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Ενότητα. 1  

 

Εισαγωγή: Ποιος είναι ο Αλλάχ;   
 

Ο πρώτος πυλώνας της πίστης είναι και ο πιο σημαντικός ανάμεσα στους 

υπόλοιπους. Αυτό γιατί η ζωή του Μουσουλμάνου βασίζεται στο πιστεύω 

του για τον Αλλάχ τον Ύψιστο και πράττει σύμφωνα με αυτό. Η πίστη 

στον Αλλάχ είναι το βασικό θεμέλιο του πιστού Μουσουλμάνου που 

στηρίζεται όλη του η ζωή.  

 

Προτού δούμε τι σημαίνει να πιστεύεις στον Αλλάχ τον Ύψιστο οφείλουμε 

να εξηγήσουμε ποιος είναι ο Αλλάχ. 

 

Το όνομα «ΑΛΛΑΧ» είναι ο τίτλος για το μεγαλείο του Μοναδικού 

Αληθινού Θεού. Η λέξη «ΑΛΛΑΧ» στην αραβική γραμματική δεν μπορεί 

να δοθεί για κανέναν άλλον, άλλη, άλλο, είναι μοναδικό και μόνο για τον 

αληθινό Θεό. Αυτός ο Μεγάλος, ο Ύψιστος, έχει και αλλά ονόματα 

(συγκεκριμένα επίθετα) όπου ακολουθούν την λέξη «ΑΛΛΑΧ». Η 

σημασία της λέξης «ΑΛΛΑΧ» προέρχεται απο το «Ma’looh» όπου στην 

αραβική σημαίνει αυτό που λατρεύεται από αγάπη, από θαυμασμό, 

αποθεώνοντας το. Είναι ο Δημιουργός όπου σε αυτόν ανήκει η διαταγή. 

http://www.islamforgreeks.org/


Άχμαντ Ελντίν - Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 1 – Πίστη στον Αλλάχ 
 

www.IslamForGreeks.org  
 

3 

Κανένα είδος λατρείας δεν αξίζει να δοθεί σε πέτρα, άγαλμα, σταυρό, 

τρίγωνο, στον Χομεϊνί, στον Μαλκομ Χ, Γκάντι, Κρίσνα, σε Γκουρού, στον 

Βούδα, σε Αυτοκράτορα, Βασιλιά, στον Ήλιο, στο Φεγγάρι, σε Αγελάδες, 

Ναούς, Προφήτες (Οι Μουσουλμάνοι δεν λατρεύουν θεοποιώντας τον 

Μουχάμαντ) σε ιερείς, Μοναχούς, Αγίους, Κινηματογραφικούς αστέρες, 

όλοι τους είναι Δημιουργήματα.1  
 

Το όνομα «ΑΛΛΑΧ» δεν επιλέχτηκε από κανέναν άνθρωπο ούτε 

ονομάστηκε έτσι μετά από έναν Προφήτη η διάσημη ιστορική φιγούρα. Το 

όνομα «ΑΛΛΑΧ» χρησιμοποιήθηκε από όλους τους Προφήτες όπως από 

τον Αδάμ, Ιησού, Μωυσή, και από τον τελευταίο Προφήτη τον Μουχάμαντ 

(η ειρήνη και η ευλογία να συνοδεύει όλους τους Προφήτες) 

χαρακτηρίζοντας και ονομάζοντας τον έναν και Μοναδικό Θεό που αξίζει 

να λατρεύεται αποκλειστικά χωρίς συνεταίρους. 

 

Πίστη στον Αλλάχ σημαίνει ότι ο πιστός πιστεύει στην ύπαρξη του Κυρίου 

του, ότι αυτός είναι ο Δημιουργός και Συντηρητής των πάντων, ο Γνώστης 

του ορατού και του αοράτου. Είναι ο Κύριος και Κυρίαρχος όλων των 

πλασμάτων. Κανένας δεν είναι άξιος λατρείας εκτός από Αυτόν και δεν 

υπάρχει κανένας άλλος αληθινός θεός εκτός από Αυτόν. Όλες του οι 

ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά είναι τέλεια και άψογα.  

 

Οι παραπάνω θέσεις απορρέουν από το Κοράνι καθώς επίσης δεν 

έρχονται σε σύγκρουση με την ανθρώπινη εμπειρία.  

 

Διαβάζουμε στο Κοράνι: 

 

«Ο Αληθινός -Κύριος σας- είναι ο ΑΛΛΑΧ, που έπλασε τους ουρανούς και τη 

γη σε έξι μέρες (χρονικά διαστήματα), κι έπειτα εγκαταστάθηκε πάνω από 

το Θρόνο, σχεδίασε τη νύχτα σαν κάλυμμα πάνω στη μέρα, να 

εναλλάσσονται με ταχύτητα, κι έπλασε τον ήλιο, το φεγγάρι και τ' άστρα 

(όλα) διοικούμενα κάτω από νόμους στις διαταγές Του. Να! Αυτός που έχει 

δικαίωμα να δημιουργεί και να κυβερνά. Ευλογημένος ας είναι ο ΑΛΛΑΧ, 

Κύριος (και συντηρητής) του Σύμπαντος»2 

 

Διαβάζουμε επίσης τον λόγο Του προς τον Μωυσή (ειρήνη σε αυτόν) που 

ακούστηκε από μια πλαγιά κοιλάδας, καλώντας τον από ένα δέντρο 

λέγοντας του: 

 

«Ω! Μωυσή! Εγώ είμαι ο ΑΛΛΑΧ, ο Κύριος του Σύμπαντος Κόσμου»3 

                                                 
1
 Του Δρ. Σάλεχ αΣάλεχ στο Άρθρο του «Ποιος αξίζει να λατρευτεί;»  

2
 Κοράνι κεφ. 7 εδαφ. 54 

3
 Κοράνι κεφ. 28 εδαφ. 30 
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Επίσης:  

 

«Εγώ είμαι -πραγματικά- ο ΑΛΛΑΧ. Δεν υπάρχει άλλος θεός, ειμή (μόνο) 

Εγώ. Γιαυτό να με λατρεύεις (μονάχα Εμένα). Και να τηρείς (τακτική) 

προσευχή για να με θυμάσαι»4 

 

Αναφορά έχουμε και στο μεγαλείο Του οπου παρουσιάζονται ορισμένα 

χαρακτηριστικά και ιδιότητες Του. Διαβάζουμε:  
 

«Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ, και - εκτός απ' Αυτόν δεν υπάρχει άλλος θεός άξιος 

λατρείας, που γνωρίζει (τα πάντα), μυστικά και φανερά. Είναι ο 

Φιλάνθρωπος κι ο Ελεήμονας. Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ, και - εκτός απ' Αυτόν 

δεν υπάρχει άλλος θεός άξιος λατρείας. Ο Κυρίαρχος Βασιλιάς, ο 

Πανάγιος, η Ειρήνη (και της Τελειότητας), ο Δωρητής, ο Ηγεμών, της 

Πίστης, (ο Σωτήρας από κάθε Κίνδυνο) ο Παντοκράτωρ, ο Ανίκητος, ο 

Ύψιστος, Πάντα Νικηφόρος, ο ΑΛΛΑΧ είναι ανώτερος από τα όσα 

συνεταιριζουν μ' Αυτόν. Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ ο Δημιουργός, που έβγαλε τα 

πράγματα στην ύπαρξη και έδωσε τη μορφή τους. Σ' Αυτόν ανήκουν τα 

ωραιότερα (αξιότερα) Ονόματα. Οτιδήποτε υπάρχει στους ουρανούς και στη 

γη υμνεί τη Δόξα Του. Και είναι ο Ανίκητος, ο Πάνσοφος»5 
 

Επίσης:  

 

«Η Δόξα ανήκει στον ΑΛΛΑΧ, τον Άρχοντα όλων των κόσμων. Τον 

Παντελεήμονα, τον Πολυεύσπλαχνο. Τον Ηγεμόνα της Ημέρας της Κρίσης»6 

 

Η δήλωση του προς τους πιστούς:  

 

«Στ' αλήθεια αυτό το έθνος σας αποτελεί και ένα και μόνο έθνος(Ουμμα) κι 

Εγώ είμαι ο Κύριος σας. Γι' αυτό να υπηρετείτε Εμέ (κι όχι άλλον)»7 

 

Ο Ύψιστος αντικρούει την άποψη ότι μπορεί να υπάρχει και άλλος θεός 

άξιος λατρείας λέγοντας:  

 

«Αν υπήρχαν εκεί (στους ουρανούς και στη γη) άλλες θεότητες, εκτός του 

ΑΛΛΑΧ θα είχαν κιόλας χαθεί. Αλλά, δόξα στον ΑΛΛΑΧ τον Κύριο του 

θρόνου (της εξουσίας), πολύ ψηλά είναι από όσα Του αποδίδουν!»8 

 
                                                 
4
 Κοράνι κεφ. 20 εδαφ. 14 

5
 Κοράνι κεφ 59 εδαφ. 22-24  

6
 Κορανι κεφ. 1 εδαφ 2-4 

7
 Κορανι κεφ.21 εδαφ 92 

8
 Κορανι κεφ21 εδαφ.22 
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ύπαρξη του Θεού έχει διατυπωθεί και 

επιβεβαιωθεί από 100αδες προφήτες και αποστόλους καθώς επίσης και 

από τους οπαδούς τους. Προφήτες και Απόστολοι που είτε ο 

Παντοδύναμος τους μίλησε απευθείας (μέσω αγγέλου) η 

αποκαλύπτοντας το θεϊκό μήνυμα στη «καρδιά» τους.  
 

