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الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين، أما بعد
 

Ο Μουσουλμάνος πιστεύει σε όλες τις αποκαλύψεις του Αλλάχ του 

Ύψιστου, σε όλα τα Βιβλία που δόθηκαν σε ορισμένους από τους 

Προφήτες Του. Ο σκοπός αυτών των αποκαλύψεων/βιβλίων ήταν να 

μεταδοθεί η θεϊκή εντολή και το μήνυμα προς τον άνθρωπο.  

 

Τα πιο σημαντικά βιβλία-αποκαλύψεις είναι τα εξής: 

 

1) Οι Ψαλμοί του Προφήτη Δαυίδ (ειρήνη σε αυτόν) 

2) Η Τοράχ του Προφήτη Μωυσή (ειρήνη σε αυτόν) 

3) Το Ευαγγέλιο του Προφήτη Ιησού του Μεσσία (ειρήνη σε αυτόν) 

4) Και το Κοράνι του Προφήτη Μουχάμαντ (ειρήνη και ευλογία σε 

αυτόν) 

 

Υπάρχουν και άλλες αποκαλύψεις οι οποίες δεν είναι γνωστές σε εμάς. Το 

Κοράνι είναι η σπουδαιότερη αποκάλυψη ανάμεσα στις υπόλοιπες. Είναι 

η τελευταία διαθήκη προς την ανθρωπότητα, φυλάττει το αυθεντικό και 

http://www.islamforgreeks.org/


ορθό μήνυμα των προηγουμένων γραφών καθώς επίσης καταργεί 

ορισμένες νομολογίες τους. 

 

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος διέταξε να πιστεύουμε σε όλες τις αποκαλύψεις Του: 

 

َل َعلَٰى َرُسوِلِه  ِ َوَرُسوِلِه َواْلِكتَاِب الهِذي نَزه يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاَّلله

 َواْلِكتَاِب الهِذي أَنَزَل ِمن قَْبُل 

 

«Ω! Σεις που πιστέψατε! Πιστέψτε στον Αλλάχ και τον Απόστολο Του και 

στο Κοράνιο που έχει στείλει στον Απόστολο Του, και στα βιβλία που έχει 

στείλει κάτω προηγουμένως σ'  όσους ήλθαν πριν απ' αυτόν»1 

 

Επίσης: 

 

هَ إَِله ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّومُ 
ُ ََل إِلَٰ  َّللاه

نِجيلَ  قًا ل َِما بَْيَن يَدَْيِه َوأَنَزَل التهْوَراةَ َواإْلِ ِ ُمَصد ِ َل َعلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق   نَزه

لنه اِس َوأَنَزَل اْلفُْرقَانَ   ِمن قَْبُل ُهدًى ل ِ

 

«Ο Αλλάχ. Δεν υπάρχει άλλος θεός άξιος λατρείας παρά μονάχα Αυτός, ο 

Ζωντανός,, ο Αιώνιος. Σου έστειλε το Βιβλίο με την αλήθεια, επικυρώνοντας 

όσα προανάγγειλε, κι έστειλε τον Νόμο (του Μωυσή) και το Ευαγγέλιο (του 

Ιησού), Πριν απ'αυτό (εις το παρελθόν), σαν οδηγό για την ανθρωπότητα κι 

έστειλε το Φουρκάν (Το Κριτήριο) - (Φουρκάν είναι ένας από τους τίτλους 

του Κορανίου και σημαίνει διάκριση του καλού από το κακό)»2 

 

Ο Ύψιστος είπε: 

 

قًا ل َِما بَْيَن يَدَْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمنًا  ِ ُمَصد ِ َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق 

 َعلَْيهِ 

 

«Και στείλαμε σε σένα το Βιβλίο με την αλήθεια, επικυρώνοντας τη γραφή 

που ήρθε πριν απ' αυτό και ηγεμονεύοντας το με ασφάλεια»3 

 

Η αναφορά στις αποκαλύψεις: 

 

                                                 
1 Κοράνι κεφ 4 εδαφ 136 
2 Κοράνι κεφ 3 εδαφ 2- 4 
3 Κοράνι κεφ 5 εδαφ 48 



ۚ   َوأَْوَحْينَا إِلَٰى  إِنها أَْوَحْينَا إِلَ ْيَك َكَما أَْوَحْينَا إِلَٰى نُوحٍ َوالنهبِي ِيَن ِمن بَْعِدِه 

إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواْْلَْسبَاِط َوِعيَسٰى َوأَيُّوَب َويُونَُس 

ۚ   َوآتَْينَا دَاُوودَ َزبُوًرا  َوَهاُروَن َوُسلَْيَماَن 

 

«Σ' εμπνεύσαμε, καθώς εμπνεύσαμε τον Νώε και τους μετά απ' αυτόν 

Προφήτες. Εμπνεύσαμε τον Αβραάμ, τον Ισμαήλ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και 

τις Φυλές, τον Ιησού, τον Ιώβ, τον Ιωνά, τον Ααρών και τον Σολομώντα. Στο 

Δαβίδ δώσαμε τους ψαλμούς»4 

 

Το Κοράνι αναφέρεται στις προηγούμενες γραφές 

 

ِ اْلعَالَِمينَ    َوإِنههُ لَتَنِزيُل َرب 

وُح اْْلَِمينُ   نََزَل بِِه الرُّ

 َعلَٰى قَْلبَِك ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمنِذِرينَ 

بِينٍ  ٍ مُّ  بِِلَساٍن َعَربِي 

ِلينَ   َوإِنههُ لَِفي ُزبُِر اْْلَوه

 

«Κι αυτό - πράγματι - (το Κοράνιο) είναι (μια Αποκάλυψη) απεσταλμένο από 

τον Κύριο του Σύμπαντος Κόσμου. Μ' αυτό κατέβηκε ο πιστός απόστολος 

της έμπνευσης της Πίστης και της Αλήθειας (ο Γαβριήλ).(και το έβαλε) στην 

καρδιά σου για να είσαι απ' αυτούς που θα προειδοποιήσουν,(κι εστάλη) 

στην καθαρή (σαφή), αραβική γλώσσα.(κι είχε προαναγγελθεί βεβαίως 

χωρίς αμφιβολία -) στα προηγούμενα Βιβλία των αποστόλων»5 

 

Η θεϊκή αποκάλυψη θεωρείται ευσπλαχνία προς τον άνθρωπο από τον 

Αλλάχ τον Ύψιστο, διότι η ανθρωπότητα έχει ανάγκη από καθοδήγηση. Ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος είναι περιορισμένος και δεν μπορεί να 

κατανοήσει από μόνος του ολοκληρωτικά το καλό και το κακό, το ηθικό 

και το ανήθικο, μόνο γενικές εικόνες μπορεί να έχει γιαυτα. Ο άνθρωπος 

επίσης διακατέχεται από επιθυμίες. Εάν αφηνόταν να πράξει μόνος του 

χωρίς θεϊκές νομοθεσίες τότε θα είχε οδηγηθεί στην πλάνη και στην ίδια 

του την καταστροφή. Γιατί όμως η αποκάλυψη είναι σημαντική; Διότι 

είναι η μόνη πηγή που μπορούμε να βρούμε ορθές απαντήσεις για το τι 

είναι αλήθεια.  

 

Στο ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου και γιατί 

δημιουργηθήκαμε, πρέπει να δούμε από ποιον τίθεται αυτό το ερώτημα. 

                                                 
4  Κοράνι κεφ 4 εδαφ 163 
5 Κοράνι κεφ 26 εδαφ 192-196 



Για τον Δημιουργό θα σήμαινε τι τον ώθησε να πλάσει τον άνθρωπο, για 

τον άνθρωπο θα σήμαινε – για ποιο λόγο υπάρχουμε σε αυτήν την ζωή. 

 

Οι ερωτήσεις αυτές δεν μπορούν να απαντηθούν από τον άνθρωπο. Ο 

άνθρωπος δεν είναι ικανός να παρουσίαση μια ολοκληρωμένη απάντηση. 

