Θεός που ∆ηµιούργησε το σύµπαν). Αυτή η
λέξη «Αλλάχ» είναι η ονοµασία για το Θεό, που χρησιµοποιείται από
Άραβες οµιλητές, ήτοι Μουσουλµάνους και Χριστιανούς. Για
περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λέξη Αλλάχ, βλ. σελίδα 47.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Πώς γίνεται Κάποιος Μουσουλµάνος;
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Το πρώτο µέρος, «∆εν υπάρχει αληθινός θεός εκτός από τον Αλλάχ»,
σηµαίνει ότι κανένας δεν έχει το δικαίωµα να λατρευτεί εκτός από τον
Αλλάχ, και ότι ο Αλλάχ δεν έχει δεν έχει ούτε εταίρο ούτε γιο. Για να
γίνει κανείς Μουσουλµάνος, πρέπει επίσης:
•
•
•
•

Να πιστέψει ότι το Ιερό Κοράνιο είναι ο κυριολεκτικός
λόγος του Αλλάχ, που Αποκάλυψε.
Να πιστέψει ότι η Ηµέρα της Κρίσεως (Ηµέρα της
Αναστάσεως) είναι αληθινή και θα έλθει, όπως ο Αλλάχ
Υποσχέθηκε στο Κοράνιο.
Να αποδεχθεί το Ισλάµ ως θρησκεία.
Να µη λατρέψει τίποτα ή κανέναν εκτός από τον Αλλάχ.

Ο Προφήτης Μωχάµαντ
είπε: { Ο Θεός Χαίρεται περισσότερο µε τη
µετάνοια ενός, που Του απευθύνεται µετανοηµένος, παρά κάποιος από σάς
αν επέβαινε την καµήλα του στην ερηµιά, και τρέξει µακριά του η καµήλα,
παίρνοντας µαζί της το φαγητό και νερό του, και χάσει κάθε ελπίδα
γυρισµού, φτάνει σ’ ένα δέντρο και ξαπλώνει στη σκιά του (αναµένοντας το
θάνατο), διότι έχει χάσει κάθε ελπίδα να βρει την καµήλα του. Τότε, καθώς
βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση (της απογοήτευσης), ξαφνικά αυτή
στέκεται εκεί µπροστά του! Τότε αρπάζει το χαλινάρι της, και φωνάζει
από βαθιά χαρά : « Θεέ µου ! Είσαι ο Υπηρέτης µου και είµαι ο Κύριός
σου!» Το λάθος του πηγάζει από την ένταση της χαράς του. }1

(1) Αφηγηµένο στον Κατά Μόσλεµ , #2747, και στο Κατά Μποχάρι , #6309.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Κεφάλαιο 3:
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Η ρήση «∆εν υπάρχει αληθινός θεός εκτός από τον Αλλάχ, και ο Μωχάµαντ είναι ο
Απεσταλµένος (Προφήτης) του Αλλάχ», χαραγµένη πάνω στην είσοδο.
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Περί τίνος πρόκειται το Κοράνι;
Το Κοράνιο, ο έσχατος λόγος Του Αλλάχ, είναι η βασική πηγή πίστης, και
πρακτικής κάθε Μουσουλµάνου. Ασχολείται µε όλα τα θέµατα, που
απασχολούν τους ανθρώπους : σοφία,
δόγµα, λατρεία, δοσοληψίες, νόµο, κ.λ.π.,
αλλά το βασικό θέµα του είναι η σχέση
ανάµεσα στον Αλλάχ και τα πλάσµατά
Του. Ταυτόχρονα, παρέχει οδηγίες
και λεπτοµερείς διδασκαλίες για µια
δίκαιη κοινωνία, κατάλληλη και ανθρώπινη διαγωγή, και ένα έντιµο και
δίκαιο οικονοµικό σύστηµα.
Σηµειώστε ότι το Κοράνιο αποκαλύφθηκε στον Μωχάµαντ
µόνο στα Αραβικά. Έτσι, οποιαδήποτε Κορανική µετάφραση, είτε στην
Αγγλική, ή σ’ άλλη γλώσσα, δεν είναι ούτε Κοράνι, ούτε εκδοχή του
Κορανίου, αλλά µόνο µια µετάφραση των εννοιών του Κορανίου. Το
Κοράνιο υπάρχει µόνο στην Αραβική, στην οποία και αποκαλύφθηκε.

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Ποιός είναι ο Προφήτης Μωχάµαντ

;

Ο Μωχάµαντ
γεννήθηκε στη Μέκκα το 570 µ.Χ. Ο πατέρας
του πέθανε πριν τη γέννησή του, και η µητέρα του πέθανε λίγο
αργότερα. Τον µεγάλωσε ο θείος του, που ήταν από τη σεβαστή φυλή
του Κοράις. Μεγάλωσε αµόρφωτος, χωρίς να γνωρίζει γραφή και
ανάγνωση, και έµεινε έτσι µέχρι τη µέρα που πέθανε. Ο λαός του, πριν
την αποστολή του ως προφήτη, ήταν αµαθής από επιστήµες, και οι
περισσότεροι από αυτούς ήταν αγράµµατοι. Καθώς µεγάλωνε, έγινε
γνωστός για την φιλαλήθειά, την εντιµότητα, τη φερεγγυότητά, τη
γενναιοδωρία, και την ειλικρίνειά του. Ήταν τόσο φερέγγυος, που τον
αποκαλούσαν ο Φερέγγυος.1 Ο Μωχάµαντ
ήταν πολύ θρήσκος,
και αποστρεφόταν την παρακµή και ειδωλολατρία της κοινότητάς του.
Στην ηλικία σαράντα ετών, ο Μωχάµαντ
έλαβε την πρώτη του
αποκάλυψη από τον Αλλάχ µέσω του Αγγέλου Γαβριήλ. Οι
αποκαλύψεις συνεχίστηκαν για είκοσι τρία χρόνια, και συλλογικά είναι
γνωστές ως το Κοράνιο.
(1) Αφηγηµένο στο Μόσναντ Άχµαντ, #15078.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Ποιος είναι ο Προφήτης Μωχάµαντ

Το Τέµενος του Προφήτη Μωχάµαντ
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στη Μεδίνα.