Ο μεγάλος αριθμός των προφητών, των αποστόλων και των οπαδών τους, 

καθιστούν αδύνατη την θεωρία που θέλει έναν Θεό ανύπαρκτο. Όλοι τους 

(απόστολοι/προφήτες) είπαν ψέματα; Όλοι τους το φαντάστηκαν; Όλοι 

τους συμφώνησαν να οργανώσουν τέτοιου είδους πλάνη; Ιστορικά, 

θεολογικά, φιλοσοφικά, και επιστημονικά ένας τέτοιος ισχυρισμός δεν 

μπορεί να σταθεί. Ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι οι προφήτες και οι 

απόστολοι του Υψίστου ήταν οι πιο φιλαλήθεις από τους ανθρώπους και 

λαμπρά παραδείγματα για τους υπολοίπους. Στο Ισλάμ αυτά τα άτομα 

θεωρούνται ως τα «καλύτερα δημιουργήματα» 
 

Δεν μπορούμε επίσης να αγνοήσουμε την πίστη δισεκατομμυρίων ατόμων 

στο πλανήτη που πιστεύουν στην ύπαρξη του Κυρίου λατρεύοντας Τον με 

συνείδηση και υπακοή. Εάν συμφωνούμε όλοι σαν ανθρωπότητα στην 

αποδοχή μαρτυριών από έναν η δυο άτομα ως απόδειξη (υπέρ η κατά) για 

νομικά θέματα, τι πρέπει να πούμε στην περίπτωση αμέτρητων 

ανθρώπων που πέρασαν στην ιστορία επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη του 

Δημιουργού; 

 

Ποιος παράλογος θα έχανε τον χρόνο του να μελετά, να λατρεύει και να 

υπακούει κάτι το ανύπαρκτο; Και όμως, δισεκατομμύρια λόγιοι και 

μελετητές πέρασαν από αυτόν τον πλανήτη που όλη τους η ζωή ήταν 

αφιερωμένη στην γνώση και στην λατρεία9  

 

Η ύπαρξη διαφορετικών γαλαξιών και οι πολλές κατηγορίες πλασμάτων 

πιστοποιούν την ύπαρξη του Δημιουργού τους που δεν είναι κανένας 

άλλος εκτός από τον Έναν και Μοναδικό. Κανένας, εκτός από τον Αλλάχ, 

δεν ισχυρίστηκε ότι δημιούργησε το Σύμπαν. Είναι αδύνατον κάτι που 

ξεκίνησε να υπάρχει να προέλθει από μόνο του χωρίς αιτία. Το Κοράνι 

τοποθετείται έξοχα όταν λέει: 
 

                                                 
9
 Η λατρεία συνήθως γίνεται αντιληπτή ως μερικές τελετουργικές πράξεις, υπό μορφή προσευχής, 

νηστείας η φιλανθρωπίας. Αυτή η περιορισμένη αντίληψη της λατρείας δεν αποτελεί παρά μόνο ένα 

μέρος της σημασίας της λατρείας στο Ισλάμ. Γιαυτον τον λόγο ο παραδοσιακός ορισμός της λατρείας 

στο Ισλάμ είναι «κάθε χρήσιμη πράξη η ωφέλιμη λέξη που γίνεται με σκοπό την ευχαρίστηση του 

Θεού». Με άλλα λόγια η λατρεία είναι ο «απόλυτος και αποκλειστικός όρος για ότι αγαπάει ο Θεός 

από τα εξωτερικά και εσωτερικά έργα και λόγια», έτσι η λατρεία περιλαμβάνει όλες τις πρακτικές και 

προφορικές ενέργειες που κάνει ο άνθρωπος προς ευχαρίστηση του Θεού. Αυτό βέβαια περιλαμβάνει 

τις τελετουργικές πράξεις και την πιστή, τις κοινωνικές δραστηριότητες και τις προσωπικές 

συνεισφορές για το γενικό όφελος των συνανθρώπων μας. 
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«Ή μήπως δημιουργήθηκαν από το τίποτε; ή μήπως οι ίδιοι είναι οι 

δημιουργοί; (τον ίδιο τον εαυτόν τους;)»10 

 

Είναι αδύνατον το Σύμπαν να ξεκίνησε να υπάρχει από μόνο του. Το 

«τίποτα» δεν μπορεί να φέρει «κάτι» όπως αναφέρει και το Κοράνι. Η 

φιλοσοφία όμως δεν μπορεί να δώσει ξεκάθαρες και συγκεκριμένες 

απαντήσεις επι του θέματος. Γιαυτο, την απάντηση οφείλουμε να την 

αναζητήσουμε στην θεολογία και συγκεκριμένα στην αποκάλυψη.  
 

Η θεολογία στο Ισλάμ είναι ανώτερη από την φιλοσοφία. Η πρώτη είναι 

συγκεκριμένη από μια και μόνο αλάνθαστη πηγή, τον Δημιουργό, ενώ η 

δεύτερη είναι καθαρά προϊόν της ανθρώπινης σκέψης, συνεπώς μπορεί να 

πέσει σε σφάλματα. Για να βρούμε την ολοκληρωτική αλήθεια για τους 

εαυτούς μας οφείλουμε να στραφούμε στην αποκάλυψη και όχι στην 

ανθρώπινη σκέψη που είναι επιρρεπής στο λάθος και στην παρερμηνεία.  

 

Όταν ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να αναλύσει τον ίδιο του τον φυσικό 

εαυτό (εγκέφαλο/σκέψη) πως μπορεί να απαντήσει ανώτερες υπαρξιακές 

ερωτήσεις; Από την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισλάμ δεν σέβεται την 

ανθρώπινη σκέψη. Το Κοράνι λέει: 

 

«Κι έχει (επίσης) υποτάξει σ’ εσάς -όλα όσα βρίσκονται στους ουρανούς και 

όσα στη γη, όλα μαζί – από τον Ίδιο -(τακτοποιημένα). Σ’ αυτό – βέβαια -

υπάρχουν Σημεία (δείγματα) για ένα λαό που μπορεί να σκέπτεται.»11 
 

Επίσης:  

 

«Έχουν καρδιές και μ’ αυτές δεν καταλαβαίνουν, κι έχουν μάτια, που μ’ 

αυτά δεν βλέπουν, κι αυτιά που μ’ αυτά δεν ακούνε. Αυτοί μοιάζουν σαν τα 

ζωντανά (τα κοπάδια)»12 

 

Ο ανθρώπινος νους εκτιμάται αλλά δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί από 

μόνος του την καθοδήγηση.  

 

Επιστρέφοντας στα σημάδια που δείχνουν την ύπαρξη του Υψίστου, να 

αναφέρουμε τον υπέροχο και όμορφο πλανήτη μας και τα πλάσματα που 

περιέχει. Άνθρωποι, ζώα, δέντρα, διαφορετικά όμορφα χρώματα, νοήμονα 

πλάσματα, συναισθήματα, θάλασσες, ποτάμια, και ότι παράγουν και 

εκατομμύρια άλλα που μπορούμε να σκεφτούμε. Υπάρχει εκεί στην κτίση 

τους άλλος εκτός από Αυτόν;  

                                                 
10

 Κορανι κεφ. 52 εδάφιο 35 
11

 Κοράνι κεφ. 45 εδάφιο 13 
12

 Κορανι κεφ. 7 εδαφ. 179 
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«Ή μήπως Εκείνος που έχει δημιουργήσει τους ουρανούς και τη γη κι έχει 

στείλει για σας κάτω (στη γη) νερό από τον ουρανό; Και κάναμε μ' αυτό να 

βλαστήσουν (καλοφυτεμένοι) με καρποφόρα δένδρα κήποι, γεμάτοι ομορφιά 

και τέρψη, (αφού) δεν ήταν δυνατό σ' εσάς να κάνετε τα δένδρα τους να 

βλαστήσουν. Μπορεί εκεί να υπάρχει άλλος θεός, μαζί με τον ΑΛΛΑΧ; Όχι, 

αυτοί είναι ένας λαός που παρεκτρέπεται από το δίκαιο. 
 

Ή μήπως Εκείνος που έχει κάνει τη γη σταθερή (ως κατοικία) και χάραξε 

ανάμεσα της ποτάμια και στερέωσε τη γη με βουνά κι έκανε ένα φράγμα 

ανάμεσα στις δύο θάλασσες; (του ποσίμου και του αλμυρού νερού) Μπορεί 

εκεί να υπάρχει άλλος, θεός μαζί με τον ΑΛΛΑΧ; Όχι, οι περισσότεροι απ' 

αυτούς δεν (το) γνωρίζουν. 

 

Ή μήπως Εκείνος που ακούει και πραγματοποιεί την παράκληση εκείνου 

που έχει ανάγκη όταν Τον καλεί και που ανακουφίζει τους πόνους, απολύει 

τις βλάβες και κάνει σε εσάς (τους ανθρώπους) κληρονόμους (κυριάρχους) 

στη γη; Μπορεί εκεί να υπάρχει άλλος θεός μαζί με τον ΑΛΛΑΧ; Δεν 

μαθαίνετε σχεδόν τίποτε. 

 

Ή μήπως Εκείνος που σας οδηγεί από τα βαθιά σκοτάδια στο να βγείτε πάνω 

στη γη και στη θάλασσα, και που στέλνει τους ανέμους σαν κήρυκες για 

χαρούμενες ειδήσεις προαναγγέλλοντας (για βροχή) τις Ευεργεσίες Του; 

Μπορεί εκεί να υπάρχει άλλος θεός, μαζί με τον ΑΛΛΑΧ; Βρίσκεται πολύ 

πιο ψηλά ο ΑΛΛΑΧ με ό,τι Τον παρομοιάζουν (συνεταιρίζουν!). 

 

Ή μήπως Εκείνος που είναι ο Πρωτουργός της Δημιουργίας κι έπειτα την 

ξαναπλάθει, και που σας συντηρεί (με αγαθά) απ τον ουρανό και τη γη; 

Μπορεί εκεί να υπάρχει άλλος θεός, μαζί με τον ΑΛΛΑΧ; Να πεις: "Φέρτε 

τα επιχειρήματα/αποδείξεις σας, αν λέτε την αλήθεια!»13 
 

Η ύπαρξη του λόγου του Παντοδύναμου, για εμάς, ως προς την μελέτη 

του και ανάγνωση του, αποτελεί άλλη μια ένδειξη για την ύπαρξη Του 

διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ομιλία (χαρακτηριστικό αδημιούργητο 

του Υψίστου) χωρίς ομιλητή. Συνεπώς, η ομιλία αποδεικνύει τον ομιλητή. 

Αυτό ενισχύεται περισσότερο όταν λάβουμε υπόψη τις αδιαμφισβήτητες 

σοφές θεϊκές νομοθεσίες που περιέχει το Κοράνι για το καλό και την 

ανάπτυξη του ανθρώπου.  
 

