
 

 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις για το Ισλάμ 
 
Ερωτήσεις που έλαβα στο προσωπικό μου προφίλ Facebook το 2019. Θεματολογία: 

 

1) Το Αποστολικό και Προφητικό αξίωμα του Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم 

2) Προφήτες από τους απογόνους του Ισαάκ η και του Ισμαήλ;  

3) Γιατί χρειαζόμαστε την Σούννα εφόσον έχουμε το Κοράνι;  

4) Τι πιστεύουν οι Μουσουλμάνοι για την Βίβλο; 

5) Το Κοράνι και τα λεγόμενα «επιστημονικά θαύματα»  

 

Ερωτήσεις 
 



 
 

Απάντηση 
 

 
 

Ο Ύψιστος λέει στο Κοράνι, στη Σούρα αλ Αχζάμπ (33), εδάφιο 40:  

 

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

Απόστολος του Αλλάχ και η Σφραγίδα των Προφητών (ως τελευταίος). Και Ο Αλλάχ 

για κάθε πράγμα έχει (απόλυτη) γνώση» 

 



Στο εδάφιο αυτό ξεκάθαρα αναφέρεται το Προφητικό και Αποστολικό αξίωμα του 

Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم 

 

Ο Ύψιστος λέει στη Σούρα Αλ Φάτχ (48), εδάφιο 29:  

 

«Ο Μουχάμαντ είναι ο Απόστολος του Αλλάχ» 

 

Την ίδια ξεκάθαρη αναφορά διαβάζουμε και στη Σούρα Αάλι Ιμράν (3), εδάφιο 144 

 

«Ο Μουχάμαντ δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένας Απόστολος»  

 

Ο Προφήτης Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم τόνισε ότι: «…όποιος Ιουδαίος η 

Χριστιανός (και γενικά οποιοσδήποτε από την ανθρωπότητα) ακούσει για εμένα (το 

μήνυμα μου) και δεν με πιστέψει, τότε θα εισέρθει στην φωτιά (την Ημέρα της 

Κρίσης). {Μούσλιμ, 153} 

 

Διαβάζουμε σε αυθεντικό χαντίθ τον Προφήτη Μουχάμαντ صلى هللا عليه و سلم να λέει: 

 

«Όποιος μαρτυρά/δηλώνει/ομολόγει, ότι Λά ιλαχα Ιλα Αλλαχ (δεν υπάρχει άλλος 

θεός άξιος λατρείας, παρά μονάχα ο Αλλάχ), ο οποίος δεν έχει συνεταίρους, και ότι ο 

Μουχάμαντ είναι ο δούλος και ο Απόστολος του, και ότι ο Ιησούς είναι ο δούλος του 

Αλλάχ και ο Απόστολος του, και ο λόγος του Αλλάχ που δόθηκε στην Μαρία, και ένα 

Πνεύμα Από αυτόν, και ότι ο Παράδεισος είναι αληθινός, και ότι η Κόλαση είναι 

αληθινή, ο Αλλάχ θα τον δεχτεί στον Παράδεισο του, όποιες και αν είναι οι πράξεις 

του» {Μπουχάρι, 3435 και Μούσλιμ 28). 

 

Η ρήση αυτή, όπως και άλλες χιλιάδες σαν και αυτήν, δείχνει ότι ο ίδιος ο Προφήτης 

Μουχάμαντ όχι απλά δήλωνε Προφήτης και Απόστολος του Αλλάχ, αλλά 

εμπεριέχεται αυτή η δήλωση και στην ομολογία πίστεως ενός Μουσουλμάνου 

(Σαχάντα).  

 

Ο ευλογημένος Προφήτης είπε:  

 

«Η αλυσίδα (ερχομός) των Αποστόλων και των Προφητών τερματίζεται με την 

παρουσία μου. Μετά από εμένα δεν θα υπάρξει άλλος Απόστολος, ούτε Προφήτης» 

{Τιρμιδί, νο.2272, αυθεντικό}  

 

Οι αναφορές στα αχαντίθ είναι κυριολεκτικά ατέλειωτες οπου τονίζεται το 

Προφητικό και το Αποστολικό αξίωμα του Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم. Οι παραπάνω 

ρήσεις και εδάφια νομίζω αρκούν έτσι ώστε να τεκμηριωθεί ότι ο Προφήτης 

ομολογούσε το Προφητικό και Αποστολικό του αξίωμα, όπως επίσης είδαμε να 

τονίζεται στο Κοράνι και επίσης αναφέρεται ότι με την παρουσία του ολοκληρώνεται 

ο κύκλος των Προφητών και των Απόστολων, με εξαίρεση την δεύτερη παρουσία του 

Ιησού, ο οποίος όμως δεν θα κηρύξει νέο μήνυμα ως Απόστολος, αλλά θα διαδώσει 

το Ισλάμ στην οικουμένη ως πιστός του Αλλάχ του Ύψιστου:  

 

Ο Προφήτης Μουχάμαντ صلى هللا عليه و سلم είπε: 

 

«Δεν υπάρχει κανένας προφήτης ανάμεσα σε εμένα και σε αυτόν, δηλαδή τον Ιησού. 