Αυτό είναι λογικό μιας και ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει 

ολοκληρωτικά την ίδια του την φύση, για παράδειγμα πως λειτουργεί ο 

εγκέφαλος, και αυτό που παράγει, την σκέψη. Πως είναι δυνατόν ο 

άνθρωπος να απαντήσει και να εξηγήσει το υπερφυσικό, κάτι πέρα από 

την φύση όταν δεν μπορεί να παρουσιάσει μια απάντηση για την ίδια του 

την φύση; 

 

Πολλοί οδηγηθήκαν σε ακραίες σκέψεις λέγοντας ότι αυτή η ζωή είναι 

μια οφθαλμαπάτη, ότι είναι γύρω μας δεν είναι αληθινό, άλλοι 

υποστήριξαν ότι δεν έχουμε κανέναν απολύτως σκοπό και λόγο που 

βρισκόμαστε σε αυτήν την ζωή, απλά η ύπαρξη μας είναι τυχαία. Όπως 

είπαμε, ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να δώσει μια ολοκληρωτική 

απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα γιατί αδυνατεί να απαντήσει σε πιο 

απλά που αφορούν την ίδια του την φύση και πως λειτουργεί αυτή.  

 

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής που ζούμε είναι ότι δεν μας 

απασχολεί αυτό το σημαντικό ερώτημα, το «Γιατί Υπάρχω», και αυτό 

γιατί ποιο πολύ νοιαζόμαστε να περάσουμε καλά και να ικανοποιήσουμε 

τους εαυτούς μας, με τον έναν η τον άλλον τρόπο, παρά να 

ανακαλύψουμε την πραγματική μας θέση σε αυτήν την ζωή. 

 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την απάντηση στο ερώτημα γιατί 

υπάρχουμε. Εφόσον δεν γνωρίζουμε, η τουλάχιστον δεν προσπαθούμε 

ειλικρινά να οδηγηθούμε στην απάντηση, κινδυνεύουμε να μην έχουμε 

καμία διαφορά από τα υπόλοιπα ζωντανά. Αυτό γιατί όταν αγνοούμε τον 

λόγο της ύπαρξης μας, η κάποιος που δεν αγωνίζεται να μάθει την σωστή 

απάντηση, η ζωή του μετατρέπεται στο τι θα φάει, τι θα πιεί και γενικά 

πως θα ικανοποιήσει τις ανάγκες του μετατρέποντας ανθρώπινες 

συμπεριφορές σε ζωικές.  

 

Ο Σέηχ Ουλ Ισλάμ Ίμπν Ταημία είπε:  

 

«Οι άγγελοι έχουν δημιουργηθεί με διανοητικότητα αλλά χωρίς επιθυμίες 

και τα ζωντανά έχουν δημιουργηθεί με επιθυμίες αλλά χωρίς 

διανοητικότητα. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε έχοντας και διανοητικότητα 

και επιθυμίες. Αυτός που κάνει την διανοητικότητα του να ξεπεράσει τις 

επιθυμίες του έχει γίνει καλύτερος από τους αγγέλους. Οσο γιαυτον που 



άφησε τις επιθυμίες του να επικρατήσουν εναντίον της διανοητικότητας του 

τότε τα ζώα είναι καλύτερα από αυτόν.»6 

 

Η γνώση και η σωστή απάντηση στο ερώτημα «γιατί υπάρχουμε» είναι 

εξαιρετικής σημασίας για τον άνθρωπο και δεν είναι υπερβολή να πούμε 

ότι είναι η προτεραιότητα του σε αυτήν την ζωή.  

 

Ποιο είναι το ιδανικό μέρος για να βρει κάποιος την σωστή απάντηση; 

Πολλοί έχουν καταλάβει την σημαντικότητα του ερωτήματος, το γιατί 

υπάρχουν (και αυτό είναι θετικό), το πρόβλημα μερικές φορές όμως είναι 

η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν για την εξερεύνηση. Αυτό γιατί 

καταφεύγουν σε άλλους ανθρώπους (ανθρώπινες ιδεολογίες και ψεύτικες 

θρησκείες) για να βρουν την απάντηση. Το ιδανικό όμως μέρος για να 

βρούμε την απάντηση είναι στην αποκάλυψη του ίδιου του Δημιουργού 

μας.  

 

Είναι απαραίτητο για τον Δημιουργό να αποκαλύψει σε εμάς την ουσία 

της ζωής, τον σκοπό και τον λόγο που υπάρχουμε διότι από μόνοι μας, 

όπως αναφέραμε, δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε μια ολοκληρωμένη και 

σωστή απάντηση. Αν δεν το έκανε αυτό ο Ύψιστος, τότε δεν θα υπήρχε 

και η απαίτηση να πιστέψουμε και να ακολουθήσουμε το θέλημα του. Η 

ύπαρξη του ανθρώπου και ο σκοπός της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την αλήθεια, το αληθινό πιστεύω, που κάνει ολοφάνερη την πλάνη και το 

ψέμα. 