Μόλις άρχισε ν’ απαγγέλει το Κοράνιο και να κηρύττει την
αλήθεια, που ο Αλλάχ του Αποκάλυψε, αυτός και η µικρή του οµάδα
οπαδών, υπέφεραν από διωγµό των άπιστων. Ο ∆ιωγµός έγινε τόσο
άγριος που το 622 µ.Χ., ο Αλλάχ διέταξε να µεταναστεύσει. Αυτή
µετανάστευση από τη Μέκκα στην πόλη της Μεδίνα, γύρω στα 260
µίλια βόρεια, σηµειώνει την αρχή του Μουσουλµανικού ηµερολογίου.
Μετά από αρκετά χρόνια, ο Μωχάµαντ
και οι οπαδοί του µπόρεσαν
και γύρισαν στη Μέκκα, όπου και συγχώρησαν τους εχθρούς τους.
Πριν πεθάνει ο Μωχάµαντ
, σε ηλικία των εξήντα τριών, το
µεγαλύτερο µέρος της Αραβικής Χερσονήσου είχε ασπαστεί το Ισλάµ,
και µέσα σ’ έναν αιώνα από το θάνατό του, το Ισλάµ εξαπλώθηκε
δυτικά έως την Ισπανία και Ανατολικά ως την Κίνα. Ανάµεσα στους
λόγους για την γρήγορη και ειρηνική εξάπλωση του Ισλάµ, ήταν η
αλήθεια και η διαύγεια του δόγµατος. Το Ισλάµ καλεί για πίστη σ’ Ένα
Μόνο Θεό, που Είναι ο Μόνος Άξιος να λατρευτεί.

(Παρακαλώ επισκεφθείτε www.islam-guide.com/muhammad για
περισσότερες πληροφορίες για τον Προφήτη Μωχάµαντ .)
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Κεφάλαιο 3:
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Ο Προφήτης Μωχάµαντ
ήταν ένα τέλειο παράδειγµα ενός
έντιµου, δίκαιου, ελεήµονα, φιλεύσπλαχνου, φιλαλήθη, και γενναίου
ανθρώπου. Αν και ήταν άντρας, δεν είχε πονηρά χαρακτηριστικά και
αγωνίζονταν µόνο για το όνοµα του Αλλάχ και την αµοιβή Του στη
Μετά Θάνατον Ζωή. Επιπλέον, σε όλες του τις πράξεις και δοσοληψίες,
ήταν πάντοτε επιµελής και φοβόταν τον Αλλάχ.

Πώς Επηρέασε η Εξάπλωση του Ισλάµ
την Ανάπτυξη των Επιστηµών;
Το Ισλάµ διδάσκει τον άνθρωπο να
χρησιµοποιεί την εξυπνάδα και
παρατηρητικότητά του. Σε λίγα χρόνια από
την εξάπλωση του Ισλάµ, άνθησαν µεγάλοι
πολιτισµοί και πανεπιστήµια.
Ο συνδυασµός των Ανατολικών και
∆υτικών Ιδεών, και της νέας σκέψης µε την
παλιά, επέφερε µεγάλες εξελίξεις στην ιατρική,
τα µαθηµατικά, τη φυσική, την αστρονοµία, τη
γεωγραφία, την αρχιτεκτονική,
την τέχνη, τη λογοτεχνία, και Ο αστρολάβος: ένα
από τα πιο σηµαντικά
την ιστορία. Πολλά κρίσιµα
επιστηµονικά
όργανα
συστήµατα, όπως η άλγεβρα,
που
ανέπτυξαν
οι
τ’ Αραβικά αριθµητικά, και η
Μουσουλµάνοι
που
αντίληψη του µηδέν (ζωτικό
χρησιµοποιήθηκε
για την ανάπτυξη των

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

επίσης ευρύτατα στην
∆ύση κατά τους
σύγχρονους χρόνους.

Οι Μουσουλµάνοι ιατροί έδιναν µεγάλη προσοχή στη χειρουργική και
ανέπτυξαν πολλά χειρουργικά εργαλεία, όπως βλέπουµε σ’ αυτό το παλιό
χειρόγραφο.
Ένας Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός Κατανόησης του Ισλάµ
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µαθηµατικών), µεταδόθηκαν στη µεσαιωνική Ευρώπη από τον
Μουσουλµανικό κόσµο. Εξελιγµένα όργανα, που κατέστησαν
δυνατά τα ταξίδια ανακάλυψης των Ευρωπαίων, όπως ο
αστρολάβος, το τεταρτοκύκλιο, και καλοί χάρτες πλοήγησης,
αναπτύχθηκαν επίσης από τους Μουσουλµάνους.

Τι Πιστεύουν οι Μουσουλµάνοι για τον Ιησού;
Οι Μουσουλµάνοι σέβονται και υπολήπτονται τον Ιησού (ειρήνη σ’
Αυτόν). Τον θεωρούν έναν από τους µεγαλύτερους Απεσταλµένους
που Έστειλε ο Αλλάχ στην ανθρωπότητα. Το Κοράνι επιβεβαιώνει
την από παρθενίας γέννησή του, και ένα κεφάλαιο του Κορανίου
φέρει τίτλο «Μάριαµ»(Μαρία). Το Κοράνι περιγράφει τη γέννηση του
Ιησού ως ακολούθως
Όταν είπαν οι άγγελοι : «Μαρία, ο Αλλάχ, σου
Αναγγέλει ευχάριστα νέα µ’ ένα λόγο Του, του
οποίου τ’ όνοµα είναι Μεσσίας Ιησούς, υιός της
Μαρίας, σεβαστός στον κόσµο αυτό, και τη Μετά
Θάνατον Ζωή, και ένας από τους κοντινούς (του
Αλλάχ). Θα µιλήσει στον κόσµο από το λίκνο του
και ως άντρας, και θ’ ανήκει στους ενάρετους».
Είπε εκείνη: «Κύριέ µου, πως µπορώ ν’ αποκτήσω
παιδί αφού δε µ’ άγγιξε άνθρωπος;» Είπε Εκείνος:
«΄Ετσι (θα γίνει). Ο Αλλάχ ∆ηµιουργεί ότι Αυτός
Θέλει. Αν Αποφαίσει κάτι, Λέει µόνο,
«Γεννηθήτω!» και γίνεται.» (Κοράνιο, 3:45-47)

Η περίπτωση του Ιησού µε τον Αλλάχ, είναι
σαν την περίπτωση του Αδάµ. Τον ∆ηµιούργησε
από χώµα, και του Είπε «Γεννηθήτω!» και
ζωντάνεψε. (Κοράνιο, 3:59)
Κατά τη διάρκεια της προφητικής του αποστολής, ο Ιησούς
έκανε πολλά θαύµατα. Ο Αλλάχ µας λέει ότι ο Ιησούς είπε:
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Ο Ιησούς γεννήθηκε θαυµατουργικά µ’ εντολή του Αλλάχ,
που έφερε τον Αδάµ στη ζωή χωρίς πατέρα. Ο Αλλάχ είπε:
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«Σας έχω έρθει µε οιωνό από τον Κύριό σας.
Σας φτιάχνω ένα πουλί από λάσπη, φυσάω σ’ αυτό,
και γίνεται ζωντανό µε την άδεια Του Αλλάχ.
Θεραπεύω τον εκ γενετής τυφλό και τον λεπρό. Και
ανασταίνω τους νεκρούς µε την άδεια Του Αλλάχ.
Και σας φανερώνω ό,τι τρώτε και πίνετε και ό,τι
αποθηκεύετε στα σπίτια σας....» (Κοράνιο, 3:49)

Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς δε σταυρώθηκε. Ήταν
το σχέδιο των εχθρών του Ιησού να τον σταυρώσουν, αλλά ο Αλλάχ
τον Έσωσε και τον Εξύψωσε κοντά Του. Και απεικονίστηκε ο
Ιησούς στον αντικαταστάτη του. Οι εχθροί του Ιησού πήραν αυτόν
τον άντρα νοµίζοντάς τον για τον Ιησού, και τον σταύρωσαν,
πιστεύοντας ότι ήταν ο Ιησούς. Ο Αλλάχ είπε:
.... Είπαν: «Σκοτώσαµε τον Μεσσία Ιησού, τον
υιό της Μαρίας, τον απεσταλµένο Του Αλλάχ». ∆εν
τον σκότωσαν, ούτε τον σταύρωσαν, αλλά τους
απεικονίστηκε σ’ άλλον άντρα (και σκότωσαν εκείνον
τον άντρα)...) (Κοράνιο, 4:157)

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Ούτε ο Μωχάµαντ
ούτε ο Ιησούς ήλθαν για ν’ αλλάξουν το
βασικό δόγµα της πίστης σε έναν Θεό, που έφεραν άλλοι
προγενέστεροι προφήτες,

Το Τέµενος του
Άκσα (Απώτερο)
στα Ιεροσόλυµα.

Ένας Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός Κατανόησης του Ισλάµ

Τι λέει το Ισλάµ για την Τροµοκρατία;

αλλά αντίθετα για να το επιβεβαιώσουν και να το ανανεώσουν.1
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(Παρακαλώ επισκεφθείτε www.islam-guide.com/jesus για
περισσότερες πληροφορίες για τον Ιησού στο Ισλάµ.)

Τι λέει το Ισλάµ για την Τροµοκρατία;
Το Ισλάµ, µια θρησκεία ελέους, δεν επιτρέπει την τροµοκρατία. Στο
Κοράνιο ο Αλλάχ Είπε:
Ο Αλλάχ δε σας απαγορεύει απ’ το να δείχνετε καλοσύνη
και να φέρεστε µε δικαιοσύνη σ’ αυτούς, που δεν σας έχουν
πολεµήσει για τη θρησκεία, και δεν σας έχουν εκβάλλει απ’
τα σπίτια σας. Ο Αλλάχ αγαπά όσους συµπεριφέρονται
δίκαια. (Κοράνιο, 60:8)

Ο Προφήτης Μωχάµαντ
απαγόρευε στους στρατιώτες να
σκοτώνουν γυναίκες και παιδιά,2 και τους συµβούλευε: {…Μην
προδίδετε, µην είστε υπερβολικοί, µη σκοτώσετε νεογέννητο παιδί.}3

Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

(1) Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν επίσης ότι ο Αλλάχ Αποκάλυψε ένα ιερό
βιβλίο στον Ιησού που λέγεται Ιντζίλ, µερικά µέρη του οποίου, ίσως να είναι
ακόµη διαθέσιµα στις διδασκαλίες του Αλλάχ στον Ιησού στην Νέα Γραφή.
Αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν στη Βίβλο, που
έχουµε σήµερα διότι δεν είναι οι αυθεντικές γραφές, που αποκαλύφτηκαν
από τον Αλλάχ. Υποβλήθηκαν σε µετατροπές, προσθήκες, και παραλείψεις.
Αυτό ειπώθηκε επίσης από την υπεύθυνη Επιτροπή για την αναθεώρηση της
Ιερής Βίβλου (Αναθεώρηση Πρότυπης Εκδοχής). Αυτή η Επιτροπή
απαρτιζόταν από τριάντα δύο µελετητές που υπηρέτησαν ως µέλη της
Επιτροπής. Εξασφάλισαν την αναθεώρηση και σύνοδο µιας Συµβουλευτικής
Επιτροπής πενήντα αντιπροσώπων των συνεργαζόµενων δογµάτων. Η
Επιτροπή που αναφέρθηκε στον Πρόλογο της Ιερής Βίβλου Αναθεώρηση
Πρότυπης Εκδοχής), διατυπώνει στη σελ. 4: «Μερικές φορές είναι
ολοφάνερο ότι το κείµενο υπέστη αλλοίωση κατά διάδοση, αλλά καµία από
τις εκδοχές παρέχει ικανοποιητική αποκατάσταση. Μπορούµε µόνο να
ακολουθούµε την καλύτερη κρίση των ικανών µελετητών για την
πιθανότατα καλύτερη ανακατασκευή του αυθεντικού κειµένου.» Η
Επιτροπή είπε επίσης στον Πρόλογο, σελ. 7: «Προστέθηκαν σηµειώσεις που
δεικνύουν αξιόλογες διαφοροποιήσεις, προσθέσεις, ή παραλείψεις στις
αρχαίες πηγές (Ματ.9.34˙Μαρ.3.16˙7.4˙ Λουκ.24.32,51,κ.λ.π.).» Για
περισσότερες πληροφορίες για την αλλοίωση της Βίβλου, παρακαλώ
επισκεφθείτε www.islam-guide.com/bible
(2) Αφηγηµένο στον Κατά Μόσλεµ, #1744, και στον Κατά Μποχάρι, #3015.
(3) Αφηγηµένο στον Κατά Μόσλεµ, #1731, και Αλ-Τιρµίζι, #1408.
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Τι λέει το Ισλάµ για την Τροµοκρατία;

Και είπε επίσης:{ Όποιος σκοτώσει κάποιον που είναι σε συµφωνία µε
τους Μουσουλµάνους δε θα µυρίσει τ’ άρωµα του Παραδείσου, παρόλο
που τ’ άρωµά του έχει διάρκεια σαράντα χρόνων. }1
Επίσης, ο Προφήτης Μωχάµαντ
φωτιά.2

έχει απαγορεύσει την τιµωρία µε

Κάποτε σύνταξε το φόνο ως το δεύτερο από τις κύριες τιµωρίες,3 και
προειδοποίησε ακόµη ότι την Ηµέρα της Κρίσεως, { Οι πρώτες υποθέσεις
που θα αποφανθούν ανάµεσα στον κόσµο κατά την Ηµέρα της Κρίσης
θα είναι εκείνες των αιµατοχυσιών.4 }5
Οι Μουσουλµάνοι παροτρύνονται επίσης να φέρονται ευγενικά στα ζώα και
απαγορεύεται να τα πληγώνουν. Κάποτε ο Προφήτης Μωχάµαντ είπε:
{ Μια γυναίκα τιµωρήθηκε γιατί φυλάκισε µια γάτα ώσπου πέθανε.
Εξαιτίας αυτού, καταδικάστηκε στην Κόλαση. Ενώ την είχε φυλακίσει,
δεν έδινε στη γάτα φαγητό ή νερό, ούτε την ελευθέρωσε να φάει απ’τα
κινούµενα της γης. }6
Είπε επίσης ότι ένας άντρας έδωσε σε ένα πολύ διψασµένο σκύλο να πιει,
έτσι ο Αλλάχ του Συγχώρησε τις αµαρτίες του για αυτήν την πράξη. Ο
Προφήτης
ρωτήθηκε: «Απεσταλµένε του Αλλάχ, αµειβόµαστε για την
καλοσύνη µας προς τα ζώα;» Είπε: { Υπάρχει αµοιβή για την καλοσύνη
προς κάθε ζώο ή άνθρωπο. }7