Θα κατέβει (ο Ιησούς) κάτω στη γη. Όταν τον δείτε θα τον αναγνωρίσετε. Είναι 



μεσαίου αναστήματος, κοκκινωπός, φορώντας δυο ελαφρά κίτρινα ενδύματα. Θα 

φαίνεται σαν να στάζουν σταγόνες από το κεφάλι του αν και δεν θα είναι βρεγμένος. 

Θα αγωνιστεί υπέρ του Ισλάμ. Θα σπάσει τον σταυρό, θα σκοτώσει το χοίρο και θα 

καταργήσει την Τζίζια. Στον ερχομό του Ιησού, ο Αλλάχ θα κάνει να χαθούν όλες οι 

θρησκείες, εκτός από το Ισλάμ. Θα καταστραφεί ο αντίχριστος και ο Ιησούς θα ζήσει 

για 40 έτη. Έπειτα θα πεθάνει και οι Μουσουλμάνοι θα προσευχηθούν (προσευχή της 

κηδείας) γιαυτόν» {Άμπου Νταούντ, 4324 – Ίμπν Χιμπαάν 6814, 6821} 

 

 
 

Το Προφητικό και Αποστολικό αξίωμα του Μουχάμαντ صلى هللا عليه و سلم δεν 

ακυρώνεται επειδή ο Θεός έστελνε τους περισσότερους Προφήτες από τους 

απογόνους του Ισαάκ. Ο Θεός δεν είπε ότι οι Προφήτες θα προέρχονται μόνο από τον 

Ισαάκ. Είναι αλήθεια ότι πολλοί Προφήτες προερχόντουσαν από τον Ισαάκ, αλλά όχι 

όλοι. Η Βίβλος αποκαλεί τον Ισμαήλ ευλογημένο και ότι από αυτόν θα προκύψει ένα 

σπουδαίο έθνος (οι Άραβες) και σε άλλο σημείο της Βίβλου αναφέρεται ότι οι 

Άραβες (Κηδάρ) θα υποδεχτούν έναν Προφήτη και άνθρωπο του Θεού. {Ησαΐας 

42:11-12}. Ποιον Προφήτη δέχτηκαν οι Άραβες; Τον Μουχάμαντ صلى هللا عليه و سلم 

 

 
 

Το Κοράνι είναι ο αδημιούργητος Λόγος του Θεού. Είναι μια ολοκληρωμένη 

αποκάλυψη και ένα βιβλίο για όλη την οικουμένη. Το γεγονός ότι το Κοράνι είναι 

ένα πλήρες βιβλίο δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται επεξήγηση. Το ίδιο το Κοράνι 

επεξηγεί το κάθε τι που έχει ανάγκη ο άνθρωπος σε γενικές γραμμές. Τα αχαντίθ 

όμως επεξηγούν με αναλυτικό και λεπτομερειακό τρόπο την γενική αναφορά του 

Κορανίου. Παράδειγμα ο Θεός λέει στο Κοράνι να προσευχόμαστε, τα αχαντιθ του 

Προφήτη όμως μας διδάσκουν το πώς (κινήσεις, λόγια κτλ). Συνεπώς όταν στο 

Κοράνι διαβάζουμε ότι είναι ένα ολοκληρωμένο βιβλίο και ότι το κάθε τι έχει 

επεξηγεί και αναλυθεί αναφέρεται: 1) στο ίδιο το Κοράνι, και 2) αναφέρεται στην 

Προφητική διδασκαλία και το παράδειγμα του Μουχάμαντ صلى هللا عليه و سلم . Με 

αυτόν τρόπο το Ισλάμ προσφέρει κάτι μοναδικό στον πιστό: α) την Αποκάλυψη του 

Θεού και β) επεξηγημένη αναλυτικά και λεπτομερειακά από τον ίδιο τον Προφήτη. Ο 

μεθοδολογικός μηχανισμός όμως για την ορθή κατανόηση του Κορανίου και 

γενικότερα του Ισλάμ επεκτείνεται και στο παράδειγμα των μαθητών του Προφήτη 

(των Σαχάμπα). Δηλαδή κατανοούμε τις διδασκαλίες του Προφήτη σύμφωνα με την 

κατανόηση και το παράδειγμα των μαθητών του. Και αυτό διότι η αίρεση, η 

κακοδοξία και η πλάνη εύκολα μπορούν να εισέρθουν στην περίπτωση που 

απουσιάζει αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση: Αποκάλυψη ολοκληρωμένη > 