 

 

Πίστη στο Κοράνι 

 
Ο Μουσουλμάνος πιστεύει στο Κοράνι και το δέχεται ως λόγο 

(αδημιούργητο) του Ύψιστου που αποκαλύφθηκε στον τελευταίο 

Προφήτη Του, τον Μουχάμαντ (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν). Είναι η 

τελευταία διαθήκη και ανακοίνωση του Δημιουργού προς την 

ανθρωπότητα. Είναι ο Δημιουργός που μιλά στον άνθρωπο και γιαυτό η 

συνομιλία αυτή παίρνει μια απλοϊκή μορφή έτσι ώστε να εξυπηρετήσει 

τον άνθρωπο στο να κατανοήσει το μήνυμα και το θέλημα του Κυρίου. 

 

Η μορφή του Κορανίου είναι μοναδική ανάμεσα στα υπόλοιπα βιβλία. 

Το Κοράνι δεν είναι ένα βιβλίο με την συνηθισμένη έννοια της λέξης. Για 

παράδειγμα, δεν θα βρούμε μέσα μια εισαγωγή, επεξήγηση του θέματος, 

μέση, συμπέρασμα, και επίλογο. Ούτε περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη 

παρουσίαση ενός θέματος όπως ιστορίας, φιλοσοφικών προβλημάτων,  

                                                 
6 Ίμπν Ταημία, Ματζμού’ αλ Φατάουα, τόμος 15, σελ 428-429 



 

επιστήμης, κοινωνικούς νόμους, αν και όλα βρίσκονται αρμόνικα 

«δεμένα» μαζί σαν θεματολογία δεν συνδέονται άμεσα μεταξύ τους.  

 

Τα θέματα εισάγονται χωρίς βασικές πληροφορίες. Τα ιστορικά γεγονότα 

δεν παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά. Νέα θέματα μερικές φορές 

ξεπηδούν ανάμεσα σε άλλα χωρίς προφανή λόγο, και ο ομιλητής αλλάζει 

κατεύθυνση όσον αφορά το θέμα και το ύφος χωρίς την παραμικρή 

προειδοποίηση. 

 

Ο αναγνώστης που δεν γνωρίζει αυτή την μοναδικότητα του Κορανίου 

συχνά  προβληματίζεται όταν συνειδητοποιεί ότι είναι αντίθετο με την 

έννοια ενός βιβλίου, ειδικά ενός «θρησκευτικού-θεολογικού» βιβλίου. Έτσι 

λοιπόν, το Κοράνι μπορεί να φαίνεται σε αυτόν αποδιοργανωμένο και με 

«τυχαία» τοποθέτηση. Ωστόσο αυτοί που καταλαβαίνουν το αντικείμενο 

του Κορανίου, τον στόχο του, και το κεντρικό του θέμα, το Κοράνι 

γι’αυτούς είναι το ακριβώς αντίθετο. 

 

Το κεντρικό θέμα του Κορανίου είναι ο άνθρωπος και χωρίζεται σε 3 

κατηγορίες. 

 

• Ο άνθρωπος και η σχέση του με τον Δημιουργό του. 

• Ο άνθρωπος και η σχέση με τον ίδιο του τον εαυτό. 

• Ο άνθρωπος και η σχέση του με την υπόλοιπη δημιουργία. 

 

Το κύριο θέμα που επικρατεί στο Κοράνι είναι ότι ο Αλλάχ (ο Θεός) είναι ο 

μόνος άξιος για την λατρεία μας και μόνο. Ο άνθρωπος οφείλει να 

υποταχτεί στους νόμους του Δημιουργού του τόσο στην προσωπική του 

ζωή όσο και στη σχέση του με την υπόλοιπη κτίση.  Με άλλα λόγια το 

κεντρικό θέμα είναι το κάλεσμα στη λατρεία και στο πιστεύω στον Έναν 

Θεό κάνοντας καλές και ενάρετες πράξεις έτσι όπως έχουν οριστεί από 

τον ίδιο τον Δημιουργό. 