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Επιπλέον, ενώ αφαιρούν τη ζωή ενός ζώου για τροφή, οι Μουσουλµάνοι
έχουν λάβει εντολή να το ενεργούν κατά τέτοιο τρόπο, που να προκαλεί το
λιγότερο φόβο και δεινοπάθεια. Ο Προφήτης Μωχάµαντ
είπε: { Όταν
σφάζετε ζώο, κάντε το µε τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει κάποιος να
ακονίσει το µαχαίρι του για να µειώσει το δεινοπάθηµα του ζώου. }8
(1) Αφηγηµένο στον Κατά Μποχάρι, #3166, και Ίµπν Μάτζα, #2686.
(2) Αφηγηµένο στο Άµπου Νταούντ, #2675.
(3) Αφηγηµένο στο Κατά Μποχάρι, #6871, και στο Κατά Μόσλεµ , #88.
(4) Αυτό σηµαίνει σκότωµα και τραυµατισµό.
(5) Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ , #1678, και στο Κατά Μποχάρι, #6533.
(6) Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #2422, και στο Κατά Μποχάρι, #2365.
(7) Αυτή η ρήση του Μωχάµαντ αναφέρθηκε µε περισσότερες λεπτοµέρειες
στη σελίδα 50. Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #2244, και στο Κατά Μποχάρι,
#2466.
(8) Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #1955, και Αλ-Τιρµίζι, #1409.

Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα και η δικαιοσύνη στο Ισλάµ
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Υπό το φως αυτών και άλλων Ισλαµικών κειµένων, η εξώθηση τρόµου
στις καρδιές των ανυπεράσπιστων πολιτών, η ολοκληρωτική καταστροφή
κτιρίων και περιουσιών, ο βοµβαρδισµός αθώων αντρών, γυναικών, και
παιδιών είναι όλες απαγορευµένες και απεχθείς πράξεις σύµφωνα µε το Ισλάµ
και τους Μουσουλµάνους. Οι Μουσουλµάνοι ακολουθούν µια θρησκεία
ειρήνης, ελέους, και συγχώρεσης, και η πλειοψηφία δεν έχει να κάνει µε τα
βίαια γεγονότα που µερικοί έχουν συσχετίσει µε τους Μουσουλµάνους. Αν
ένας Μουσουλµάνος πραγµατοποιήσει πράξη τροµοκρατίας, αυτό το άτοµο θα
ήταν ένοχο για την παραβίαση των νόµων του Ισλάµ.

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα και η
∆ικαιοσύνη στο Ισλάµ
Το Ισλάµ παρέχει πολλά ανθρώπινα δικαιώµατα για το άτοµο. Τα παρακάτω
είναι µερικά από αυτά τα ανθρώπινα δικαιώµατα που το Ισλάµ προστατεύει.
Η ζωή και η περιουσία όλων των πολιτών σ’ ένα Ισλαµικό κράτος θεωρούνται ιερά,
είτε κάποιος είναι Μουσουλµάνος, ή όχι. Το Ισλάµ επίσης προστατεύει την τιµή. Έτσι,
στο Ισλάµ, δεν επιτρέπεται το να προσβάλει ή να κοροϊδέψει κανείς κάποιον. Ο
Προφήτης Μωχάµαντ είπε: { Στ’ αλήθεια το αίµα σας, η περιουσία σας, και η
τιµή σας είναι απαραβίαστα. }1
Ο Ρατσισµός δεν επιτρέπεται στο Ισλάµ, διότι το Κοράνιο κάνει λόγο για
ανθρώπινη ισότητα στα ακόλουθα :

Το Ισλάµ απορρίπτει συγκεκριµένα άτοµα ή έθνη να ευνοούνται
λόγω πλούτου, δύναµης, ή φυλής. Ο Αλλάχ ∆ηµιούργησε τους
ανθρώπους ίσους, µε σκοπό να διαχωρίζονται µεταξύ τους βάσει της
πίστης και ευλάβειάς τους. Ο Προφήτης Μωχάµαντ
είπε:
(1) Αφηγηµένο στο Κατά Μποχάρι, #1739, και Μόσναντ Άχµαντ, #2037.
(2) Ευλαβής είναι ένας πιστός που απέχει από όλων των ειδών τις
αµαρτίες, εκτελεί όλες τις αγαθές πράξεις που µας Προστάζει ο
Αλλάχ να κάνουµε, και φοβάται και αγαπά τον Αλλάχ.
Ένας Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός Κατανόησης του Ισλάµ

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Ω ανθρωπότητα, σας έχουµε ∆ηµιουργήσει από ένα
αρσενικό και θηλυκό και σας Έχουµε Χωρίσει σε έθνη
και φυλές για να γνωρίζετε ο ένας τον άλλον. Στ’
αλήθεια, ο πιο ευγενής από σας για τον Αλλάχ είναι ο πιο
ευλαβής.2 Στ’ αλήθεια, ο Αλλάχ είναι Παντογνώστης,
και για τα πάντα Ενήµερος. (Κοράνιο, 49:13)
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Τα ανθρώπινα δικαιώµατα και η ∆ικαιοσύνη στο Ισλάµ

{ Ω λαέ! Ο Θεός σας είναι Ένας και ο προπάτορας σας (Αδάµ) είναι
ένας. Ένας Άραβας δεν είναι καλύτερος από έναν µη-Άραβα και ένας
µη-Άραβας δεν είναι καλύτερος από έναν Άραβα, και ένας ερυθρός
(δηλ. ερυθρόλευκος) άνθρωπος δεν είναι καλύτερος από έναν
µαύρο άνθρωπο, και ένας µαύρος άνθρωπος δεν είναι
καλύτερος από έναν ερυθρό,1 εκτός στην ευλάβεια. }2
Ένα από τα κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα
σήµερα είναι ο ρατσισµός. Ο αναπτυγµένος κόσµος µπορεί να
στείλει έναν άνθρωπο στο φεγγάρι αλλά δεν µπορεί να σταµατήσει
τον άνθρωπο απ’ το να µισεί και να
πολεµάει το συνάνθρωπο του.
Από την εποχή του Προφήτη
Μωχάµαντ , το Ισλάµ
παρείχε ένα ζωντανό
παράδειγµα του πως πρέπει
ο ρατσισµός να έχει τέλος.
Το ετήσιο προσκύνηµα
(Χάτζ) στη Μέκκα) δείχνει
την αληθινή Ισλαµική
αδελφότητα όλων των φυλών
και εθνών, όταν περίπου δύο
εκατοµµύρια Μουσουλµάνοι από
όλο τον κόσµο πάνε στη Μέκκα για να
προσκυνήσουν.