Το Κοράνι περιέχει πληροφορίες και γνώσεις για το ορατό και αόρατο 

πεδίο. Περιέχει ιστορικές, επιστημονικές, θεολογικές αλήθειες και 

                                                 
13

 Κορανι κεφ. 27 εδαφ. 60-64 
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γεγονότα που κάνεις δεν είναι σε θέση να αντικρούσει με έγκυρη 

επιχειρηματολογία. Παρόλο το πέρασμα των αιώνων το Κοράνι 

παρουσιάζεται δυναμικά ως η λύση για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε σαν ανθρωπότητα, τόσο στο πνευματικό επίπεδο όσο 

και στο κοινωνικοπολιτικό. Αυτό, πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν, ότι 

εκφράζεται με την όλο ένα και αυξανόμενη μεταστροφή του Δυτικού προς 

το Ισλάμ14 
 

Όλα αυτά, και άλλα πολλά, καθιστούν αδύνατη την θεωρία ότι ο 

συγγραφέας του Κορανίου μπορεί να είναι κάποιος άλλος εκτός του 

Αλλάχ. Είναι πέρα από τις ανθρώπινες δυνατότητες (και όλης της κτίσης) 

η συγγραφή ενός βιβλίου σαν το Κοράνι. Από την στιγμή που ο άνθρωπος 

δεν είναι ο συγγραφέας, οφείλουμε να δεχτούμε σαν συγγραφέα τον 

Ύψιστο ο οποίος ομολόγει ότι είναι ο λόγος Του:  

 

«Μήπως δεν σκέπτονται το Κοράνιο (με προσοχή); Κι αν ήταν από κάποιον 

άλλο, εκτός απ' τον ΑΛΛΑΧ θα έβρισκαν βέβαια σ' αυτό, πολλές 

διαφορές»15 

 

Επίσης: 

 

«Και δεν ήταν δυνατό αυτό το Κοράνιο να προέρχεται από άλλον έκτος απ' 

τον ΑΛΛΑΧ»16 

 

Όσοι νομίζουν ότι το Κοράνι είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα τότε ο 

Ύψιστος τους προκαλεί λέγοντας:  

 

«Ίσως όμως πουν: "Το πλαστογράφησε;" Πες (τους): "Φέρετε δέκα στάδια 

(Σούρα) πλαστογραφημένα (όπως λέτε) σαν κι αυτό, και καλέστε (για 

βοήθεια σας) οποιονδήποτε μπορέσετε - άλλους εκτός απ' τον ΑΛΛΑΧ - αν 

είσθε ειλικρινείς»17 

 

Κανείς δεν κατάφερε να γράψει όχι 10 στάδια αλλά ούτε ένα εδάφιο σαν 

το Κοράνι. Την πρόκληση αυτή θα την δούμε αναλυτικότερα στο 

κεφάλαιο που κάνω αναφορά στο Κοράνι.  
 

Να θυμίσουμε επίσης τους άψογους νόμους που διέπουν το Σύμπαν με 

απίστευτη λεπτομέρεια. Ο άνθρωπος, επίσης, ελέγχεται από νόμους και 

δεν μπορεί να «ξεφύγει». Η πορεία του ανθρώπου είναι εκπληκτική αν 

                                                 
14

 CNN, Fast growing Islam winning converts in Western world, 14 Απριλίου 1997 
15

 Κορανι κεφ. 4 εδαφ 82 
16

 Κοράνι κεφ.10 εδαφ 37 
17

 Κορανι κεφ. 11 εδαφ.13 
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την αναλογιστεί κανείς. Ξεκινά ως σπέρμα στη μήτρα της μητέρας του, 

μετά περνά από διάφορες φάσεις όσον αφορά την ύπαρξη του, με την 

γνώση του Κυρίου του, έπειτα περνά από τις ηλικίες που έχει ορίσει ο 

Δημιουργός του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο θάνατος θα τον 

συναντήσει. Από τους νόμους Του επίσης δεν ξεφεύγουν και τα άψυχα 

όπως τα ουράνια σώματα, οι ουρανοί, η γη, τα δέντρα κτλ. 

 

Βάση με αυτές τις ενδείξεις, όπως το κείμενο της αποκάλυψης και την 

ανθρώπινη εμπειρία (και βίωμα), ο Μουσουλμάνος πιστεύει στον Αλλάχ 

τον Παντοδύναμο και στην Κυριότητα Του που είναι πάνω στο κάθε τι. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητα. 2 
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Πίστη στην Κυριότητα18 του Αλλάχ 
 

 

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος είναι ο Μόνος Κύριος. Η λέξη «Κύριος» είναι η 

ελληνική μετάφραση του αραβικού «Ράμπ» (رب). Οφείλουμε να τονίσουμε 

ότι με την λέξη «Κύριος» δεν μεταφράζεται σωστά αυτό που πραγματικά 

εννοείται όταν λέμε «Ράμπ». Γιατί Ράμπ είναι μόνο ο ιδιοκτήτης του 

Σύμπαντος, Αυτός που δεν έχει αρχή και τέλος και δεν στέκεται τίποτα 

σαν αιτία για την ύπαρξη Του. Η λέξη Ράμπ επίσης έχει και την έννοια 

του αφέντη, που μπορεί να δοθεί και για άλλους έκτος του Αλλάχ, πάντα 

σε συμφραζόμενα που απουσιάζει η έννοια της θεότητας. Για παράδειγμα 

«ο Ραμπ (αφέντης) του τάδε αντικειμένου». Παρολ΄αυτα όμως, ως προς 

την θεότητα, το Ράμπ απευθύνεται μόνο στον Αλλάχ και τοποθετείται και 

ως τίτλος για τον Δημιουργό.19   

 

Ο Μονοθεϊσμός του πιστού δεν είναι τελειοποιημένος αν δεν αποδεχτεί 

ολοκληρωτικά την Κυριότητα του Υψίστου. Πίστη στην Κυριότητα 

σημαίνει η αποδοχή ότι ο Αλλάχ είναι ο μόνος Κύριος, ο Ένας και 

Μοναδικός στις θεϊκές πράξεις όπως την Δημιουργία, την Κυριαρχία, τον 

Έλεγχο των υποθέσεων της δημιουργίας, την συντήρηση. Είναι Αυτός που 

δίνει ζωή και θάνατο, βροχή και ξηρασία. Αυτός που απαντά στις 

προσευχές, Αυτός που στέλνει την ωφέλεια και την βλάβη. Στα χεριά του 

υπάρχει όλη η καλοσύνη, ο Ικανός να κάνει αυτό που θέλει20    

 

Ο Μουσουλμάνος πιστεύει στην Κυριότητα του Υψίστου η οποία καλύπτει 

όλα τα πλάσματα. Κανείς δεν μοιράζεται την Κυριότητα Του από την 

κτίση. Αυτό απορρέει από την καθοδήγηση που δίνει ο Δημιουργός καθώς 

επίσης και από την αποκάλυψη Του. Ο Αλλάχ ο ίδιος έχει αποκαλύψει 

αρκετά εδάφια που αποδεικνύουν την Κυριότητα Του. Διαβάζουμε:  

 

«Η Δόξα ανήκει στον ΑΛΛΑΧ, τον Κύριο όλων των κόσμων»21 

 

Επίσης: 

 

«Πες: "Ποιος είναι ο Κύριος (κι Εξουσιαστής) των ουρανών και της γης"; 

Πες: "Είναι ο ΑΛΛΑΧ»22 

Ο Παντοδύναμος εξηγεί την Κυριότητα και την θεότητα Του λέγοντας:  

 

                                                 
18

 Ρουμπουμπίγια (αραβ) 
19

 Ταφσίρ (επεξηγηματική του Κορανίου) του Ίμπν Καθίρ, τόμος 1 σελ. 73 
20

 Βλέπε στο Ταησίρ αλ Αζίζ Αλ Χαμίντ, σελ. 33 και στο αλ Κάουλ αλ Μουφίντ, τόμος 1, σελ. 14 
21

 Κοράνι κεφ1 εδαφ 2 
22

 Κοράνι κεφ 13 εδαφ 16 
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«Κύριος των ουρανών και της γης και ό,τι βρίσκεται ανάμεσα τους, αν-

βέβαια - έχετε ακλόνητη πίστη. Δεν υπάρχει θεός παρά μόνο Εκείνος, που 

δίδει τη ζωή και το θάνατο, που είναι Κύριος σας και Κύριος των πατέρων 

σας (που έζησαν) παλαιότερα»23 
 

Ο Δημιουργός έκανε όλη την ανθρωπότητα (από την δημιουργία μέχρι 

την συντέλεια) να επιβεβαιώσει ότι Αυτός μόνο είναι ο Κύριος και ο μόνος 

άξιος λατρείας 

 

«Κι όταν ο Κύριος σου πήρε απ' τις πλευρές των Παιδιών του Αδάμ -τους 

απογόνους- και τους έκανε να επιμαρτυρήσουν όσον αφορά τον εαυτό τους, 

(λέγοντας): "Μήπως δεν είμαι Εγώ ο Κύριος σας; Κι αυτοί απάντησαν: "Ναι! 

το ομολογούμε, (είπε ο ΑΛΛΑΧ): "Για να μην πείτε (τότε) κατά την Ημέρα 

της Κρίσης ότι: "Αυτό το αγνοούσαμε"»24 

 

Μέχρι και οι πολυθεϊστές αναγνωρίζουν βαθιά στη συνείδηση τους ότι ο 

Κύριος είναι Ένας και Μοναδικός 

 

«Να πεις: Ποιος είναι ο Κύριος των επτά ουρανών και Κύριος του υπέρτατου 

θρόνου, θα πουν: "(Ανήκουν) στον ΑΛΛΑΧ!" Να πεις: "Γιατί - λοιπόν – δεν 

είστε ευσεβείς (με θεοφοβία);»25 

 

Οι Προφήτες και οι Απόστολοι διακήρυξαν και ομολόγησαν την 

Κυριότητα του Υψίστου. Διαβάζουμε τον Αδάμ (ειρήνη σε αυτόν) να 

επικαλείται λέγοντας: 

 

«Εκείνοι αποκρίθηκαν: "Κύριε μας! είμαστε ένοχοι στον εαυτό μας, κι αν δεν 

μας συγχωρέσεις και δεν μας σπλαχνιστείς, τότε θα είμαστε -βέβαια- με 

τους χαμένους»26 

 

Ο Προφήτης Νώε (ειρήνη σε αυτόν) ανέφερε: 

 

«Ο Νώε είπε: "Κύριε μου! μ' έχουν παρακούσει, και ακολουθούν εκείνους 

που τα πλούτη τους και τα παιδιά τους δεν τους αυξάνουν παρά μόνο 

Ζημία»27 

 