 

Εφόσον ο αναγνώστης έχει υπόψιν τα παραπάνω θα καταλάβει ότι από 

την αρχή μέχρι και το τέλος του Κορανίου, όλα τα θέματα, είναι 

συνδεδεμένα με το κεντρικό θέμα και ολόκληρο το βιβλίο αιτιολογεί και 

επιχειρηματολογεί για το κεντρικό του θέμα. 

 

Το Κοράνι διατηρεί το ίδιο αντικείμενο ως θέση, είτε περιγράφει την 

δημιουργία του ανθρώπου και του σύμπαντος, είτε αναφέρει γεγονότα 

από την ανθρώπινη ιστορία. Από την στιγμή που ο στόχος του Κορανίου 

είναι να καθοδηγήσει τον άνθρωπο, δηλώνει και συζητά πράγματα που 

έχουν σχέση με την καθοδήγηση του και την σωτηρία του. Αφήνει απέξω 



ασήμαντες και άσχετες λεπτομέρειες και επαναλαμβάνει το κεντρικό του 

θέμα ξανά και ξανά σε κάθε καινούρια τοποθέτηση που παρουσιάζει. 

 

Οι ακόλουθες 5 αρχές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον καινούριο 

αναγνώστη του Κορανίου, αν θέλει να αποφύγει την άσκοπη σύγχυση και 

τυχόν αποπροσανατολισμό. 

 

• Το βιβλίο(του Κορανίου) είναι μοναδικό στο είδος του σε όλο τον 

κόσμο 

• Το λογοτεχνικό ύφος του είναι εντελώς διαφορετικό από όλα τα 

άλλα βιβλία 

• Η θεματολογία του είναι μοναδική 

• Διάφορες ανθρώπινες έννοιες για το τι είναι ένα βιβλίο αποτελούν 

εμπόδιο για την κατανόηση του Κορανίου 

• Οι μεταφράσεις απλά αποτελούν την μετάφραση των εννοιών. Δεν 

είναι Κοράνι αλλά επεξήγηση η εξήγηση των νοημάτων 

 

Ο Ύψιστος υπόσχεται στο δημιούργημα του την ευτυχία σε αυτήν την ζωή 

και στην επόμενη σε περίπτωση που ακολουθήσουν τον λόγο Του και 

τηρούν τις εντολές του, και προειδοποιεί αυτούς που το αρνούνται με 

μιζέρια και δυστυχία σε αυτήν την ζωή και την επόμενη.  

 

Ο Αλλάχ αναφέρει: 

 

ن ِي ُهدًى فََمِن اتهبََع ُهدَاَي فَََل يَِضلُّ َوََل يَْشقَىٰ  ا يَأْتِيَنهُكم م ِ  فَإِمه
 

«Όποιος ακολουθήσει  την οδηγία Μου δεν θα παραπλανηθεί κι ούτε θα 

πέσει στην αθλιότητα»7 

 

Ο Δημιουργός αναφέρει για το Κοράνι: 

 

َل اْلفُْرقَاَن َعلَٰى َعْبِدِه ِليَُكوَن ِلْلعَالَِميَن نَِذيًرا  تَبَاَرَك الهِذي نَزه
 

«Ευλογημένος είναι Εκείνος που έστειλε κάτω το Κριτήριο στο Δούλο Του 

(Μουχάμμαντ) για να προειδοποιήσει (νουθετώντας) όλο τον κόσμο8 

 

 

 

Επίσης: 

 

                                                 
7 Κοράνι κεφ 20 εδαφ 123 
8 Κοράνι κεφ 25 εδαφ 1 



 

ذَا اْلقُْرآَن َوإِن ُكنَت  نَْحُن نَقُصُّ َعلَ ْيَك أَْحَسَن اْلقََصِص بَِما أَْوَحْينَا إِلَْيَك َهٰ

 ِمن قَْبِلِه لَِمَن اْلغَافِِلينَ 

 

«Εμείς σου διηγούμαστε τις πιο όμορφες απ' τις ιστορίες που μ' αυτές σου 

έχουμε εμπνεύσει αυτό (το μέρος του) Κορανίου. Πριν απ' αυτό, κι εσύ 

ακόμα ήσουν μεταξύ εκείνων που το αγνοούσαν»9 

 

Επίσης: 

 

ۚ   َوََل تَُكن   ُ ِ ِلتَْحُكَم بَْيَن النهاِس بَِما أََراَك َّللاه إِنها أَنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق 