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Το Ισλάµ είναι θρησκεία δικαιοσύνης. Ο Αλλάχ Εείπε:
Ο Αλλάχ σας ∆ιατάζει να αποδώσετε ό,τι σας εµπιστεύθηκε,
σ’ αυτούς, που τους ανήκει, και όταν δικάζετε να απονέµετε
δικαιοσύνη....
(Κοράνι, 4:58)
Και Είπε:
...Και πράξτε δίκαια. Αληθινά ο Θεός, αγαπά τους δίκαιους.
(Κοράνιο, 49:9)
(1) Τα χρώµατα που αναφέρονται στην Προφητική ρήση είναι
παραδείγµατα. Το νόηµα είναι ότι στο Ισλάµ κανείς δεν είναι ο
καλύτερος εξαιτίας του χρώµατός του, όποιο κι αν είναι αυτό,
λευκό, µαύρο, κόκκινο, ή οποιοδήποτε άλλο χρώµα.
(2) Αφηγηµένο στο Μόσναντ Άχµαντ, #22978.
Ένας Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός Κατανόησης του Ισλάµ

Ποια είναι η θέση των γυναικών στο Ισλάµ;
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Πρέπει να είµαστε δίκαιοι ακόµα και µ’ αυτούς που µισούµε, όπως
είπε ο Αλλάχ:
...Και µην αφήσετε το µίσος άλλων να σας
κάνει ν’ αποφύγετε την δικαιοσύνη. Να
είσαστε δίκαιοι: αυτό είναι ό,τι πλησιέστερο
στην ευσέβεια .... (Κοράνιο, 5:8)
Ο Προφήτης Μωχάµαντ είπε: { Άνθρωποι, προσέχετε την
αδικία,1 γιατί η αδικία θα γίνει σκοτάδι την Ηµέρα της
Κρίσεως. }2
Και εκείνοι, που δεν πήραν τα δικαιώµατά τους (δηλ. σ’ ό,τι έχουν
δίκαιη αξίωση) σ’ αυτήν τη ζωή θα τα λάβουν την Ηµέρα της Κρίσεως,
όπως είπε ο Προφήτης
: { Την Ηµέρα της Κρίσης, τα δικαιώµατα
θα δοθούν σε εκείνους, που τους ανήκουν (και τα λάθη θα τιµωρηθούν
εκ νέου)... }3

Ποια είναι η θέση των γυναικών στο Ισλάµ;

Το Ισλάµ προτρέπει τον σύζυγο να συµπεριφέρεται καλά στη σύζυγο,
όπως είπε ο Προφήτης Μωχάµαντ
: { Οι καλύτεροι ανάµεσά σας
είναι όσοι συµπεριφέρνονται καλύτερα στις συζύγους τους. }4
(1)
(2)
(3)
(4)

δηλ. η καταπίεση άλλων, η αδικία, ή το να προκαλείται κακό σε άλλους.
Αφηγηµένο στο Μόσναντ Άχµαντ, #5798, και στο Κατά Μποχάρι, #2447.
Αφηγηµένο στον Κατά Μόσλεµ, #2582, και στο Μόσναντ Άχµαντ, #7163.
Αφηγηµένο στον Ίµπν Μάτζχ, #1978, και στον Αλ-Τιρµίζι, #3895.
Ένας Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός Κατανόησης του Ισλάµ

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Το Ισλάµ βλέπει µια γυναίκα, ανύπαντρη, ή παντρεµένη, ως άτοµο µε
δικαιώµατα, µε το δικαίωµα να κατέχει και να διευθετεί την περιουσία και
τα κέρδη της, δίχως επιµέλεια κανενός (είτε του
πατέρα της, συζύγου της, ή οποιουδήποτε
άλλου). Έχει το δικαίωµα να αγοράζει, να
πουλάει, να δωρίζει και να κάνει φιλανθρωπίες,
και µπορεί να ξοδεύει τα λεφτά της, όπως
επιθυµεί. Μια προίκα δίνεται απ’ τον γαµπρό
για την προσωπική της χρήση, και διατηρεί το
οικογενειακό της επίθετο αντί να πάρει του συζύγου
της.
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Η Οικογένεια στο Ισλάµ

Πώς οι Μουσουλµάνοι Φέρονται στους Ηλικιωµένους;

Οι µητέρες στο Ισλάµ είναι υψηλά τιµώµενες. Το Ισλάµ συνιστά να
τις φερόµαστε µε τον καλύτερο τρόπο. Ένας άντρας πήγε στον Προφήτη
Μωχάµαντ
και είπε: «Απεσταλµένε του Αλλάχ! Ποιος ανάµεσα
στον κόσµο είναι ο πιο άξιος της συντροφιάς µου;» Ο Προφήτης
είπε: { Η µητέρα σου}. Ο άντρας είπε: «Ποιος µετά;» Ο Προφήτης
είπε: { Μετά η µητέρα σου }. Ο άντρας ξαναρώτησε: «Ποιος µετά;» Ο
Προφήτης
είπε: { Μετά η µητέρα σου. } Ο άντρας ξαναρώτησε:
«Ποιος µετά;» Ο Προφήτης είπε: { Μετά ο πατέρας σου.} 1
(Παρακαλώ επισκεφθείτε www.islam-guide.com/women για
περισσότερες πληροφορίες για τις γυναίκες στο Ισλάµ.)

Η Οικογένεια στο Ισλάµ
Η οικογένεια, που είναι η βασική µονάδα του πολιτισµού, βρίσκεται
σε αποσύνθεση. Το σύστηµα της οικογένειας του Ισλάµ φέρνει τα
δικαιώµατα του συζύγου, της συζύγου, των παιδιών, και των συγγενών
σε λεπτή ισορροπία. Τρέφει αλτρουιστική συµπεριφορά, γενναιοδωρία,
και αγάπη στο πλαίσιο ενός καλά οργανωµένου οικογενειακού
συστήµατος. Η ειρήνη και ασφάλεια που παρέχεται από µια σταθερή
οικογενειακή µονάδα εκτιµάται σε µεγάλο βαθµό, και θεωρείται
απαραίτητο για την πνευµατική ανάπτυξη των µελών του. Μια
αρµονική κοινωνική τάξη δηµιουργείται από την ύπαρξη
παρατεταµένων οικογενειών και την διαφύλαξη των παιδιών σαν
θησαυρό.