Επίσης ανέφερε:  

 

                                                 
23

 Κοράνι κεφ 44 εδαφ 7-8 
24

 Κοράνι κεφ 7 εδαφ 172 
25

 Κοράνι κεφ 23 εδαφ 86-87 
26

 Κοράνι κεφ 7 εδαφ 23 
27

 Κοράνι κεφ 71 εδαφ 21 
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«Είπε: "Κύριε μου! Ο λαός μου μ' έχει αρνηθεί. Άνοιξε - Εσύ - ανάμεσα σ' 

εμένα κι ανάμεσα σ' αυτούς ένα διάδρομο (δίκασε μας δίκαια) στ' (ανοιχτά) 

και σώσε εμένα κι όσους Πιστούς μαζί μου»28 

 

Ο Προφήτης Αβραάμ (ειρήνη σε αυτόν) κάνοντας επίκληση στον Αλλάχ 

τον Ύψιστο για την Μέκκα αναφέρει την Κυριότητα Του λέγοντας: 

 

«"Κύριε μου! Κάνε αυτό το χωριό (τη Μέκκα), ασφαλισμένο, και φύλαξε 

εμένα και τα παιδιά μου από το να λατρεύουμε τα είδωλα»29 

 

Ο Προφήτης Ιωσήφ (ειρήνη σε αυτόν) αναφέρει αναλυτικά σε επίκληση 

του την Κυριότητα του Αλλάχ του Υψίστου όταν είπε: 

 

«Κύριε μου! Μου έδωσες εξουσία και μου δίδαξες - πως να εξηγώ κάτι απ' 

τα όνειρα και από τα γεγονότα. Ω! Δημιουργέ των ουρανών και της γης! Εσύ 

είσαι ο Προστάτης μου σ' αυτό τον κόσμο και στον Μελλοντικό. Πάρε την 

ψυχή μου (πεθαίνοντας) σαν έναν Μουσουλμάνο   (σαν   έναν   που   έχει 

υποταχθεί στη Θέληση Σου) κι ένωσε' με τους ενάρετους»30 

 

Ο Προφήτης Μωυσής (ειρήνη σε αυτόν) ζητά από τον Ύψιστο 

επικαλώντας την Κυριότητα Του λέγοντας:  

 

«Είπε (ο Μωυσής): "Κύριε μου! Άνοιξε μου το στήθος μου, Κι ευκόλυνε μου 

την εντολή (το έργο) μου, Και βγάλε το εμπόδιο (τη βραδυγλωσσία) μου από 

την ομιλία μου, Ώστε να μπορούν να καταλαβαίνουν αυτά που λέγω Και 

κάνε για μένα (δώσε μου) έναν υπουργό (βοηθό) απ' τη γενιά μου 

(οικογένεια)»31 

 

Και ο Ααρών (ειρήνη σε αυτόν) υπενθύμισε και προειδοποίησε τους 

Ισραηλινούς για την Κυριότητα του Παντοδύναμου λέγοντας: 

 

«Κύριος σας είναι - στ' αλήθεια – ο Οικτίρμονας (ΑΛΛΑΧ). Γι' αυτό 

ακολουθείτε με, και υπακούετε στη διαταγή μου"»32 

 

Ο Προφήτης Ζαχαρίας, ζητώντας το έλεος του Αλλάχ, κάνει αναφορά 

στην Κυριότητα Του λέγοντας:  

«Κύριε μου! Έχουν ατονήσει - πια - σ' έμενα τα κόκαλα μου, και τα μαλλιά 
του κεφαλιού (μου) λάμπουν γκρίζα, ποτέ όμως δεν υπήρξα, Κύριε μου, 

                                                 
28

 Κοράνι κεφ 26 εδαφ 117-118 
29

 Κοράνι κεφ 14 εδαφ 35 
30

 Κοράνι κεφ 12 εδαφ 101 
31

 Κοράνι κεφ 20 εδαφ 25-29 
32

 Κοράνι κεφ 20 εδαφ 90  
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άτυχος κατά τις προς Σε επικλήσεις μου!»33 

 

Και παρακάλεσε επίσης λέγοντας: 

 

«Κύριε μου! Μη μ' αφήνεται (χωρίς απογόνους) Κι εσύ είσαι ο καλύτερος 

από τους κληρονόμους»34 

 

Ο Ιησούς Χριστός, ο υιός της Μαρίας (ειρήνη σαυτους) την ημέρα της 

Κρίσης θα αρνηθεί την θεότητα που του πρόσαψαν ορισμένοι στην 

επίγεια ζωή χρησιμοποιώντας την Κυριότητα του Δημιουργού Του 

λέγοντας:  

 

«Ποτέ δεν τους είπα τίποτε παραπάνω από όσα με διέταξες να πω: "Να 

λατρεύετε τον ΑΛΛΑΧ, τον Κύριο μου και τον Κύριο σας»35 

 

Και τόνισε στους μαθητές του και οπαδούς: 

 

«Ω! παιδιά του Ισραήλ! λατρεύετε τον ΑΛΛΑΧ, τον Κύριο Μου και Κύριο 

σας". Και σίγουρα όποιος συνδυάζει άλλους θεούς με τον ΑΛΛΑΧ, - τότε ο 

ΑΛΛΑΧ θα απαγορεύσει γι' αυτόν τον Παράδεισο και σπίτι του θα είναι η 

Φωτιά. Κι εκεί δεν θα υπάρχει κανείς για να βοηθήσει τους κακοποιούς»36 

 

Ο Προφήτης Μουχάμαντ, ο τελευταίος Προφήτης και Απόστολος του 

Κυρίου, είπε:  

 

«Κανείς δεν είναι άξιος λατρείας εκτός από τον Αλλάχ, τον Κύριο των 

ουρανών, τον Κύριο της γης, τον Κύριο του έξοχου Θρόνου»37 
 

Όλοι οι Προφήτες και οι Απόστολοι όπως είδαμε αναγνώριζαν και 

κήρυτταν την Κυριότητα του Υψίστου. Τον καλούσαν ως Κύριο των 

πάντων και ζητούσαν με βάση την Κυριότητα Του, και δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι οι Προφήτες και οι Απόστολοι Του είναι οι πιο γνώστες περι 

Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους  

 

Ο Μουσουλμάνος πιστεύει ότι η επίκληση προς τον ΑΛΛΑΧ τον Ύψιστο 

δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να απαντηθούν οι προσευχές μας και οι 

ανάγκες μας. Η επίκληση είναι επίσης (κυρίως) μια σημαντική μορφή 

λατρείας. Για την ακρίβεια η ουσία της λατρείας. 

 

                                                 
33

 Κοράνι κεφ 19 εδαφ 4 
34

 Κοράνι κεφ 21 εδαφ 89 
35

 Κοράνι κεφ 5 εδαφ 117  
36

 Κοράνι κεφ 5 εδαφ 72 
37

 Από την Συλλογή αχαντίθ του Ιμάμη Μούσλιμ 
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επίκληση (دعاء) του πιστού προς τον ΑΛΛΑΧ 

αποτελεί την ύψιστη μορφή λατρείας. Οι τρεις μεγάλοι συλλέκτες 

αχαντίθ αναφέρουν ότι ο Προφήτης (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) είπε: 

«Η επίκληση είναι (η ουσία της) λατρεία»38 

 

Ο μεγάλος λόγιος των αχαντίθ (προφητικών ρήσεων), ο Σέηχ αλ 

Αλμπάνι, χαρακτήρισε την ρήση αυτή αυθεντική λέγοντας ότι: «αυτός 

που αρνείται να λατρέψει τον Ύψιστο δίχως να τον επικαλείται 

διαπράττει αμάρτημα». Στη συνέχεια ο λόγιος αντικρούει ορισμένους 

αιρετικούς, που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος και ανάγκη για 

επίκληση, γιατί όπως υποστηρίζουν εξαρχής ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει την 

κατάσταση τους και τις ανάγκες τους. Με βάση όμως την προφητική ρήση 

η επίκληση είναι λατρεία και δεν γίνεται για τον σκοπό να ενημερώσεις 

τον Κύριο για τις ανάγκες σου, μιας και γνωρίζει άψογα τι έχεις ανάγκη 

χωρίς να τον επικαλεστείς, αλλά για να τον λατρέψεις καλώντας Αυτόν 

δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την υποταγή στον Δημιουργό των 

πάντων39 

 

Διαβάζουμε στο Κοράνι να λέει ο Ύψιστος: 

 

«Επικαλεσθείτε Με, και θ’ απαντήσω (στην Προσευχή) σας. Αυτοί όμως που 

είναι τόσο πολύ υπερήφανοι -για να Με υπηρετούν- θα μπουν στην 

Κόλαση»40 

 

Το να επικαλείσαι το οτιδήποτε η τον οποιοδήποτε, εκτός από τον 

Δημιουργό, είναι πολυθεϊσμός. Διότι όταν επικαλείσαι κάποιον η κάτι, 

είτε είναι άγιος, είδωλο, αντικείμενο, προφήτες, ουράνια σώματα, ζώα, 

πνεύματα, αγγέλους, ανθρώπους, τότε έμμεσα η άμεσα τον λατρεύεις. 