ْلَخائِنِيَن َخِصيمً ا  ل ِ
 

«Εμείς στείλαμε κάτω το βιβλίο με την αλήθεια, για την Δίκη, τη δύναμη να 

δικάζεις ανάμεσα στους ανθρώπους όπως σε οδήγησε ο Αλλάχ »10 

 

 

Η Εντολή του Υψίστου προς τους Χριστιανούς και Εβραίους να 

ακολουθήσουν το Κοράνι: 

 

ا ُكنتُْم تُْخفُ وَن ِمَن  مه يَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا يُبَي ُِن لَُكْم َكثِيًرا م ِ

بِينٌ  ِ نُوٌر َوِكتَاٌب مُّ َن َّللاه ۚ   قَْد َجاَءُكم م ِ  اْلِكتَاِب َويَْعفُو َعن َكثِيٍر 
 

«Ω! λαοί του Βιβλίου (Χριστιανοί – Εβραίοι)! Σας ήρθε ο Απόστολος Μας, 

αποκαλύπτοντας σας, πολλά απ' αυτά που συνηθίζατε να κρύβετε απ' το 

Βιβλίο και παραβλέπει πολλά απ' αυτά που παραλείπετε. Σας ήρθε τώρα 

απ' τον Αλλάχ φως  και ένα ξεκάθαρο Βιβλίο (το Κοράνιο)»11 

 

Το Κοράνι είναι η πηγή της ευτυχίας και της χαράς για αυτούς που θα 

ακολουθήσουν τα διδάγματα του. Όμως θα είναι και πηγή δυσκολιών και 

στενοχώριας για αυτούς που το αγνοούν: 

 

ن ِي ُهدًى فََمِن اتهبََع ُهدَاَي فَََل يَِضلُّ َوََل يَْشقَى ا يَأْتِيَنهُكم م ِ  فَإِمه

َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري فَإِنه لَهُ َمِعيَشةً َضنًكا َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة 

 أَْعَمىٰ 
 

                                                 
9 Κοράνι κεφ 12 εδαφ 3 
10 Κοράνι κεφ 4 εδαφ 105 
11 Κοράνι κεφ 5 εδαφ 15-16 



«Όποιος ακολουθήσει, την οδηγία Μου δεν θα παραπλανηθεί κι ούτε θα 

πέσει στην αθλιότητα. Αλλά όποιος απομακρυνθεί από το Μήνυμα Μου, γι' 

αυτόν - σίγουρα -είναι η ζωή κάτω στενόχωρη, και θα τον στριμώξουμε 

(μαζέψουμε) ως τυφλό κατά την  Ημέρα της Κρίσης»12 

 

Ο λόγος του Αλλάχ είναι αλάθητος και το λάθος δεν μπορεί να 

προσεγγίσει το βιβλίο Του, το Κοράνι: 

 

 َوإِنههُ لَِكتَاٌب َعِزيزٌ 

ْن َحِكيٍم َحِميدٍ  ۚ   تَنِزيٌل م ِ  َله يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمن بَْيِن يَدَْيِه َوََل ِمْن َخْلِفِه 

 

«Πράγματι είναι ένα Βιβλίο τιμημένο(αξιότιμο). Κανένα ψέμα δεν μπορεί να 

το πλησιάσει είτε από μπροστά του είτε από πίσω του, (ούτε από κανένα 

μέρος). Έχει σταλεί κάτω (στη γη) από Έναν Πάνσοφο (Θεό), Αξιο παντός 

Ύμνου»13 

 

Η υπόσχεση του Αλλάχ να προστατέψει το Κοράνι από προσθαφαιρέσεις 

και αλλοιώσεις: 

 

ْكَر َوإِنها لَهُ لََحافُِظونَ  ْلنَا الذ ِ  إِنها نَْحُن نَ زه
 

«Χωρίς αμφιβολία έχουμε κατεβάσει το Μήνυμα (Κοράνιο) και θα το 

προστατέψουμε - βέβαια - (από τη φθορά)»14 

 

Ο Προφήτης Μουχάμαντ (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) ανέφερε:  

 

«Ο καλύτερος από εσάς είναι αυτός που έμαθε το Κοράνι και το διδάσκει σε 

άλλους»15 

 

Το Κοράνι είναι το θαύμα που δόθηκε από τον Ύψιστο στον Προφήτη 

Μουχάμαντ (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν). Ο ίδιος ο Προφήτης είπε: 