Επεξήγηση και διδασκαλία του Προφήτη > Κατανόηση των μαθητών του (Σαχάμπα) 

> κατανόηση των μαθητών των Σαχάμπα > Λόγιοι της θρησκείας που ακολουθούν 



την μεθοδολογία αυτή.  Να πούμε επίσης ότι η Σούννα (τα αυθεντικά αχαντιθ του 

Προφήτη) είναι και αυτή μέρος της αποκάλυψης.  

Η Σούννα είναι η προφητική παράδοση του Προφήτη Μουχάμαντ صلى هللا عليه وسلم. 

Είναι οι προφορικές διδασκαλίες του, οι πράξεις του, οι σιωπηρές εγκρίσεις του, αυτό 

που επέτρεψε και αυτό που απαγόρευσε (με εντολή του Αλλάχ) και πάνω απ’ όλα 

λειτουργεί ως ερμηνεία του Κορανίου. Ο Αλλάχ ο Ύψιστος υποσχέθηκε ότι θα 

επεξηγήσει το Κοράνι στο Προφήτη του.  

«Έπειτα σ’ Εμάς εναπόκειται η εξήγηση του (σε εσένα)» {Κοράνι 75:19} 

Και η επεξήγηση αυτή προέρχεται από την Σούννα του Προφήτη Μουχάμαντ ى هللا صل

 عليه وسلم

«για να εξηγήσεις στους ανθρώπους ξεκάθαρα, εκείνο που έχει σταλεί σ’ αυτούς» 

{Κοράνι 16:44} 

Γιαυτο και ο Μουσουλμάνος οφείλει να νιώθει ασφαλής, διότι οι πηγές του είναι 

ασφαλισμένες και ξεκάθαρες, δίχως το στοιχείο της διαστρέβλωσης, μιας και ο 

Ύψιστος, όχι μόνο αποκαλύπτει τον Λόγο του, όχι μόνο τον προστατεύει, αλλά 

ασφαλίζει και την ερμηνεία του μέσα από την Σούννα του Προφήτη του. 

Ο Αλλάχ ο Ύψιστος αναφέρει ότι πρέπει να λαμβάνουμε ως νόμο ότι μας παραδίδει ο 

Προφήτης لمصلى هللا عليه وس  και να θεωρούμε απαγορευμένο ότι μας απαγορεύει 

«Γι’ αυτό πάρετε ό,τι σας δώσει ο Απόστολος (ότι σας διατάζει) και αποφεύγετε ότι 

σας απαγορεύει.» {Κοράνι 59:7} 

Ο Αλλάχ λέει στον Προφήτη صلى هللا عليه وسلم του για τους πιστούς: 

«Δεν θα πιστέψουν πραγματικά, αν δε σε κάνουν διαιτητή/νομοθέτη σ’ όλες τις 

ανάμεσα τους διαφωνίες. Κι έπειτα δεν θα βρουν καμιά δυσαρέσκεια στις ψυχές τους, 

σ’ ότι εσύ αποφασίσεις, θα παραδεχτούν υπακούοντας (τις αποφάσεις σου).» {Κοράνι 

4:65} 

Ο Προφήτης صلى هللا عليه وسلم είπε: «Εάν σας απαγορέψω κάτι τότε μείνετε μακριά από 

αυτό, αν σας προστάξω κάτι τότε να το τηρήσετε όσο μπορείτε. {Μπουχάρι, νο. 391} 

Ο Αλλάχ προειδοποιεί αυτούς που δεν τηρούν την Σούννα: 

«Κι ας προσέξουν εκείνοι που αντικρούουν (δεν τηρούν) τη διαταγή του Αποστόλου 

ότι θα τους συμβεί κάποια δοκιμασία ή θα πέσει πάνω τους αβάσταχτη τιμωρία» 

{Κοράνι 24:63}. 