Πως είναι δυνατόν να επικαλούμαστε λύσεις στα προβλήματα μας και 

στις ανάγκες μας από «αγίους», πνεύματα, αγγέλους όταν οι ίδιοι είναι 

δημιουργήματα; Πως είναι δυνατόν να επικαλούμαστε κάτι η κάποιον 

πέρα από τον Δημιουργό των πάντων για ότι μας αφορά; 
 

Ο Παντοδύναμος λέει: 

 

«Να πεις: Μου έχει απαγορευθεί να υπηρετώ εκείνους που επικαλείστε 

αντί του ΑΛΛΑΧ, εφόσον μου έχουν φτάσει -από τον Κύριο μου – οι Καθαρές 

                                                 
38

 Αμπού Νταούντ χάντιθ νούμερο 1479, Ατ Τιρμιδί χαντίθ νούμερο 3372, και Ίμπν Μάτζα χαντίθ 

νούμερο 3828 
39

 Αλ Αλμπάνι, Ας Σαχίχα, τόμος 6 σελ.326 
40

 Κοράνι κεφ. 40 εδάφιο 60 
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Εντολές. Και πήρα διαταγή να υποταχτώ στον Κύριο του Σύμπαντος 

Κόσμου»41 

 

Ο Αβραάμ (ειρήνη σε αυτόν) είπε: 

 

«Εσείς όμως λατρεύετε είδωλα -αντί τον ΑΛΛΑΧ, και πλάθετε ψεύτικες 

(καταστάσεις). Αυτά που λατρεύετε – αντί τον ΑΛΛΑΧ – δεν έχουν τη 

δύναμη να σας συντηρήσουν (να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας). Γι’ αυτό 

αναζητείστε – τη συντήρηση – προς τη μεριά του ΑΛΛΑΧ, να Τον υπηρετείτε 

και να Του είστε ευγνώμονες! Σ’ Αυτόν θα επιστρέψετε.»42 

 

Επίσης: 

 

«Τι είναι αυτό που λατρεύετε; Είπαν: “Λατρεύουμε είδωλα και 

παραμένουμε συνέχεια στην υπηρεσία τους. Είπε: “Μήπως σας ακούνε όταν 

(τους) επικαλείστε Ή μήπως σας ωφελούν ή σας βλάπτουν;” Είπαν: “(Όχι) 

αλλά βρήκαμε τους πατέρες μας να κάνουν το ίδιο (που τώρα κάνουμε 

εμείς)»43 

 

Γιατί είναι ο Κύριος; Είναι ο Κύριος γιατί Αυτός είναι ο Δημιουργός. 

Κανένας δεν έχει την ικανότητα να δημιουργήσει ούτε μια τρίχα σε 

ανθρώπινο σώμα. Κανένας δεν είναι ικανός να δημιουργήσει από το 

τίποτα ούτε ένα πούπουλο από ένα φτερό ενός σπουργιτιού. Κανένας δεν 

είναι ικανός να δημιουργήσει από το τίποτα ούτε ένα φύλλο από το κλαδί 

ενός δέντρου. Να μην αναφερθούμε βεβαίως στην πιθανότητα 

δημιουργίας ενός μόνο δέντρου, πτηνού, η ανθρωπίνου σώματος.  

 

Ο Ύψιστος επιβεβαιώνει οτι μόνο αυτός είναι ικανός να δημιουργήσει από 

το τίποτα: 

 

«Αυτός που έχει δικαίωμα να δημιουργεί και να κυβερνά. Ευλογημένος ας 

είναι ο ΑΛΛΑΧ, Κύριος (και συντηρητής) του Σύμπαντος»44 

 

Επίσης: 

 

«Κι ενώ ο ΑΛΛΑΧ είναι που έπλασε εσάς κι αυτά που φτιάχνουν (τα χέρια) 

σας!»45 

                                                 
41

 Κοράνι κεφ. 40 εδάφιο 66 
42

 Κορανι κεφ 29 εδαφιο 17 
43

 Κοράνι κεφ. 26 εδαφια 70-74 
44

 Κορανι κεφ 7 εδαφ 54 
45

 Κορανι κεφ 37 εδαφ 96 
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Όλη η δόξα ανήκει στον Δημιουργό για την ικανότητα Του να δημιουργεί 

και όχι μόνο: 

 

«Δόξα στον ΑΛΛΑΧ, που δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη, κι έφτιαξε 

τα σκοτάδια και το φως»46 

 

Επίσης: 

 

«Είναι Εκείνος που αρχίζει (την πορεία) της δημιουργίας, κι έπειτα την 

επαναλαμβάνει. Είναι γι' Αυτόν πολύ εύκολο τούτο. Σ' Αυτόν ανήκει η πιο 

υψηλή τελειότητα στους ουρανούς και στη γη , γιατί είναι ο Παντοδύναμος, 

ο Πάνσοφος»47 

 

Η αποκλειστική δυνατότητα στο να δημιουργεί είναι η μεγαλύτερη 

απόδειξη για την Κυριότητα Του. Σαν άνθρωποι είμαστε μάρτυρες γιαυτο.  

 

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος είναι η πηγή της συντήρησης μας. Ανάμεσα στα 

χαρακτηριστικά του είναι και αυτό με τον τίτλο «ο Συντηρητής». Δεν 

υπάρχει πλάσμα στον πλανήτη που να μην έχει το μερίδιο του στην 

συντήρηση (μικρό η μεγάλο). Ο Κύριος είναι ο Συντηρητής γιατί τα πάντα 

έχουν την ανάγκη Του.  

 

«Ας στρέψει - λοιπόν - ο άνθρωπος το βλέμμα στην τροφή του, (και πως του 

την προμηθεύουμε). Εμείς χύνουμε - γι' αυτόν - άφθονο το νερό, Έπειτα 

χωρίζουμε τη γη σε τμήματα χωριστά, Και κάνουμε να φυτρώσουν μέσα σ' 

αυτή σπόροι, και σταφύλια και θρεπτικά φυτά, και ελιές και φοινικόδεντρα, 

και φραγμένοι κήποι, με πυκνά και περιτυλιγμένα δένδρα»48 
 

Επίσης: 

 

«Και έστειλε από τον ουρανό νερό. Μ' αυτό κάναμε να βγουν διάφορα 

ζευγάρια από φυτά, το κάθε ένα χωριστό από τα άλλα. Τρώγετε (εσείς) και 

βόσκετε τα ζωντανά σας.»49 

 

Επίσης:  

 

«Και κάναμε τη βροχή να πέφτει απ' τον ουρανό, προμηθεύοντας σας με 

νερό (άφθονο), κι εν τούτοις δεν είστε οι φύλακες των αποθηκών της»50 

                                                 
46

 Κορανι κεφ 6 εδαφ 1 
47

 Κοράνι κεφ 30:27 
48

 Κοράνι κεφ 80 εδαφ 24-31 
49

 Κοράνι κεφ 20 ε δαφ 53-54 
50

  Κοράνι κεφ 15 εδαφ 22 
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Επίσης: 

 

«Δεν υπάρχει κανένα (κινούμενο) πλάσμα πάνω στη γη που η συντήρηση του 

να μην εξαρτάται απ' τον ΑΛΛΑΧ. Γνωρίζει τον τόπο της οριστικής του 

διαμονής και για πόσο θα μένει σ' αυτόν»51 

 

 

Ο Ύψιστος είναι αυτός λοιπόν  που προμηθεύει την κτίση Του, συνεπώς 

είναι ο μόνος Κύριος. Το ανθρώπινο ένστικτο δηλώνει στον άνθρωπο ότι 

είναι αδύναμος μόνος του και έχει ανάγκη από συντήρηση. Μια 

συντήρηση που του παρέχεται από ψηλά με μαθηματική ακρίβεια, είτε 

λίγο είτε πολύ. Μέχρι και οι άθεοι και οι πολυθεϊστές αναγνωρίζουν ότι η 

πηγή της συντήρησης τους είναι από την «μητέρα φύση». Από μεριά τους 

βεβαίως μια λάθος διατύπωση που περιέχει μεγάλη δόση άγνοιας, αλλά 

στην ουσία το ένστικτο τους μαρτυρά ότι «κάτι» είναι εκεί που τους 

παρέχει την προμήθεια (φαγητό, νερό, ύπνος) τους 

 

«Κι αν τους ρωτήσεις: "Ποιος έπλασε τους ουρανούς και τη γη; - θα σου 

απαντήσουν με βεβαιότητα, ότι τους έχει δημιουργήσει ο Ανίκητος, ο 

Παντογνώστης"»52 

 

Επίσης 

 

«Κι αν τους ρωτήσεις ποιος έπλασε τους ουρανούς και τη γη κι υποτάσσει 

τον ήλιο και τη σελήνη (στον Νόμο Του), θα πουν βέβαια: Ό ΑΛΛΑΧ»53 

 

Επίσης: 

 

«Να πεις: "Ποιος είναι ο Κύριος των επτά ουρανών και Κύριος του 

υπέρτατου θρόνου; θα πουν: "(Ανήκουν) στον ΑΛΛΑΧ!»54 

 

Εάν αναλογιστούμε την Κυριότητα του Υψίστου, την απόλυτη ρύθμιση 

της φύσης και των νόμων της, καταλαβαίνουμε ότι στην ουσία τίποτα δεν 

ανήκει στον άνθρωπο. Γεννιέται γυμνός, μικρός, και αδύναμος και 

«φεύγει» με δυο κομμάτια ρούχα η καλύμματα. Ούτε καν το όνομα του 

δεν παίρνει στον τάφο του μιας και ο τίτλος του χάθηκε και οι εν ζωή τον 

αποκαλούν απλώς «το πτώμα». Έτσι λοιπόν, πως μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι ο άνθρωπος είναι πραγματικά κάτοχος ενός 

αντικειμένου;  

                                                 
51

  Κοράνι κεφ 11 εδαφ 6 
52

 Κοράνι κεφ 43 εδαφ 9 
53

  Κοράνι κεφ 29 εδαφ 61 
54

 Κοράνι κεφ 23 εδαφ 86-87 
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Όταν ο άνθρωπος, που είναι το πιο τιμημένο πλάσμα του Δημιουργού, δεν 

κατέχει στην ουσία τίποτα, τότε ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης των 

πάντων; Η απάντηση είναι εύκολη. Ο Ένας και Μοναδικός, ο Ύψιστος, ο 

Παντοδύναμος, Αυτός και Μόνο. Ο Μόνος Κύριος και Ιδιοκτήτης.  

 

Το Κοράνι αναφέρει: 

 

«Πες (τους): "Ποιος σας συντηρεί απ' τον ουρανό και τη γη; Ποιος εξουσιάζει 

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

και κάνει το πεθαμένο να παράγεται απ' το ζωντανό; Και ποιος (κυριαρχεί) 

και ρυθμίζει όλες τις υποθέσεις; Κι ευθύς αμέσως θα αποκριθούν: 'Ό 

ΑΛΛΑΧ". Τότε πες (τους): "Γιατί λοιπόν δεν δείχνετε σεβασμό (σ' Αυτόν);" 

Τέτοιος είναι ο ΑΛΛΑΧ, ο αληθινός Κύριος σας. Έπειτα απ' την Αλήθεια - τι 

άλλο (παραμένει) παρά η πλάνη;»55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
55

 Κοράνι κεφ 10 εδαφ 31-32 
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Ενότητα. 3 

 

Πίστη στην Θεότητα56 του Αλλάχ (ο μόνος Άξιος λατρείας) 

 
 

Ένας Μουσουλμάνος πιστεύει στην θεότητα του Υψίστου. Η κτίση οφείλει 

να λατρεύει μόνο Αυτόν και κανέναν άλλον. Πίστη στην θεότητα 

σημαίνει ο Αλλάχ είναι ο μόνος Θεός και δεν υπάρχει κανείς άλλος θεός 

εκτός από Αυτόν, ότι κανείς δεν είναι άξιος λατρείας εκτός από τον 

Αλλάχ τον Δημιουργό των πάντων. Η ομολογία αυτή, αποτελεί και την 

ραχοκοκαλιά της Ισλαμικής θεολογίας και Δογματικής. Μια θέση που 

αποτελούσε το κεντρικό μήνυμα της αποστολής όλων των Προφητών και 

Αποστόλων.  