 

 

«Σε όλους τους Προφήτες δόθηκαν θαύματα και σημεία έτσι ώστε ο κόσμος 

να τους πιστέψει. Αυτό που δόθηκε σε εμένα είναι αυτό που μου αποκάλυψε 

ο Αλλάχ»16 

 

                                                 
12 Κοράνι κεφ 20 εδαφ 123-124 
13 Κοράνι κεφ 41 εδαφ 41-42 
14 Κοράνι κεφ 15 εδαφ 9 
15 Από τις συλλογές αχαντίθ των Άμπου Νταούντ, ατ Τιρμιδί, και αντ Ντάριμι  
16 Από την Συλλογή αχαντίθ του Ιμάμη Μούσλιμ 



Η σημαντικότητα του Κορανίου. Ο Προφήτης είπε:  

 

«Αν ο Μωυσής η ο Ιησούς ήταν ανάμεσα μας δεν θα είχαν άλλη επιλογή από 

το να με ακολουθήσουν»17 

 

Υπάρχει συναίνεση των λογίων της ιστορίας ότι Ο Προφήτης Μουχάμαντ 

(ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) ήταν αναλφάβητος18. Δεν γνώριζε να 

διαβάζει ούτε να γράφει. Το Κοράνι όμως περιέχει διάφορους κλάδους 

γνώσεων. Πως ένας άνθρωπος που δεν γνώριζε γραφή και ανάγνωση 

δημιούργησε ένα τόσο εξαιρετικό βιβλίο. Αυτό αποδεικνύει ότι το Κοράνι 

είναι λόγος του Αλλάχ και όχι του Μουχάμαντ (ειρήνη και ευλογία σε 

αυτόν)   

 

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος προκαλεί τους αρνητές του Κορανίου να 

δημιουργήσουν ένα βιβλίο σαν το Κοράνι:  

 

ذَا اْلقُْرآِن ََل يَأْتُوَن  نُس َواْلِجنُّ عَ لَٰى أَن يَأْتُوا بِِمثِْل َهٰ قُل لهئِِن اْجتََمعَِت اإْلِ

 بِِمثِْلِه َولَْو َكاَن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهيًرا
 

«Πες: "Αν ενώνονταν όλοι μαζί, οι άνθρωποι και οι τζιν (τα πνεύματα) (με 

σκοπό) να φέρουν το όμοιο μ' αυτό το Κοράνιο, δεν θα μπορούσαν να 

παραγάγουν το όμοιο μ' αυτό, κι αν ακόμα συνέδραμε ο ένας τον άλλο με 

βοήθεια και υποστήριξη"»19 

 

Ο λόγος του Αλλάχ του Παντοδύναμου προκάλεσε τους πολυθεϊστές 

Άραβες, οι όποιοι ήταν αναγνωρισμένοι στον τομέα της ποίησης και της 

ευγλωττίας, να παρουσιάσουν ένα βιβλίο όμοιο με το Κοράνι. Η  

 

ανικανότητα να δημιουργήσουν μια απαγγελία η ένα βιβλίο όμοιο με τον 

Λόγο του Αλλάχ αποδεικνύει χωρίς καμία αμφιβολία την θεϊκή 

προέλευση του Κορανίου.   

 

                                                 
17 Στην συλλογή του Άμπου Υα’αλα, στο Μούσναντ, χαντίθ νούμερο 2081.  

 
18 Σαχίχ Μούσλιμ, χαντίθ νούμερο 4403 – Στο χαντίθ αυτό αναφέρεται η συνθήκη της Χουντάημπα 

μεταξύ των πολυθεϊστών και των Μουσουλμάνων. Ο Προφήτης έβαλε τον Άλι να γράψει τους όρους 

της συνθήκης διότι δεν μπορούσε να γράψει ο ίδιος. Στη συνέχεια του ζητήθηκε να αφαιρέσει μια 

πρόταση οπου και πάλι ζήτησε από τον Άλι να του δείξει σε ποιο σημείο του κειμένου βρισκόταν η μη 

επιθυμητή πρόταση για να το διαγράψει. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν μπορούσε να διαβάσει. Βλέπε 

επίσης Κοράνι κεφ. 7 εδαφ. 157 
19 Κοράνι κεφ 17 εδαφ 88 

 