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Πώς οι Μουσουλµάνοι Φέρονται στους Ηλικιωµένους;
Στον Ισλαµικό κόσµο, σπάνια βρίσκει κανείς «οίκους ευγηρίας».
Η ένταση της µέριµνας κάποιου για τους γονείς του σ’ αυτές τις πλέον
δύσκολες στιγµές της ζωής του θεωρείται τιµή και ευλογία και
ευκαιρία για πνευµατική ανάπτυξη. Στο Ισλάµ, δεν αρκεί να
προσευχόµαστε για τους γονείς µας, αλλά πρέπει να πράττουµε µε
ατελείωτη συµπόνια, µη ξεχνώντας ότι όταν ήµασταν αβοήθητα
παιδιά, µας έβαζαν πάνω από τους εαυτούς τους. Οι µητέρες ειδικά
τιµώνται. Όταν οι µουσουλµάνοι γονείς φτάσουν σε µεγάλη ηλικία,
τους φέρονται µε µεγάλη ευσπλαχνία, µε ευγένεια και αλτρουισµό.
(1) Αφηγηµένο στο Κατά Μόσλεµ, #2548, και στο Κατά Μποχάρι, #5971.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Ποιά είναι τα Πέντε Θεµέλια του Ισλάµ; 65

Στο Ισλάµ, η υπηρέτηση των γονιών είναι ένα καθήκον δεύτερο σε σειρά µετά
την προσευχή, και είναι δικαίωµά τους να τ’ αναµένουν. Θεωρείται αχαρακτήριστο
να εκφραστεί εκνευρισµός όταν, χωρίς να φταίνε, οι ηλικιωµένοι γίνονται δύσκολοι.
Ο Θεός είπε:
Ο Κύριός σας διάταξε να µην λατρεύετε κανέναν εκτός
από Αυτόν, και να είσαστε ευγενικοί στους γονείς σας. Αν
κάποιος από αυτούς, ή και οι δυο φτάσουν σε µεγάλη ηλικία
και είναι µαζί σας, µην τους πείτε καµία λέξη, που να
εκφράζεται από έλλειψη σεβασµού, ή να τους γκρινιάζετε,
αλλά µιλήστε τους µε µεγαλοψυχία. Και οι πράξεις σας µαζί
τους, να είναι ταπεινές και µε έλεος, και να λέτε: «Κύριέ
µου, ελέησέ τους, αφού προηγουµένως µε φρόντισαν όταν
ήµουν µικρός» (Κοράνιο, 17:23-24)

Ποιά Είναι τα Πέντε Θεµέλια του Ισλάµ;
Τα Πέντε Θεµέλια του Ισλάµ είναι το πλαίσιο της ζωής ενός
Μουσουλµάνου. Είναι η κατάθεση της πίστης, η προσευχή, το ζακάτ (η
υποστήριξη των απόρων), η νηστεία κατά το µήνα του Ραµαζανιού, και η
προσκύνηση στη Μέκκα µια φορά στη ζωή, αυτών που µπορούν.

1) Η Κατάθεση της Πίστης:

(1) Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τη λέξη Αλλάχ, βλ. την τελευταία παράγραφο της σελίδας 47.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Η κατάθεση της πίστης είναι να λέει κάποιος µε πεποίθηση, «Λα
Ιλάχα Ίλα Αλλάχ, Μουχάµαντ Ρασούλ Αλλάχ». Αυτή η ρήση
σηµαίνει «∆εν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον Αλλάχ1 , και ο
Μουχάµαντ είναι ο απεσταλµένος (Προφήτης) του Αλλάχ». Το
πρώτο µέρος, «∆εν υπάρχει άλλος θεός να λατρευτεί εκτός από τον
Αλλάχ», σηµαίνει ότι κανένας δεν έχει το δικαίωµα να λατρεύεται εκτός
µόνου του Αλλάχ, και ότι ο Αλλάχ δεν έχει εταίρο ή υιό. Αυτή η κατάθεση
πίστης ονοµάζεται η Σαχάντα, µια απλή διατύπωση που πρέπει να λέγεται
µε πεποίθηση για ν’ ασπαστεί κανείς το Ισλάµ (όπως εξηγείται παραπάνω
στις σελίδες 52-53). Η κατάθεση πίστης είναι το πιο σηµαντικό
θεµέλιο του Ισλάµ.
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Ποιά είναι τα Πέντε Θεµέλια του Ισλάµ;

2)Προσευχή:
Οι Μουσουλµάνοι προσεύχονται πέντε φορές την ηµέρα. Κάθε
προσευχή διαρκεί λίγα λεπτά. Η προσευχή στο Ισλάµ συνδέει άµεσα τον
λάτρη µε τον Αλλάχ. ∆εν υπάρχουν µεσολαβητές ανάµεσα στον Αλλάχ
και τον λάτρη. Στην προσευχή, ο άνθρωπος αισθάνεται εσωτερική
ευτυχία, ειρήνη, και άνεση, και ότι ο Αλλάχ είναι ικανοποιηµένος απ’
είπε: {Μπιλάλ, κάλεσε (τον κόσµο)
αυτόν. Ο Προφήτης Μωχάµαντ
να προσευχηθεί, ας µας προσφέρει άνεση.}1 Ο Μπιλάλ ήταν ένας από
που ήταν υπεύθυνος για να καλεί
τους συντρόφους του Μωχάµαντ
τον κόσµο στις προσευχές.
Οι προσευχές εκτελούνται την αυγή, το µεσηµέρι, τ’ απόγευµα, τη
δύση, και την νύχτα. Ένας Μουσουλµάνος µπορεί να προσεύχεται
σχεδόν παντού, σε χωράφια, γραφεία, εργοστάσια, ή πανεπιστήµια.
(Παρακαλώ επισκεφθείτε www.islam-guide.com/prayer για
περισσότερες πληροφορίες για τις προσευχές στο Ισλάµ.)2

3) ∆ίνοντας Ζακάτ (Υποστήριξη των Απόρων):