 

«Βέβαια έχουμε στείλει σε κάθε έθνος έναν απόστολο, (με την Εντολή): "Να 

λατρεύετε μόνο τον ΑΛΛΑΧ και ν' αποφεύγετε τους ψεύτικους θεούς 

(είδωλα, ανθρώπους, αντικείμενα)»57 

 

Ο σκοπός της ύπαρξης του ανθρώπου στηρίζεται στην υποχρέωση να 

λατρεύει τον Κύριο του αποκλειστικά. Ο Κύριος λέει:  

 

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

λατρεύουν»58 

 

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να τονίσουμε, όπως αναφέραμε και στην 

αρχή, ότι η λατρεία συνήθως γίνεται αντιληπτή ως μερικές τελετουργικές 

πράξεις υπό μορφή προσευχής, νηστείας η φιλανθρωπίας. Αυτή η 

περιορισμένη αντίληψη της λατρείας δεν αποτελεί παρά μόνο ένα μέρος 

της σημασίας της λατρείας στο Ισλάμ. Γιαυτον τον λόγο ο παραδοσιακός 

ορισμός της λατρείας στο Ισλάμ είναι η «κάθε χρήσιμη πράξη η ωφέλιμη 

λέξη που γίνεται με σκοπό την ευχαρίστηση του Θεού». Με άλλα λόγια η 

λατρεία είναι: «απόλυτος και αποκλειστικός όρος για ότι αγαπάει ο Θεός 

από τα εξωτερικά και εσωτερικά έργα και λόγια», έτσι η λατρεία 

περιλαμβάνει όλες τις πρακτικές και προφορικές ενέργειες που κάνει ο 

άνθρωπος προς ευχαρίστηση του Θεού. Αυτό βέβαια περιλαμβάνει τις 

τελετουργικές πράξεις και την πιστή, τις κοινωνικές δραστηριότητες και 

τις προσωπικές συνεισφορές για το γενικό όφελος των συνανθρώπων 

μας.  

                                                 
56

 Ουλουχίγια (αραβ) 
57

  Κοράνι κεφ 16 εδαφ 36 
58

 Κοράνι κεφ 51 εδαφ 56 
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Η λατρεία στο Ισλάμ, τελετουργική και μη, έχει ως σκοπό να διδάσκει τον 

άνθρωπο πώς να αγαπά τον Δημιουργό του σύμπαντος και έπειτα τα 

δημιουργήματα Του. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά σταθερή και δυναμική 

θέληση, αποφασιστικό πνεύμα, για να εξαλείψει όλο το κακό και την 

αδικία από την κοινωνία ανυψώνοντας τον λόγο του Υψίστου.59 

 

Να τονίσουμε επίσης ότι η προσευχή και η νηστεία κατέχουν μεγάλες και 

εξαιρετικές θέσεις ανάμεσα στις πράξεις λατρείας με την πρώτη να 

αποτελεί την σημαία του Ισλάμ. Χωρίς την εφαρμογή της προσευχής 

κάποιος δεν μπορεί να είναι Μουσουλμάνος60  

 

Ένα από τα 7 επαναλαμβανόμενα εδάφια που αφηγείται ο πιστός στην 

προσευχή του, από το Κοράνι, αναφέρονται στην μοναδικότητα της 

λατρείας προς τον Κύριο: 

 

«Εσένα μόνο λατρεύουμε και Εσένα μόνο ικετεύουμε»61 

 

Ο Κύριος, όπως επίσης οι άγγελοι και οι γνώστες, διακηρύττουν ότι Αυτός 

είναι ο μόνος άξιος λατρείας 

 

«Δεν υπάρχει άλλος θεός άξιος λατρείας εκτός απ' Αυτόν. Αυτή είναι η 

μαρτυρία του Ιδίου, των αγγέλων Του, κι εκείνων που προικίσθηκαν με 

γνώση υποστηρίζοντας πάντοτε τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει άλλος Θεός 

άξιος λατρείας εκτός απ' Αυτόν, τον Παντοδύναμο, τον Σοφό»62 

 

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος αναφέρει σε πολλά σημεία στο βιβλίο Του το 

αποκλειστικό δικαίωμα που έχει στην λατρεία: 

 

«Ο ΑΛΛΑΧ! Δεν υπάρχει κανένας άλλος θεός άξιος λατρείας παρά μονάχα 

Αυτός, Έχει αιώνια ζωή, και προσέχει, για πάντα, όλο τον κόσμο. Η αδράνεια 

δεν μπορεί να Τον κυριεύσει, ούτε ο ύπνος»63 

 

                                                 
59

 Βλέπε σειρά εντύπων της wamy για το Ισλάμ Νο. 8 
60

 Ο Προφήτης (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) είπε: “μεταξύ του ατόμου και του Σίρκ (πολυθεϊσμός-

παγανισμός) και του κούφρ (απιστίας) είναι το να μην προσεύχεται. {Μούσλιμ χαντίθ 82}. Και αυτός 

(ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) είπε: “Η διαθήκη που μας χωρίζει από αυτούς (άπιστους) είναι η 

προσευχή, όποιος εγκαταλείπει την προσευχή είναι ένας κάφιρ” {Τιρμιδί χαντίθ 2621}. Αυτή είναι και 

η άποψη της πλειονότητας των Σαχάμπα και η συναίνεση τους. Ο Αμπντάλλα Ιμπν Σακίκ, ο οποίος 

ήταν ένας από τους γνωστούς ταμπιήν (μαθητής των Σαχάμπα), δήλωσε οτι  οι σύντροφοι του 

Προφήτη δεν πίστευαν ότι υπάρχει καμία πράξη που να έκανε ένα άτομο κάφιρ, εκτός από την 

εγκατάλειψη της προσευχής 
61

 Κοράνι κεφ 1 εδαφ 5 
62

 Κοράνι κεφ 3 εδαφ 18 
63

 Κοράνι κεφ 2 εδαφ 255 
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επίσης: 

 

«Κι ο Θεός σας είναι Ένας Θεός. Δεν υπάρχει άλλος Θεός άξιος λατρείας 

εκτός απ' Αυτόν, που είναι ο Παντελεήμονας ο Πολυεύσπλαχνος»64 

 

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος είπε στον Μωυσή (ειρήνη σε αυτόν): 

 

«Εγώ είμαι -πραγματικά- ο ΑΛΛΑΧ. Δεν υπάρχει άλλος θεός άξιος 

λατρείας, ειμή (μόνο) Εγώ γιαυτο να Με Λατρεύεις»65 

 

Και είπε στον Προφήτη Μουχάμαντ (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) 

 

«Μάθε66 λοιπόν (ω Μουχάμμαντ) ότι δεν υπάρχει θεός άξιος λατρείας, 

εκτός από τον ΑΛΛΑΧ»67 

 

Ο Δημιουργός ενημερώνει το δημιούργημα του για τον Εαυτό Του 

λέγοντας: 

 

«Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ, και - εκτός απ' Αυτόν δεν υπάρχει άλλος θεός άξιος 

λατρείας, που γνωρίζει (τα πάντα), μυστικά και φανερά. Είναι ο 

Φιλάνθρωπος κι ο Ελεήμονας. Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ, και - εκτός απ' Αυτόν 

δεν υπάρχει άλλος θεός άξιος λατρείας. Ο Κυρίαρχος Βασιλιάς, ο 

Πανάγιος, η Ειρήνη (και της Τελειότητας), ο Δωρητής, ο Ηγεμών, της 

Πίστης, (ο Σωτήρας από κάθε Κίνδυνο) ο Παντοκράτωρ, ο Ανίκητος, ο 

Ύψιστος, Πάντα Νικηφόρος, ο ΑΛΛΑΧ είναι ανώτερος από τα όσα 

συνεταιριζουν μ' Αυτόν. Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ ο Δημιουργός, που έβγαλε τα 

πράγματα στην ύπαρξη και έδωσε τη μορφή τους. Σ' Αυτόν ανήκουν τα 

ωραιότερα (αξιότερα) Ονόματα. Οτιδήποτε υπάρχει στους ουρανούς και στη 

γη υμνεί τη Δόξα Του. Και είναι ο Ανίκητος, ο Πάνσοφος»68 

 

Το κεντρικό μήνυμα των Προφητών ήταν ο Μονοθεϊσμός στην λατρεία. Ο 

Προφήτης Νώε (ειρήνη σε αυτόν) είπε: 

 

«Ω! Λαέ μου! Να λατρεύετε τον ΑΛΛΑΧ. Δεν έχετε άλλο θεό εκτός απ' 

Αυτόν»69 

                                                 
64

 Κοράνι κεφ 2 εδαφ 163 
65

 Κοράνι κεφ 20 εδαφ 14 
66

 Η συναίνεση των λογίων της Κορανικής επεξηγηματικής λένε ότι το «Μάθε» δείχνει την υποχρέωση 

της γνώσης η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα θέμα πριν μιλήσουμε γιαυτο δημόσια η να 

γνωστοποιήσουμε. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της πίστης του Ισλάμ, βλέπε περισσότερα στο Ταφσιρ 

Ίμπν Καθίρ, τόμος 9, σελ 104. 
67

 Κοράνι κεφ 47 εδαφ 19 
68

 Κοράνι κεφ 59 εδαφ 22-23 
69

 Κοράνι κεφ 7 εδαφ 59 
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Όταν ο λαός του Ισραήλ επιθύμησε ψεύτικη θεότητα αντί του αληθινού 

Θεού. Ο Μωυσής τους απάντησε: 

 

«Είπε ο (Μωυσής): Μήπως (θέλετε) ν' αλλάξω, τον ΑΛΛΑΧ, μ' άλλες 

θεότητες, όταν Αυτός (ο ΑΛΛΑΧ) είναι που σας προτίμησε 70πάνω απ' όλα 

τα έθνη»71 

 

Ο Προφήτης Ιωνάς (ειρήνη σε αυτόν) παρακάλεσε τον Κύριο κάνοντας 

προσευχή λέγοντας:  

 

«Δεν υπάρχει άλλος θεός άξιος λατρείας, ειμή μόνον Εσύ. Δόξα σε Σένα! - 

ήμουν στ' αλήθεια-απ'τους άδικους»72 

 

Και:  

 

«Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός άξιος λατρείας εκτός από τον 

Αλλάχ, μόνο, χωρίς συνεταίρους»73 

 

Η λατρεία προς τον Κύριο, και μόνο σε Αυτόν, είναι λογικό επακόλουθο 

όταν αποδεχόμαστε και κατανοούμε ότι είναι ο Μόνος Κύριος. Όταν ο 

Ύψιστος είναι αυτός που κρατά τα πάντα στα χέρια Του, τον θάνατο, την 

ζωή, την συντήρηση, το ωφέλιμο και το βλαβερό, τότε Αυτός είναι ο μόνος 

άξιος για να λατρευτεί. Είναι απαραίτητο λοιπόν να τον υπακούσουμε, να 

τον αγαπήσουμε περισσότερο από κάθε τι και άλλον, να τον σεβόμαστε, 

να τον φοβόμαστε, και να έχουμε την προθυμία να τον συναντήσουμε.  