ثِْلِه َوادُْعوا  ن م ِ ْلنَا َعلَٰى َعْبِدنَا فَأْتُوا بُِسوَرةٍ م ِ ا نَزه مه َوإِن ُكنتُْم فِي َرْيٍب م ِ

ِ إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ  ن دُوِن َّللاه  ُشَهدَاَءُكم م ِ

 

«Αν αμφιβάλλετε, σ' εκείνο που Εμείς αποκαλύψαμε στον δούλο Μας (τον 

Μουχάμμεντ) τότε παρουσιάσετε ένα Στάδιο (Σούρα) όμοιο μ' αυτά εδώ, και 

καλέστε, αν είστε ειλικρινείς τους μάρτυρες σας εκτός από τον Αλλάχ»20 

 

Το Κοράνι προφήτεψε μελλοντικά γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν 

όπως η νίκη των Βυζαντινών κατά των Περσών καθώς επίσης και άλλα 

που πρόκειται να επαληθευτούν στο μέλλον.21 Δεν υπάρχει κανένας 

λόγος να αρνηθούμε το Κοράνι ως αποκάλυψη, ιδιαίτερα αν 

αναλογιστούμε ότι ο Θεός πριν το Κοράνι είχε αποκαλύψει στους 

Προφήτες του τις εντολές Του αρκετές φορές.  

 

Ένα από τα χιλιάδες θαυμαστά πράγματα που περιέχει το Κοράνι είναι το 

σύστημα επαλήθευσης που έχει. Ένα είδος ανοιχτής πρόκλησης για τους 

αρνητές του. Εδώ και 1400 χρόνια περίπου από την αποκάλυψη του 

Κορανίου, κανείς δεν κατάφερε να βρει το παραμικρό λάθος στο Κοράνι. 

Πολλοί προσπάθησαν, μα όλοι τους απέτυχαν. 

 

Το Κοράνι είναι το μοναδικό ιερό βιβλίο από θεολογικής πλευράς(και όχι 

μόνο) που προσφέρει στον αναγνώστη την ευκαιρία να το αποδείξει 

λάθος. Πόσοι συγγραφείς( ακόμα και επιστήμονες) προσφέρουν ένα 

σύστημα επαλήθευσης για τα λεγόμενα τους; Πόσοι τολμούν να 

προσφέρουν μια διαδικασία στους «αντιπάλους» τους να ακυρωθούν και 

να αναιρεθούν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άτομα η βιβλία που 

επικαλούνται θεοπνευστία; Ίσως κατά καιρούς διακεκριμένοι 

επιστήμονες να το έχουν κάνει για τις θεωρίες τους που αργότερα 

αποδείχτηκαν αληθινές. Αλλά σίγουρα κανένα βιβλίο που επικαλείται 

θεοπνευστία δεν έχει προσφέρει αυτή την τολμηρή διαδικασία. 

 

Το Κοράνι όμως προσφέρει ένα σύστημα επαλήθευσης. Είναι απλό, 

λογικό και κατανοητό. Το Κοράνι λέει στο 4 κεφάλαιο 82 στίχο: 

 

 

ِ لََوَجدُوا فِيِه اْختََِلفًا  ۚ   َولَْو َكاَن ِمْن ِعندِ  َغْيِر َّللاه أَفَََل يَتَدَبهُروَن اْلقُْرآَن 

 َكثِيرً ا

 

                                                 
20 Κοράνι κεφ 2 εδαφ 23 
21 Κοράνι κεφ 30 εδαφ 1-4 και από το Ταφσίρ του Ίμπν Καθίρ τόμος 7 σελ 522-526 



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

άλλο, εκτός απ’ τον ΑΛΛΑΧ θα έβρισκαν βέβαια σ’ αυτό, πολλές διαφορές.» 

 

Η λέξη για το «διαφορές» που χρησιμοποιεί το Κοράνι στην αραβική είναι 

η λέξη «ιχτιλάφαν» όπου σημαίνει επίσης «αντιφάσεις» «λάθη» κτλ. Έτσι 

λοιπόν το Κοράνι προσφέρει όχι μόνο την θέση του για το τι πιστεύει ότι 

είναι αλήθεια, αλλά επίσης προσφέρει και έναν τρόπο στον οποιονδήποτε 

να το αποδείξει λάθος σε περίπτωση που δεν το δέχεται.  
 

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد

 

 

 