Δεν μπορούμε να κερδίσουμε την αγάπη του Υψίστου, παρά μόνο εάν 

ακολουθήσουμε την Σούννα του Προφήτη  صلى هللا عليه وسلم: 

«Πες τους: Αν εσείς αγαπάτε τον Αλλάχ, τότε ακολουθείστε με, για να σας αγαπήσει 

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

και Ο Πολυεύσπλαχνος» {Κοράνι 3:31} 



Τον Προφήτη τον ακολουθούμε και τηρούμε την παράδοση του διότι η Σούννα του 

είναι Θεόπνευστη σαν το Κοράνι. Η Σούννα είναι από τον Αλλάχ τον Ύψιστο. Η 

κάθε δήλωση και διδασκαλία του Προφήτη είναι από τον Αλλάχ, δεν είναι 

προσωπική του. Γιαυτο εκδηλώνουμε σεβασμό και αγάπη προς την Σούννα. Η 

Σούννα διαφυλάττει την ορθή κατανόηση της πίστης. Δίνει μια αυθεντική και 

ξεκάθαρη μεθοδολογία τήρησης. Συνεπώς, με την Σούννα επιδιώκουμε την 

ευχαρίστηση του Αλλάχ. 

Άλλωστε, αυτός είναι και ο ρόλος του Προφήτη και του Αποστόλου, να τηρηθεί το 

παράδειγμα του. Το παράδειγμα του είναι η ανθρώπινη – αυθεντική έκφραση 

τήρησης της πίστης προς τον Αλλάχ. Ποιος ο ρόλος του Προφήτη – Αποστόλου; Αν 

δεν ήταν για την Σούννα δεν θα τον είχαμε ανάγκη, παρά μόνο ο Κύριος να έριχνε το 

βιβλίο του από τον ουρανό. Όμως θέλουμε παράδειγμα ανθρώπινο έτσι ώστε να το 

μιμηθούμε και πάνω από όλα δάσκαλο να διδαχτούμε. Και το καλύτερο 

παράδειγμα να μιμηθούμε είναι ενός ανθρώπου που έρχεται από τον Αλλάχ και κάνει 

αυτά που του λέει ο Ύψιστος, βήμα προς βήμα. Δεν επινοεί, δεν καινοτομεί, δεν 

διδάσκει σύμφωνα με την δικιά του θέληση αλλά ξεστομίζει ότι του έχει 

αποκαλυφθεί. 

«Ο Σύντροφος σας (ο Προφήτης) δεν παραπλάνησε κι ούτε έχει παραπλανηθεί. Κι 

ούτε προφέρει (τίποτε) από (δική του) Επιθυμία (πρωτοβουλία). Είναι μια 

αποκάλυψη που του αποκαλύπτεται» {Κοράνι 53: 2-4} 

Ο Προφήτης  وسلمصلى هللا عليه  είπε: «Μου έχει αποκαλυφθεί το Κοράνι και κάτι άλλο 

παρόμοιο, (η Σούννα)» {Τιρμιδι, νο. 2664 – αυθεντικό}. Αξίζει εδώ να πούμε ότι οι 

μαθητές του Προφήτη, που είναι το κλειδί ως προς την περαιτέρω κατανόηση της 

Σούννα, αναφέρουν με ομοφωνία ότι ο Γαβριήλ δεν αποκάλυπτε μόνο το Κοράνι 

αλλά και την Σούννα στον Προφήτη صلى هللا عليه وسلم . 

Η Σούννα είναι εξαιρετικής σημασίας και σπουδαιότητας διότι επεξηγεί την θρησκεία 

και την πίστη. Δεν αφήνεται στην φαντασία και στις υποκειμενικές κατανοήσεις του 

καθένα. Ο Ύψιστος λέει: 

«Μη κουνάς τη γλώσσα σου μ’ αυτό (το Κοράνιο) για να βιαστείς, (μην ανυπομονείς 

προτού το Κοράνιο σου αποκαλυφθεί τελειωτικά). Εμείς είναι που το 

συγκεντρώνουμε (στο στήθος σου) και σε κάναμε να το μάθεις για να το απαγγέλεις 

Όταν – λοιπόν – το απαγγέλουμε, ν’ ακολουθείς την απαγγελία του (όπως 

γνωστοποιείται). Έπειτα σ’ Εμάς εναπόκειται η εξήγηση του (σε εσένα)» {Κοράνι 

75:16-19} 

Αυτό αποδεικνύει ότι ο Αλλάχ δεν αποκάλυψε μόνο το Κοράνι αλλά αποκάλυψε στον 

Προφήτη και την εξήγηση του. 