 

Πως είναι δυνατόν να λατρέψουμε και να καλούμε στις προσευχές μας το 

δημιούργημα που έχει ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του είναι γεμάτο 

από ψεγάδια; Πως είναι δυνατόν να αρνούμαστε να λατρέψουμε Αυτόν 

που μας έπλασε και μας έδωσε ζωή οταν ήμασταν ένα τίποτα; Πως είναι 

δυνατόν να μην λατρέψουμε τον Άψογο, τον Τέλειο, που όλα του τα 

χαρακτηριστικά, οι ιδιότητες και οι ονομασίες είναι τέλειες και 

ασύγκριτες; Είναι ο Δυνατός, ο Ύψιστος, ο Μέγας, Αυτός που βλέπει τα 

πάντα, Αυτός που ακούει τα πάντα, ο Φιλεύσπλαχνος, ο Παντελεήμων, ο 

Γνώστης όλων των θεμάτων. 

 

                                                 
70

 Ο Ύψιστος αγάπησε και προτίμησε τον λαό του Ισραήλ στην εποχή του Μωυσή (ειρήνη και ευλογία 

σε αυτόν), έπειτα έχασαν αυτήν την τιμή λόγω της ανυπακοής τους και της επιμονής προς την αμαρτία. 

Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρετε πολλές φορές στην αχαριστία των Ισραηλινών καθώς επίσης και στις 

διάφορες θεϊκές τιμωρίες που δεχόντουσαν 
71

  Κοράνι κεφ 7 εδαφ 140 
72

 Κοράνι κεφ 21 εδαφ 87 
73

 Σαχάντα ( η πρωτη πρόταση από την ομολογία πίστεως)    
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Έχει ο Αλλάχ ανάγκη από την λατρεία μας; Ο Αλλάχ ο Ύψιστος και 

Δημιουργός των πάντων δεν έχει τίποτα ανάγκη γιατί δεν ταιριάζει στο 

μεγαλείο Του να έχει ανάγκες. Το δημιούργημα του όμως είναι αυτό που 

τον έχει ανάγκη και συγκεκριμένα χρειάζεται να τον λατρέψει έτσι ώστε 

να είναι σε μια κατάσταση γαλήνης, ηρεμίας και ειρήνης με τον εαυτό 

του.   

 

Οι πράξεις λατρείας βοηθούν και είναι κατάλληλα σχεδιασμένες να 

κάνουν τον άνθρωπο να φέρνει συχνά στην σκέψη του τον Δημιουργό του. 

Το Κοράνι λέει: 

 

«Εγώ είμαι -πραγματικά- ο ΑΛΛΑΧ. Δεν υπάρχει άλλος θεός, ειμή (μόνο) 

Εγώ γιαυτο να με Λατρεύεις. Και να τηρείς (τακτική) προσευχή για να με 

θυμάσαι»74 

 

Βλέπουμε από το εδάφιο ότι ένα από τα θετικά της προσευχής είναι ότι 

λειτουργεί σαν υπενθύμιση. Για την νηστεία ο Αλλάχ λέει: 

 

«Ω! Σεις που πιστεύετε! Η νηστεία έχει επιβληθεί σε σας όπως έχει 

επιβληθεί στους προγόνους σας, μήπως και θα απομακρυνθείτε από τα 

αμαρτήματα.»75 

 

Η επίσημη ελληνική μετάφραση του Κορανίου άστοχα έχει μεταφράσει 

την τελευταία πρόταση του χωρίου «Λα αλλάκουμ τατακούν» ως 

«απομακρυνθείτε από τα αμαρτήματα». Η πιο ορθή μετάφραση είναι «για 

να γίνεται θεοσεβείς» δηλαδή όπως λέμε στην Αραβική «Μουτακούν». Οι 

«Αλ Μουτακούν» είναι αυτοί που έχουν «Τάκουα», δηλαδή αυτοί που έχουν 

θεοφοβία και θεοσέβεια76 

  

Οι πιστοί ενθαρρύνονται συνεχώς να θυμούνται τον Αλλάχ όσο το 

δυνατόν γίνεται περισσότερο: 

 

                                                 
74

 Κοράνι κεφ 20 εδαφ14) 
75

 Κοράνι κεφ 2 εδαφ 183 
76

 Ένας Μουσουλμάνος οφείλει να αντιληφτεί την σπουδαιότητα της θεοφοβίας/θεοσέβειας. Ο Αλλάχ 

αναφέρει την Τάκουα, και διάφορες συνώνυμες λέξεις, 26 φορές στο Κοράνι καθώς επίσης αναφέρει 

ότι είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από ένα ουσιαστικό και ζωντανό πιστεύω. Χωρίς αυτήν, η πίστη θα 

ήταν απλά μια ανούσια χωρίς νόημα ιδέα, που με ρομποτικές κινήσεις απλά αποστηθίζονται λόγια με 

γεμάτο κενές πράξεις που οδηγούν στην υποκρισία και στο φαίνεσθαι. Συνεπώς το να είσαι ενάρετος 

με συνείδηση είναι το πιο σημαντικό για έναν άνθρωπο σε αυτήν εδώ την ζωή. Ο Προφήτης 

Μουχάμαντ (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) είπε: «Ένας άντρας παντρεύεται μια γυναίκα για 4 λόγους: 

για την περιουσία της, την αρχοντιά της, την ομορφιά της, και την θρησκευτική της ευσέβεια. Διαλέξτε 

αυτήν που έχει θρησκευτική ευσέβεια για να είστε από τους επιτυχημένους» (από την συλλογή αχαντίθ 

του Μπουχάρι) 
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«Ω! Εσείς που πιστεύετε! Να μνημονεύετε τον ΑΛΛΑΧ. Και φέρνετε Τον 

συχνά στη μνήμη σας.»77 

 

Μεγάλη έμφαση δίνεται στο να θυμόμαστε τον Αλλάχ διότι η αμαρτία 

στο σύνολο της διαπράττεται όταν ξεχνάμε τον Δημιουργό μας. Η 

τελευταία αποκάλυψη, το Κοράνι, αναφέρει αυτό το φαινόμενο ως εξής: 

 

«Ο Σατανάς έχει κυριεύσει (τις καρδιές τους), και τους έκανε να ξεχνούν να 

θυμούνται τον ΑΛΛΑΧ. Αυτοί είναι το Κόμμα του Σατανά που -οπωσδήποτε 

– θα χαθεί!»78 

 

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος μέσω του Νόμου Του απαγόρευσε τα 

οινοπνευματώδη, τις ουσίες, και τον τζόγο κυρίως γιατί κάνουν τον 

άνθρωπο να ξεχνά:     

 

«Το μόνο που θέλει ο Σατανάς είναι να εξάψει, τα πάθη και τα μίση ανάμεσα 

σας, με τα οινοπνευματώδη ποτά και τον τζόγο, και να σας εμποδίσει να 

θυμάστε τον ΑΛΛΑΧ, και την προσευχή. Μήπως εσείς δεν θα απέχετε 

λοιπόν;»79 

 

Συνεπώς ο άνθρωπος έχει ανάγκη (και όχι ο Κύριος) να θυμάται τον 

Δημιουργό του για την δικια του σωτηρία και ανάπτυξη: 

 

«και που κάνοντας κάτι που ντροπιάζει ή αδίκησαν τον εαυτό τους κι 

έφεραν τον ΑΛΛΑΧ στη σκέψη τους ζητώντας συγχώρεση για τα σφάλματα 

τους»80 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77

 Κοράνι κεφ 33 εδαφ 41 
78

 Κοράνι κεφ 58 εδαφ 19 
79

 Κοράνι κεφ 5 εδαφ 91 
80

 Κοράνι κεφ 3 εδαφ 135 
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Ενότητα.  4 

 

Πίστη στα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες, και τα ονόματα 

του Αλλάχ 

 
 

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος έχει περιγράψει τον εαυτό Του μέσω των Προφητών 

και των Βιβλίων Του. Το περιορισμένο ανθρώπινο μυαλό δεν είναι σε θέση 

να καταλάβει από μόνο του τον Αδημιούργητο, Παντοδύναμο, και 

Απεριόριστο. Έχει ανάγκη από καθοδήγηση. Ο Δημιουργός έστειλε 

Προφήτες με αποκαλύψεις για να εξηγήσει στην ανθρωπότητα τις 

ιδιότητες Του και τα χαρακτηριστικά Του, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μην 

τα συγχέει με τα δικά του καταλήγοντας στην πολυθεΐα και την 

ειδωλολατρία. Πως αλλιώς θα γνώριζε ο άνθρωπος για το ποιος είναι 

πραγματικά ο Κύριος αν δεν υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στις 

ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά Του;  

 

Ο άνθρωπος υποσυνείδητα αναγνωρίζει ότι τα χαρακτηριστικά του Θεού 

πρέπει να είναι αληθινά, μοναδικά και τέλεια. Ο άνθρωπος δεν νιώθει 

άνετα στην οποιαδήποτε υποβάθμιση των χαρακτηριστικών του Θεού, 

ούτε πνευματικά ηρεμεί όταν αποδίδονται σε Αυτόν ανθρώπινα στοιχεία. 