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Όλα ανήκουν στον Αλλάχ, άρα και ο πλούτος διατηρείται από τους
ανθρώπους βάσει εµπιστοσύνης. Η αυθεντική έννοια της λέξης ζακάτ
σηµαίνει και ‘εξαγνισµός’ και ‘ανάπτυξη’.
∆ίνω ζακάτ σηµαίνει ‘δίνω ένα
καθορισµένο
ποσοστό
συγκεκριµένων
περιουσιακών στοιχείων σε συγκεκριµένες
τάξεις ανθρώπων για τις ανάγκες τους.’ Το
καταβλητέο ποσοστό σε χρυσό, ασήµι, και
ρευστά επιδοτείται όταν ανέρχεται το ποσό σε
περίπου 85 γραµµάρια χρυσού και διατηρείται
στην κατοχή του ατόµου για ένα σεληνιακό έτος, είναι δύο και µισό τοις εκατό.
Τα περιουσιακά µας στοιχεία εξαγνίζονται θέτοντας στην άκρη ένα µικρό ποσό,
για αυτούς, που έχουν ανάγκη, και σαν το κλαδευτήρι των φυτών, αυτή η
αποκοπή ισορροπεί και ενθαρρύνει τη νέα ανάπτυξη. Μπορεί κάποιος να δώσει
όσα αυτός ή αυτή θέλει ως εθελοντική δωρεά ή φιλανθρωπία.
(1) Αφηγηµένο στο Άµπου-Νταούντ, #4985, και Μόσναντ Άχµαντ, #22578.
(2) Ή ανατρέξτε στο βιβλίο µε τίτλο Οδηγός για την Προσευχή στο Ισλάµ,
του Μ.Α.Κ.Σακίµπ. Για αντίγραφο παρακαλείστε να επισκεφθείτε την
παραπάνω αναφερόµενη ιστοσελίδα.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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4) Νηστεύοντας το Μήνα του Ραµαζανιού:
Κάθε χρόνο κατά το µήνα του Ραµαζανιού,1 οι Μουσουλµάνοι
νηστεύουν από την αυγή έως τη δύση, απέχοντας από την βρώση,
την πόση, και τις σεξουλικές σχέσεις.
Παρόλο που η νηστεία είναι ωφέλιµη
στην υγεία, θεωρείται αρχικά ως µέθοδος
πνευµατικής αυτό-εξάγνισης.
Αποκόπτωντας τον εαυτό από τις κοσµικές
ανέσεις, έστω και για µικρό διάστηµα, ένα
νηστεύων άτοµο µπορεί και συµπάσχει µε
τους άπορους, καθώς και αναπτύσεται ο
πνευµατικός του κόσµος.

5) Το ταξίδι για Προσκύνηµα στην Μέκκα:
Το ετήσιο προσκύνηµα (Χάτζ) στη Μέκκα είναι µια
υποχρέωση µια φορά στη ζωή για εκείνους, που σωµατικά και
οικονοµικά µπορούν να το εκτελέσουν. Περίπου δυο
εκατοµµύρια άνθρωποι πηγαίνουν στη Μέκκα κάθε χρόνο από

(1) Ο µήνας του Ραµαζανιού είναι ο ένατος µήνας του Ισλαµικού
ηµερολογίου (που είναι σεληνιακό, όχι ηλιακό).
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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Προσκυνητές που προσεύχονται στο τέµενος Χάραµ (Άγιος Τόµος) στη Μέκκα. Σ’ αυτό το
τέµενος είναι η Κάαµπα (το µαύρο κτίριο στη φωτογραφία) γύρω από το οποίο οι
Μουσουλµάνοι περιστρέφονται επικείµενα όταν προσεύχονται. Η Κάαµπα είναι το µέρος
λατρείας που ο Θεός διέταξε τους Προφήτες Αβραάµ και τον υιό του, Ισµαήλ να χτίσουν.

68

Το Ισλάµ στις Ηνωµένες Πολιτείες

κάθε γωνία της υφηλίου. Αν και, η Μέκκα είναι πάντα γεµάτη µε
επισκέπτες, το ετήσιο Χατζ, εκτελείται στο δωδέκατο µήνα του Ισλαµικού
ηµερολογίου. Οι αρσενικοί προσκυνητές φοράνε ειδικά απλά ρούχα που
αποστερούν τα χαρακτηριστικά της τάξης και κουλτούρας έτσι ώστε να
σταθούν όλοι ίσοι µπροστά στον Αλλάχ.
Οι ιεροτελεστίες του Χατζ περιλαµβάνουν τον γύρο της Κάαµπα εφτά
φορές και η επανάληψη εφτά φορές της διαδροµής ανάµεσα στους
λοφίσκους της Σάφα και της Μάρουα, όπως έκανε η Άγαρ κατά τη διάρκεια
της αναζήτησής της για νερό. Μετά οι προσκυνητές στέκονται µαζί στο
Άραφα 1 και ζητάνε από τον Αλλάχ ό,τι θέλουν και τη Συγχώρεσή Του, σ’
αυτό, που συνήθως θεωρείται ως αναπαράσταση της Ηµέρας της Κρίσης.
Το τέλος του Χατζ σηµειώνεται από µια γιορτή, το Ίντ Αλ-Άντχα, που
γιορτάζεται µε προσεύχη. Αυτό, και το Ίντ αλ-Φίτρ, µια µέρα γιορτής που
τιµά το τέλος του Ραµαζανιού, είναι οι δυο ετήσιες γιορτές του Ισλαµικού
ηµερολογίου.
(επισκεφθείτε: www.islam-guide.com/pillars για περισσότερες πληροφορίες
για τα Πέντε Θεµέλια του Ισλάµ.)

Το Ισλάµ στις Ηνωµένες Πολιτείες

Κεφάλαιο 3:
Γενικές Πληροφορίες για το Ισλάµ

Είναι δύσκολο να γενικευτούν οι Αµερικανοί Μουσουλµάνοι. Είναι
προσήλυτοι, µετανάστες, εργάτες
εργοστασίων, και ιατροί. Αυτή η
ποικίλη κοινότητα είναι ενωµένη µε
µια κοινή πίστη, θεµελιωµένη από ένα
πανεθνικό δίκτυο ενός µεγάλου
αριθµού τεµενών.
Οι µουσουλµάνοι φτάσανε νωρίς
στη Βόρεια Αµερική. Κατά το
δέκατο όγδοο αιώνα, υπήρχαν εκεί πολλοί µουσουλµάνοι.
Μεγάλοι αριθµοί Αµερικάνων έχουν ασπαστεί το Ισλάµ.
Προέρχονται από διαφορετικές τάξεις : ο πλούσιος, ο φτωχός, ο
µορφωµένος, και ο αµόρφωτος. Σήµερα, υπάρχουν γύρω στα πέντε και
µισό εκατοµµύρια Μουσουλµάνοι στις Η.Π.Α.2
(1) Μια περιοχή περίπου 15 µίλια από τη Μέκκα.
(2) Το Παγκόσµιο Ηµερολόγιο και το Βιβλίο των Γεγονότων 1996,
Φαµιγγέτι, σελ. 644.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ
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Για Περισσότερες Πληροφορίες για το Ισλάµ
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το Ισλάµ, ή αν έχετε
ερωτήσεις ή σχόλια, ή γι’ αυτό το βιβλίο σε άλλες γλώσσες,
παρακαλείστε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του βιβλίου :

www.islam-guide.com
Για έντυπο αντίγραφο αυτού του βιβλίου, παρακαλείστε να επισκεφθείτε:
www.islamic-message.net
Επίσης, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε έναν από τους παρακάτω οργανισµούς:

1) Ηνωµένες Πολιτείες:
Islamic Assembly of North America (Ισλαµική Σύνοδος Β. Αµερικής)
3588 Plymouth Road, Suite # 270, Ann Arbor, MI 48105, USA
Τηλ.: (734) 528-0006 - Φαξ: (734) 528-0066
E-mail: IANA@IANAnet.org
Islamic Foundation of America (Ισλαµικό Ίδρυµα Αµερικής)
PO Box: 3415, Merrifield, VA 22116, USA
Τηλ.: (703) 914-4982 - Φαξ: (703) 914-4984
E-mail: info@ifa.ws
Islamic Information Institute of Dar-us-Salam (Ίδρ.Ισλ. Πληροφόρησης Νταρουσαλάµ)
5301 Edgewood Rd., College Park, MD 20740-4623, USA
Τηλ.: (301) 982-9463 - Φαξ: (301) 982-9849
E-mail: iiid@islamworld.net
World Assembly of Muslim Youth ( Παγκόσµια Σύνοδος Ισλαµικής Νεολαίας)
PO Box: 8096, Falls Church, VA 22041-8096, USA
Τηλ.: (703) 820-6656 - Φαξ: (703) 783-8409
E-mail: support@wamyusa.org
Al Jumuah Magazine ( Περιοδικό Αλ Τζούµουα «Παρασκευή»)
PO Box: 5387, Madison, WI 53705-5387, USA
Τηλ.: (608) 277-1855 - Φαξ: (608) 277-0323
E-mail: info@aljumuah.com
Σηµ: Παρακαλείστε να επισκεφθείτε
www.islam-guide.com/centers , www.islamicfinder.com
για εγγύτερες διευθύνσεις Ισλαµικών Κέντρων.

2) Καναδάς:
Islamic Information and Da’wah Center International
(∆ιεθνές Κέντρο Ισλαµικής Πληροφόρησης και Ιεραποστολής)
1168 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6H 1N1, Canada
Τηλ.: (416) 536-8433 -Φαξ: (416) 536-0417
E-mail: comments@islaminfo.com
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3) Το Ηνωµένο Βασίλειο:
Al-Muntada Al-Islami Centre (Κέντρο Ισλαµικού Φόρουµ)

7 Bridges Place, Parsons Green, London SW6 4HW, UK
Τηλ: 44 (0207) 736 9060 - Φαξ: 44 (0207) 736 4255
E-mail: muntada@almuntada-alislami.org

4) Σαουδική Αραβία:
World Assembly of Muslim Youth ( Παγκόσµια Σύνοδος Ισλαµικής Νεολαίας)

PO Box: 10845, Riyadh 11443, Saudi Arabia
Τηλ.: (966-1) 464-1669 - Φαξ: (966-1) 464-1710
E-mail: info@wamy.org

Για Υποδείξεις και Σχόλια Σχετικά µε το Βιβλίο
Αν έχετε κάποιες υποδείξεις ή σχόλια σχετικά µ’ αυτό το βιβλίο,
παρακαλείστε να τα’ αποστείλετε στο συγγραφέα I. A. Ibrahim (Ι. Α. Ιµπραχήµ):
E-mail: ib@i-g.org Τηλ.: (966-1) 454-1065 Φαξ:: (966-1)453-6842
PO Box: 21679, Riyadh 11485, Saudi Arabia
Επίσης, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το Ισλάµ, ή θέλετε επιπλέον
αντίγραφα απ’ αυτό το βιβλίο µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το
Conveying Islamic Message Society , P.O.Box 834 , Alexandria – Egypt.
E-mail: info_en@islamic-message.net , E-mail: cims_eg@yahoo.com
Σηµ: Παρακαλείστε να επισκεφθείτε www.islamic-message.net

Για περαιτέρω Ανάγνωση Σχετικά µε το Ισλάµ
Η Αληθινή Θρησκεία, από τον Μπιλάλ Φίλιπς.
Αυτή είναι η Αλήθεια, εκδόσεις Ισλαµικού Ιδρύµατος Αλχαραµάιν.
Το Κοράνιο και Σύγχρονη Επιστήµη, του ∆ρ. Μορίς Μπουκέλ, συντάκτης ο
∆ρ. Α. Α. Μπ. Φίλιπς.
Προς την κατανόηση του Ισλάµ, του Αµπούλ Α’λα αλ-Μαουντούντι.
Ζωή Μετά το Θάνατο (φυλλάδιο), του Παγκόσµιου Συµβουλίου Ισλαµικής
Νεολαίας.
Η Πίστη των Μουσουλµάνων, του Μουχάµαντ αλ-Ουθαϊµίν, µεταφρασµένο
από τον ∆ρ. Μάνεχ αλ-Τζόχανι.
Ερµηνεία των Νοηµάτων του Ιερού Κορανίου στην Αγγλική Γλώσσα, του ∆ρ.
Μουχάµαντ Αλ-Χιλάλι και του ∆ρ. Μουχάµαντ Χάν.
Για αντίγραφο οποιωνδήποτε βιβλίων, ή φυλλαδίων, παρακαλείστε να
επισκεφθείτε www.islamic-message.net ή επικοινωνήστε µ’ έναν από τους
οργανισµούς στον κατάλογο των σελίδων 69-70.
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Η Αρίθµηση των Χαντίθ:
Η αρίθµηση των Χαντίθ 1 σ’ αυτό το βιβλίο είναι βασισµένη στα
παρακάτω:
▪ ‘Κατά Μόσλεµ’: σύµφωνα µε την αρίθµηση του Μωχάµαντ
ΣΤ΄ Αµπντούλ-Μπάκι.
▪ ‘Κατά Αλ-Μπουχάρι’: σύµφωνα µε την αρίθµηση Φατχ ΑλΜπάρι.
▪ ‘Αλ-Τιρµίζι’: σύµφωνα µε την αρίθµηση του Άχµεντ Σάκερ.
▪ Μόσναντ Άχµεντ: σύµφωνα µε την αρίθµηση του Dar Ehya’ AlTorath Al-Araby (Οίκος Αναβίωσης της Αραβικής Παράδοσης),
Βηρυτό.
▪ Μουουάταα Μάλεκ: σύµφωνα µε την αρίθµηση του Μουουάτα
Μάλεκ.
▪ Άµπου Νταούντ σύµφωνα µε την αρίθµηση του Μωχάµαντ
Μούχιη Αλ-Ντίν Άµπντουλ-Χαµίντ.
▪ Ίµπν Μάτζά: σύµφωνα µε την αρίθµηση του Μωχάµαντ Φ.
Άµπντουλ-Μπάκι.
▪ Αλ-Νταρεµέϋ: σύµφωνα µε την αρίθµηση του Χάλεντ Αλ-Σάµπα
Αλ-Άλαµυ και Φαουάζ Άχµαντ Ζαµάρλυ

(1) Το χαντίθ είναι µια αξιόπιστα µεταδιδόµενη αναφορά από τους
Συντρόφους του Προφήτη Μωχάµαντ όσων είπε.
Σύντοµος Εικονογραφηµένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάµ

(@ABCBDAE@ اHIECJ)

Φωτογραφία Οπισθόφυλλου:
Το Τέµενος του Προφήτη Μωχάµαντ

στη Μεδίνα.