 
 

Η απόδειξη βρίσκετε στα ίδια σας τα κείμενα. Διαβάστε το βιβλίο του Ιερεμία κεφ. 8, 

εδάφιο 8 που λέει:  



 

«8Ο Κύριος λέει: «Πώς ισχυρίζετε ότι είστε σοφοί, επειδή ξέρετε τους νόμους του 

Κυρίου; Αφού οι νόμοι αυτοί έχουν νοθευτεί απ’ τους ανάξιους ερμηνευτές 

τους! 9Θα ντροπιαστούνε οι σοφοί, θα φοβηθούν και θα παγιδευτούνε: Αρνήθηκαν το 

λόγο μου· τότε η σοφία τους ποια θα είναι;»  

 

Που σημαίνει ότι η διαφθορά λάμβανε μέρος από την εποχή εκείνη. Τόσο σε 

ερμηνευτικό επίπεδο όσο και στο κείμενο το ίδιο.  

 

Γνωρίζουμε επίσης στα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και αυτά της Καινής 

Διαθήκης, είναι γραμμένα από ανώνυμους συγγραφείς. Οι Χριστιανοί ακαδημαϊκοί 

και θεολόγοι που ασχολούνται με το κριτικό κείμενο αναγνωρίζουν την αναξιοπιστία 

της συγγραφής όπως επίσης και την ανωνυμία της. Ένα από τα πολλά παραδείγματα 

αλλοίωσης και προσθαφαίρεσης είναι το γνωστό «Ιωάννειο κόμμα» το οποίο 

αποτελεί προσθήκη από μεταγενέστερους συγγραφείς έτσι ώστε να δικαιολογηθεί το 

Τριαδολογικό δόγμα.  

 

Οι Μουσουλμάνοι δεν λένε ότι η Βίβλος έχει αλλοιωθεί, λέμε ότι η Βίβλος είναι το 

αποτέλεσμα της αλλοίωσης που είχαν υποστεί οι αυθεντικές αποκαλύψεις του 

Υψίστου (Τοράχ, Ευαγγέλιο κτλ). Αυτό το αποτέλεσμα (Βίβλος) περιέχει αλήθειες 

αλλά περιέχει επίσης και ανακρίβειες, περιέχει προσθήκες και αφαιρέσεις, πολλές 

φορές επιτηδευμένες έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο (θεολογικό πολλές 

φορές) αφήγημα. 

 

Είναι πολύ σημαντικό να παρατήσουμε το προφανές. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 

είναι άγνωστα στον Ιησού και δεν γράφτηκαν στην εποχή του. Δεν μπορούν να 

λογίζονται ως ευαγγέλιο του, όπως επίσης οι ίδιοι οι Χριστιανοί δεν πιστεύουν ότι 

αυτό που έχουμε ως Κ.Δ είναι αποκάλυψη Θεού, αλλά βιογραφίες για το 

πρόσωπο του Ιησού. Ο κανόνας της Κ.Δ με τα βιβλία της εντοπίζεται ιστορικά 

100αδες χρόνια μετά τον Ιησού και τους μαθητές του. Συνεπώς προκύπτουν εύλογα 

ερωτήματα και απορίες περί αναξιοπιστίας του κειμένου 

 

 
 

Η παραδοσιακή ορθόδοξη Ισλαμική θέση δεν τεκμηριώνει το Κοράνι έχοντας ως 

βάση την σύγχρονη επιστημονική έρευνα. Αυτό είναι μιας άστοχη προσέγγιση από 

ορισμένους Μουσουλμάνους.  

Το Κοράνι είναι ο αδημιούργητος λόγος του Θεού (Αλλάχ), αποκεκαλυμμένος στον 

Προφήτη Μουχάμαντ صلى هللا عليه و سلم. Η ερμηνεία και η κατανόηση του έχει επίσης 

αποκαλυφθεί έτσι ώστε να μην δίνονται περιθώρια λάθους κατανόησης και 



ερμηνείας. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά μοναδικό του Ισλάμ. Όχι απλά να 

αποκαλύπτεται ο λόγος του Υψίστου και το θέλημα του, αλλά να αποκαλύπτεται και 

η ορθή ερμηνευτική του προσέγγιση. 

Πως διασφαλίζουμε την ορθή ερμηνεία του Κορανίου; Αυτό το διασφαλίζουμε 

ακολουθώντας την προφητική παράδοση του Προφήτη μας ο οποίος εξήγησε το 

Κοράνι με τις προφορικές και πρακτικές του διδασκαλίες. Στο Ισλάμ έχουμε την 

πολυτέλεια να κατανοούμε τον θεϊκό λόγο με βάση το παράδειγμα του Προφήτη του 

Θεού και όχι με βάση τις προσωπικές κατανοήσεις. Ο Ύψιστος λέει στον Προφήτη 

του: 