Ο Δημιουργός έχει τέλεια χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Είναι ο Πρώτος, 

κανένας και τίποτα δεν είναι πριν από αυτόν. Είναι ο Τελευταίος, τα 

πάντα τελειώνουν εκτός από Αυτόν, είναι ο Ύψιστος, κάνεις δεν είναι πιο 

πάνω από Αυτόν, ο πιο Κοντινός, κανένας και τίποτα δεν είναι πέρα από 

την δικιά του κάλυψη και κατοχή, και είναι πιο κοντά από κάθε τι που 

μπορεί να είναι κοντά μας81. Είναι Αυτός που ζει για πάντα, ο πραγματικά 

Αθάνατος, σε Αυτόν όλοι θα επιστρέψουμε όπου ο καθένας θα 

λογαριαστεί με τον ποιο τέλειο και δίκαιο τρόπο. Δεν γεννάει και δεν 

γεννήθηκε.82 

 

Ο Μουσουλμάνος πιστεύει στα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες, και τα 

ονόματα του Αλλάχ. Πιστεύει ότι κανένας δεν μπορεί να μοιραστεί αυτές 

τις ιδιότητες μαζί με τον Ύψιστο. Ο άνθρωπος δεν ερμηνεύει τις ιδιότητες 

και τα χαρακτηριστικά Του με τρόπο που θα καταλήξει να τα απορρίπτει, 

ούτε ρωτάει το «πώς», ούτε τα παρομοιάζει με ανθρώπινες συμπεριφορές, 

μιας και αυτό είναι αδύνατο.  

                                                 
81

 Η Ορθόδοξη Ισλαμική Δογματική απορρίπτει ότι ο Θεός είναι κοντά μας με την ουσία Του. Είναι 

κοντά μας με τις ιδιότητες του και τα χαρακτηριστικά του όπως την γνώση Του. Ο Θεός δεν είναι 

κοντά μας με την ουσία Του γιατί δεν ταιριάζει στο μεγαλείο Του να εισέρθει στην δημιουργία. Είναι ο 

απεριόριστος και δεν μπορεί να περιοριστεί από αυτό που έπλασε. Είναι πέρα από την Δημιουργία. 

Βλέπε το έργο «Μουχτασαρ αλ Ουλού» του μεγάλου Ιμάμη αλ Αλμπάνι. 
82

 Δρ. Σάλεχ αΣάλεχ στο Άρθρο του «Ποιος αξίζει να λατρευτεί;» 
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Ο πιστός ομολογεί και επιβεβαιώνει τα ονόματα και τις 

ιδιότητες/χαρακτηριστικά που έχουν αποδοθεί στον Ύψιστο από το 

Κοράνι, δηλαδή από τον ίδιο τον Αλλάχ, και από την διδασκαλία του 

Προφήτη Του (Σούννα). Ο πιστός απορρίπτει τα ελαττωματικά 

χαρακτηριστικά που έχει αναιρέσει ο ίδιος ο Αλλάχ στο Βιβλίο Του και ο 

τελευταίος Προφήτης στην διδασκαλία του (ειρήνη και ευλογία σε 

αυτόν)83  

 

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος μας ενημέρωσε για τα ονόματα και τις ιδιότητες Του: 

 

«Στον ΑΛΛΑΧ ανήκουν τα ωραιότερα ονόματα, γι' αυτό μ' αυτά να τον 

προσφωνείτε, κι αποφεύγετε εκείνους που βεβηλώνουν τις ονομασίες Του, 

γιατί, γι' αυτό που κάνουν, θα έχουν (την ανάλογη) ανταπόδοση»84 

 

Επίσης: 

 

«Πες:" Επικαλεσθείτε τον ΑΛΛΑΧ ή επικαλεσθείτε τον αρΡαχμάν - τον 

Ευσπλαχνικό θεό - τον ΑΛΛΑΧ. Με οποιοδήποτε (επίθετο) κι αν Τον 

προσφωνήσετε (έχει καλώς). Γιατί σ' Αυτόν ανήκουν οι πιο Όμορφες 

Ονομασίες»85 

 

Ο Αλλάχ ο Παντοδύναμος έχει περιγράψει τον Εαυτό Του λέγοντας ότι 

είναι  Αυτός που ακούει τα πάντα, Αυτός που βλέπει τα πάντα, ο Σοφός, ο 

Δυνατός, ο Μέγας, ο Ευγενής, Αυτός που Συγχωρεί, Ο Ελεήμων, ο 

Φιλεύσπλαχνος, ο Γνώστης. Μας ενημερώνει ότι μίλησε με τον Προφήτη 

Μωυσή (ειρήνη σε αυτόν). Εγκαταστάθηκε στον Θρόνο Του. Δημιούργησε 

με τα Χέρια Του. Αγαπά τους ενάρετους και είναι Ευχαριστημένος με τους 

πιστούς.  

 

Σε αρκετές Προφητικές ρήσεις του Προφήτη Μουχάμαντ (ειρήνη και 

ευλογία σε αυτόν) διαβάζουμε ότι ο Αλλάχ γελά, έχει πόδι, κατεβαίνει 

στους Ουρανούς, Ευχαριστιέται. Σε αυτές τις ιδιότητες, ονομασίες, και τα 

χαρακτηριστικά του Αλλάχ ο πιστός δεν πρέπει να ξεχνά τον κανόνα ότι 

«Δεν ερμηνεύει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά με τρόπο που θα 

καταλήξει να τα απορρίπτει, ούτε ρωτάει το «πώς», ούτε τα παρομοιάζει 

και τα συγκρίνει με ανθρώπινες συμπεριφορές/καταστάσεις, μιας και αυτό 

είναι αδύνατο». Αυτό γιατί κανένας από τους οπαδούς και μαθητές του 

Προφήτη δεν μπήκε στην διαδικασία ερμηνείας πέρα του φανερού 

νοήματος, ούτε ρώτησαν το πώς, ούτε τα σύγκρινε με την ανθρώπινη 
                                                 
83

 Δρ Σάλιχ αλ Φαουζάν, «Οδηγός προς το αυθεντικό Ισλαμικό δόγμα», σελ. 142 
84

 Κοράνι κεφ 7 εδαφ 180 
85

 Κοράνι κεφ 17 εδαφ 110 
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φύση. Επίσης, ποτέ δεν απέρριψαν το φανερό νόημα της ιδιότητας και του 

χαρακτηριστικού Του. Τα δέχτηκαν όπως ήταν από το Κοράνι και από την 

Προφητική παράδοση (Σουννα) γνωρίζοντας και κηρύττοντας ότι δεν 

μπορούν να συγκριθούν με αυτά των ανθρώπων.86 

 

Όταν ο μεγάλος λόγιος, ο Ιμάμης Μάλικ ρωτήθηκε για το νόημα του 

εδαφίου που λέει:  

 

«Ο αρ- Ραχμάν (Ο Παντελεήμονας ΑΛΛΑΧ) εγκαταστάθηκε στο Θρόνο»87 

 

Απάντησε: Το «ιστάουα» (ότι εγκαταστάθηκε/ανέβηκε) είναι γνωστό, το 

πώς δεν είναι γνωστό και ρωτώντας γιαυτο είναι πλάνη και αίρεση88 

 

Ο κορυφαίος Ιμάμης, ο Ιμαμ Άχμαντ, σχολίασε τις πηγές που αναφέρουν 

τον Αλλάχ να γελάει, να είναι στον Θρόνο Του, να Οργίζεται, να Αγαπά: 

 

«Πιστεύουμε σε όλα αυτά και τα αποδεχόμαστε χωρίς να αναζητούμε το 

πώς η να δίνουμε ερμηνείες» 

 

Με άλλα λόγια, ο πιστός τα επιβεβαιώνει χωρίς να αναζητά το πώς γελά, 

το πώς είναι στον Θρόνο Του, το πώς αγαπά η οργίζεται. Όλα αυτά 

βασίζονται στα λεγόμενα του Κυρίου που λέει: 

 

«Δεν υπάρχει τίποτε που να του μοιάζει. Κι είναι Αυτός που ακούει και 

βλέπει (τα πάντα)»89 

 

Η πίστη στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του Αλλάχ δεν 

προϋποθέτουν καμία σύγκριση με τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Για 

παράδειγμα ο Αλλάχ ο Ύψιστος έχει Ζωή και ο άνθρωπος έχει ζωή. Η 

θεϊκή αληθινή και μη αντιληπτή Ζωή του Παντοδύναμου δεν μπορεί να 

συγκριθεί με την περιορισμένη ζωή του ανθρώπου. Το ίδιο ισχύει για την 

Γνώση Του με σύγκριση την ανθρωπινή γνώση. Επίσης το ίδιο ισχύει και 

για το Χέρι του με σύγκριση το ανθρώπινο χέρι, και ούτω καθεξής. Μόνο 

οι όροι, ως προς την ονομασία, μπορεί να είναι ίδιοι αλλά ως προς την 

ουσία διαφέρουν εξαιρετικά και δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ τους. Έτσι 

λοιπόν δεν τίθεται θέμα ανθρωπομορφισμού όπως σε υπόλοιπες 
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θρησκείες όπως του Χριστιανισμού (υιός θεού, ο θεός γέννησε, ο θεός 

αναπαύτηκε)90   

 

Ο λόγος του Υψίστου είναι ξεκάθαρος: 

 

«Λέγε (Μουχάμμεντ!): Αυτός είν' ο ΑΛΛΑΧ ο ένας και Μοναδικός, ΑΛΛΑΧ, 

ο Αιώνιος, ο Απόλυτος (απ' τον οποίον όλα τα πλάσματα έχουν ανάγκη). 

Ποτέ δεν γέννησε, και ποτέ δεν γεννήθηκε, Και δεν υπάρχει κανείς όμοιος 

Του»91 

 

Επίσης:  

 

«Δεν υπάρχει τίποτε που να του μοιάζει. Κι είναι Αυτός που ακούει και 

βλέπει (τα πάντα)»92 
 

 

Και εδώ ολοκληρώνουμε τον πρώτο πυλώνα της πίστης του Ισλάμ.  

 

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا دمحم
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