«Μη κουνάς τη γλώσσα σου μ’ αυτό (το Κοράνιο) για να βιαστείς, (μην ανυπομονείς 

προτού το Κοράνιο σου αποκαλυφθεί τελειωτικά). Εμείς είναι που το 

συγκεντρώνουμε (στο στήθος σου) και σε κάναμε να το μάθεις για να το απαγγέλεις 

Όταν – λοιπόν – το απαγγέλουμε, ν’ ακολουθείς την απαγγελία του (όπως 

γνωστοποιείται). Έπειτα σ’ Εμάς εναπόκειται η εξήγηση του (σε εσένα)» {Κοράνι 

75:16-19} 

Ο Ύψιστος λοιπόν είναι αυτός που εξηγεί τον λόγο Του στον Προφήτη Του και 

έπειτα ο Προφήτης το εξηγεί σε εμάς. Συνεπώς, δεν απευθυνόμαστε σε 

επιστημονικά δεδομένα και ανθρώπινα ευρήματα έτσι ώστε να κατανοήσουμε το 

Κοράνι. Ο θεϊκός, αποκεκαλυμμένος και άκτιστος λόγος δεν μπορεί να προσεγγιστεί 

με ανθρώπινα στοιχεία, ιδέες, γνώμες (επιστήμη, φιλοσοφία, κτλ). Οτιδήποτε 

σχετίζεται με την ανθρώπινη προσπάθεια περιέχει αναγκαστικά το σφάλμα και την 

αστοχία. Αυτό που λέμε επιστήμη, πολλές φορές αλλάζει, αναθεωρείται και 

επαναπροσδιορίζεται. Όταν κάποιος προσεγγίζει το Κοράνι καταυτόν τον τρόπο, με 

τα επιστημονικά δεδομένα, τότε αναπόφευκτα θα είναι έρμαιο ανθρώπινων 

αποφάσεων και κατά συνέπεια λαθών και αστοχιών. 

Σαφώς και μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, ότι το Κοράνι δεν εναντιώνεται σε 

επιστημονικά δεδομένα, σε αλήθειες και αδιαμφισβήτητες τεκμηριωμένες 

πραγματικότητες. Δεν αντιφάσκει με την αλήθεια. Όμως ένα πράγμα είναι η μη 

εναντίωση στις εξακριβωμένες πραγματικότητες και άλλο πράγμα η προσέγγιση το 

Κορανίου (για κατανόηση και ερμηνεία) με ανθρώπινες παρατηρήσεις (επιστήμη, 

φιλοσοφία). Είναι δυο εντελώς διαφορετικά πράγματα. 

Όμως τι είναι αυτό που αποδεικνύει την θεοπνευστία του Κορανίου και κατ’επέκταση 

την αλήθεια του Ισλάμ; Τα αποδεικτικά (πιο σωστά σημάδια) του Ισλάμ είναι πολλά 

και διάφορα. Τα δυο κυριότερα είναι το Κοράνι και το πρόσωπο του Προφήτη μας. 

Το Κοράνι είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι αδύνατον να έχει συνταχτεί από κάποιον 

εκτός του Θεού. Το λογοτεχνικό του ύφος δεν απαντήθηκε από κανέναν. Οι Άραβες 

της εποχής του Προφήτη μας, που ήταν αυθεντίες στην ποίηση και την λογοτεχνία, 

δεν κατάφεραν να συναντήσουν την Κορανική πρόκληση όταν τους καλούσε ο 

Ύψιστος: 

«Αν αμφιβάλλετε, σ’ εκείνο που Εμείς αποκαλύψαμε στον δούλο Μας (Μουχάμαντ) 

τότε παρουσιάσετε μια Σούρα όμοια μ’ αυτά εδώ, και καλέστε, αν είστε ειλικρινείς 

τους μάρτυρες σας εκτός από τον Αλλάχ» {Κοράνι 2:23} 



Οι παγανιστές άραβες προσπάθησαν σκληρά να δημιουργήσουν ένα δικό τους 

«Κοράνι», και αυτό εάν γινόταν θα σήμαινε το τέλος του Ισλάμ αυτόματα, διότι δεν 

θα χρειαζόταν άλλη προσπάθεια από μεριά τους παρά μόνο να συντάξουν ένα 

κεφάλαιο. Επειδή όμως δεν τα κατάφεραν με τον λόγο τους αναγκάστηκαν να πάρουν 

τα όπλα νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα βρουν λύση. 

Αξίζει να τονιστεί αυτή εδώ η λεπτομέρεια. Εάν οι εχθροί του Ισλάμ συναντούσαν 

την Κορανική πρόκληση τότε λογικά όλα θα τελείωναν. Όλοι θα γυρνάγανε τις 

πλάτες τους στο Ισλάμ. Όμως γνώριζαν ότι δεν μπορούσαν, παρόλο που ήταν 

αυθεντίες ως ρήτορες και σύγχρονοι της αποκάλυψης αυτής. Γνώριζαν ότι η 

αποκάλυψη του Κορανίου δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Γιαυτο στράφηκαν 

στα όπλα. 

Για εμάς τους Μουσουλμάνους το Κοράνι είναι ζωντανό θαύμα (όταν τα άλλα 

θαύματα των παλαιοτέρων προφητών ήταν για τις εποχές τους μόνο). Αυτό για να 

κατανοηθεί βεβαίως (ως θαύμα) οφείλουμε να γνωρίζουμε την Αραβική διότι στην 

Αραβική εκτιμάται η σπουδαιότητα του. Επιχείρησε να ακούσεις μια Κορανική 

απαγγελία, και έχε δίπλα σου την μετάφραση και όσο μπορείς νιώσε την συγκίνηση 

αυτού του μεγαλείου. 

Υπάρχει συναίνεση των λογίων της ιστορίας ότι Ο Προφήτης Μουχάμαντ عليهصلى هللا  

 ήταν αναλφάβητος. Δεν γνώριζε να διαβάζει ούτε να γράφει. Πως ένας  و سلم

άνθρωπος που δεν γνώριζε γραφή και ανάγνωση δημιούργησε ένα βιβλίο που 

μάλιστα, κάτω από αυτό, καθοδηγήθηκαν εκατ. άνθρωποι χτίζοντας αυτοκρατορίες 

και πολιτισμούς;  

2) Το πρόσωπο του Προφήτη μας صلى هللا عليه و سلم 

Είναι ο μόνος άνθρωπος που δήλωσε ότι είναι Προφήτης του Θεού έχοντας στην 

διάθεση μας σχεδόν τα πάντα ως πληροφορίες για αυτόν. Για κανέναν Προφήτη και 

Απόστολο δεν έχουν σωθεί τόσες αξιόπιστες πληροφορίες και γνώσεις για το ποιος 

ήταν και τι δίδαξε. Φιλαλήθης, Έντιμος, Υπερασπιστής των αδυνάτων, Ευαίσθητος, 

Πολεμιστής υπέρ του καλού και του ηθικού. Πολλά μπορούμε να πούμε για αυτόν. 

Αλλά τονίζω το στοιχείο της φιλαλήθειας. Όλοι οι εχθροί του (και είναι πολύ 

σημαντικό ιστορικό κομμάτι αυτό), ΠΡΙΝ αποκτήσει το Προφητικό αξίωμα τον 

αποκαλούσαν χαϊδευτικά ως «Αλ Αμίν» που σημαίνει ο έμπιστος ο φιλαλήθης. Όταν 

όμως τους κάλεσε στην λατρεία του Ενός και Μοναδικού Θεού και να εγκαταλείψουν 

τον παγανισμό τους, τότε, και μόνο τότε, έγινε «ξένος», «ψεύτης» και «εχθρός». 

Ένας άνθρωπος λοιπόν που είναι γνωστός στην κοινωνία του ως φιλαλήθης, ποτέ δεν 

είπε ψέματα η εξαπάτησε κανέναν, που συνήθιζαν να του εμπιστεύονται τα χρήματα 

τους και τα πολύτιμα αντικείμενα τους, πως αυτός ο άνθρωπος είναι δυνατόν να πει 

ψέματα για τον Θεό που ήταν ότι πιο ιερό γιαυτόν; 

Γιαυτον τον άνθρωπο, ο οποίος δήλωσε ξεκάθαρα «Είμαι Απόστολος του Θεού, 

ακούστε τις Εντολές Του» τότε δυο η τρία πράγματα ισχύουν: α) είναι ψεύτης, β) λέει 

αλήθεια, γ) είναι τρελός. Μελετώντας όμως αντικειμενικά και επιστημονικά την 

βιογραφία του, από τις πρώτες πηγές, καταλήγουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν 

ψεύτης, ούτε τρελός, αλλά έλεγε την αλήθεια. Επίσης, είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός ο 

Ύψιστος να άφηνε έναν ψευδοπροφήτη να κάνει τόση μεγάλη πορεία (την 



μεγαλύτερη από όλα τα θρησκεύματα); Όλοι γνωρίζουμε το μεγαλείο του Ισλάμ 

ιστορικά. 1000 + χρόνια αυτοκρατορία, έφτασε παντού και σε όλους με την σημαία 

του «Λά Ιλάχα Ίλα Αλλάχ» – Δεν υπάρχει κανείς άξιος λατρείας παρά μόνο ο Αλλάχ 

(Θεός). 

Η αλήθεια και η απόδειξη λοιπόν παρέχονται από τον λόγο του Υψίστου και από την 

προφητική παράδοση του Αποστόλου Του. Και είναι υπέρ αρκετά για να μας 

πείσουν. 

 
 

Κανένα επιστημονικό λάθος. Το σπέρμα αποτελείται από τα σπερματοζωάρια όπως 

επίσης και από υγρά τα οποία προέρχονται από την σπερματοδόχο κύστη. Το 

αναπαραγωγικό αυτό σύστημα του άνδρα βρίσκεται ανάμεσα στο κάτω μέρος της 

σπονδυλικής στήλης και τα πλευρά (το ίδιο μπορούμε να πούμε και για την γυναίκα). 

Συνεπώς το Κοράνι είναι εύστοχο. Μια άλλη επεξηγηματική θέση είναι ότι το εδάφιο 

αναφέρεται στον άνθρωπο και όχι σε υγρά – σπέρμα (Τα συμφραζόμενα ξεκινούν 

από το εδάφιο 5 της ίδιας Σούρα). Σε αυτήν την επεξήγηση ορισμένοι λόγιοι λένε ότι 

το εδάφιο αναφέρεται στην γέννα της γυναίκας, δηλαδή το πώς ο άνθρωπος (το 

βρέφος) βγαίνει από εκείνη την περιοχή του ανθρώπινου σώματος. Και αυτή επίσης η 

προσέγγιση είναι εύστοχη. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιστημονικής ανακρίβειας 

 

Τονίζουμε για άλλη μια φορά: Η Ισλαμική Ορθοδοξία δεν προσεγγίζει το Κοράνι 

σύμφωνα με τις ανθρώπινες φυσικές παρατηρήσεις η αλλιώς σύμφωνα με την 

μοντέρνα επιστημονική μεθοδολογία. Το Κοράνι δεν είναι επιστημονικό εγχειρίδιο 

αλλά ο Λόγος του Υψίστου, αποκεκαλυμμένος Λόγος. Τα δήθεν επιστημονικά λάθη, 

όπως επίσης τα δήθεν επιστημονικά θαύματα του Κορανίου (δυο εξτρεμιστικές 

ομάδες) δεν σχετίζονται στο ελάχιστο με την ερμηνεία του Κοράνιου. Δεν 

απευθυνόμαστε σε επιστημονικά δεδομένα και ανθρώπινα ευρήματα έτσι ώστε να 

κατανοήσουμε το Κοράνι. Ο θεϊκός, αποκεκαλυμμένος και άκτιστος λόγος δεν μπορεί 

να προσεγγιστεί με ανθρώπινα στοιχεία, ιδέες, γνώμες (επιστήμη, φιλοσοφία, κτλ). 

Οτιδήποτε σχετίζεται με την ανθρώπινη προσπάθεια περιέχει αναγκαστικά το σφάλμα 

και την αστοχία. Αυτό που λέμε επιστήμη, πολλές φορές αλλάζει, αναθεωρείται και 

επαναπροσδιορίζεται. Όταν κάποιος προσεγγίζει το Κοράνι καταυτόν τον τρόπο, με 

τα επιστημονικά δεδομένα, τότε αναπόφευκτα θα είναι έρμαιο ανθρώπινων 

αποφάσεων και κατά συνέπεια λαθών και αστοχιών 

 

 
 



Ο Αλλάχ ο Ύψιστος ενθαρρύνει το άτομο να ρωτάει έτσι ώστε να μαθαίνει. Σούρα αν 

Νάχλ (16) εδάφιο 43 

 

«Αν δεν γνωρίζετε ρωτείστε αυτούς που κατέχουν το μήνυμα (γνώση, ενθύμηση)» 

 

Η απαγόρευση των πολλών και ανούσιων ερωτήσεων περιοριζόταν στην εποχή του 

Προφήτη Μουχάμαντ صلى هللا عليه و سلم. Δεν ήταν αρεστό οι πολλές, ανούσιες και 

υπερβολικές ερωτήσεις μιας και ο Απόστολος του Αλλάχ δεχόταν αποκάλυψη και 

κάλυπτε κάθε απορία και ανάγκη περί πίστεως και τήρησης της. Η ερώτηση η οποία 

καταδικάζεται είναι αυτή που δεν αποσκοπεί σε κάτι ούτε προσφέρει ωφέλεια η 

ωφέλιμη γνώση στο άτομο που ρωτά. Συνεπώς η ερώτηση δεν ευσταθεί, διότι ο 

Αλλάχ ο Ύψιστος δεν μισεί αυτόν που ρώτα για να μάθει με ειλικρίνεια.  
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