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Δλ νλόκαηη ηνπ Αιιάρ ηνπ Παληειεήκνλνο 

θαη Πνιπεύζπιαρλνπ 

 

Πξνο ηηκήλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξαβηθήο 
Γεκνθξαηίαο ηεο Αηγχπηνπ ηνπ θπξίνπ 

Ακπληνπιθαηηάρ Αι-ίζη  

Αλαγλσξίδνληαο    ηηο    παγθφζκηεο   ηνπ 
θηλήζεηο     γηα     ηελ     θαηαπνιέκεζε  ηεο 
ηξνκνθξαηίαο θαη αληακείβνληαο ηηο 
πξνζπάζεηεο ηνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 
κεηξηνπαζψλ ηδενινγίσλ θαη ηελ εηξεληθή 
ζπκβηψζε αλάκεζα ζ’φινπο ηνπο 
αλζξψπνπο. Δθκεηαιιεχνκαζηε ηελ 
επθαηξία γηα λα ηνπ ραξίζνπκε απηφ ην 
εγρεηξίδην πνπ ην εθδίδεη ην Τπνπξγείν 
Βαθνπθίσλ, ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλεη γηα 
ηελ αλαζέσξεζε ησλ ιαλζαζκέλσλ 
εξκελεηψλ ησλ φξσλ, επίζεο ηελ 
ελαζρφιεζε κε ηα ζχγρξνλα δεηήκαηα θαη 
ηελ εξκελεία απφ άιιεο νπηηθέο γσλίεο πνπ 
έρνπλ πιήξε θαλφεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηεο 
νπζίαο ηεο ηζιακηθήο ζξεζθείαο θαη ηεο 
αλεθηηθφηεηάο ηεο επίζεο ηνπ ηζιακηθνχ 
πνιηηηζκνχ. 
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Πρόλογος 

 
Γφμα ησ Αιιάρ, θχξηνο φισλ ησλ 

δεκηνπξγεκάησλ θαη  ηελ  εηξήλε  λα  έρεη  

ν Πξνθήηεο Σνπ ν Μνπράκαλη ν γηνο ηνπ 

Ακπληνπιιάρ θαη ε επινγία  ηνπ  Αιιάρ  

λα έρνπλ νη χληξνθνί ηνπ θαη φπνηνο 

αθνινπζεί ην ζσζηφ πνξεία ηνπ κέρξη ηελ 

Ηκέξα ηεο Κξίζεσο. 

Ξεθηλάκε κε ηελ ξηδνκέλε καο πίζηε, πνπ 

αθνξά ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

ιφγνπ θαη ηελ εξκελεία ησλ ζχγρξνλσλ 

δεηεκάησλ κε ζσζηφ θαη βαζχ ηξφπν. Δπίζεο 

ηελ απφθαζε λα αζρνινπζνχλ νη επηζηήκνλεο 

θαη νη ζενιφγνη κε ηα ιηπηά θαη δχζθνια 

δεηήκαηα, πηζηεχνληαο ζηελ εηξεληθή 

ζπκβίσζε αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, 

ρσξίο λα ππάξρεη θακία δηάθξηζε ιφγσ 

ρξψκαηνο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο νχηε 
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θαη γιψζζαο, βαζηδφκελνη ζ’ απηφ πνπ ιέεη ν 

Αιιάρ, «δελ δύλαηαη λα αλαγθάδεηαη θαλέλαο 

άλζξσπνο γηα λα αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζξεζθεία δηόηη ν θαζέλαο γλσξίδεη ην πνην 

είλαη ζσζηό θαη ην ιάζνο», (αι-Μπάθαξα 

255). Δπίζεο μεθηλψληαο απφ ηελ ξηδσκέλε 

καο πίζηε φηη ππάξρεη δηαθνξεηηθφηεηα θαη 

φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα απηή είλαη επηζπκία 

θαη ζέιεκα ηνπ Αιιάρ ν νπνηνο ιέεη, «αλ  

ην ήζειε ν Κύξηνο ζνπ ζα έθαλε όινπο ηνπο 

αλζξώπνπο κηα Ούκκα, όκσο ήζειε λα είλαη 

δηαθνξεηηθνί, θαη λα δηαθσλνύλ κεηαμύ ηνπο 

κε θάπνηεο εμαηξέζεηο ράξε  ζηελ  επινγία 

ηνπ Κπξίνπ ζνπ, άιισζηε γηα απηό ηνπο 

δεκηνύξγεζε ν Αιιάρ», (Υνχλη 111 – 111). 

Όια απηά βνεζνχλ ζην λα θχγεη θαλείο 

απφ ηε ζηελφηεηα ηεο ζθέςεσο γηα λα 

αγθαιηάζεη ηελ ήπηα ζηάζε ηνπ Ιζιάκ θαη ηνλ 

ζεβαζκφ, πνπ ηξέθεη γηα ηνλ άιινλ. Δπίζεο 

απηφ γίλεηαη γηα λα δείμνπκε ηα δηθαηψκαηα 

ησλ άιισλ, θαη γηα λα θαηαπνιεκήζνπκε 
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ηνλ  εμηξεκηζκφ.  Απηέο  νη  πξνζπάζεηεο  

ζα βνεζήζνπλ πνιχ ζεκαληηθά ζην λα 

παξνπζηάδεηαη ε αιεζηλή εηθφλα ηνπ Ιζιάκ 

θαη λα ηεξκαηίδνληαη φιεο νη πξνζπάζεηεο 

πνπ έρνπλ σο θχξην ζθνπφ λα ζνιψλνπλ 

απηή ηελ εηθφλα αλάγνληαο φιεο ηηο θαθέο 

πξάμεηο ζηελ ηζιακηθή ζξεζθείεο ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη θακία ζρέζε κε 

απηέο. 

Γη’ ηνπο ιφγνπο απηνχο, εθδίδεηαη απηφ ην 

εγρεηξίδην «ε πξνζηαζία ησλ εθθιεζζηψλ ζην 

Ιζιάκ» πνπ γξάθηεθε θαη επηκειήζεθε απφ 

εθιεθηηθή νκάδα εηδηθεπκέλσλ αλζξψπσλ 

φπνπ ε ηειεπηαία επηκέιεηα έγηλε απφ ηνλ 

Μνπθηή Γξ. άνπθη Αιιάκ, Μνπθηήο ηεο 

Αηγχπηνπ θαη απφ κέλα. Απηφ γίλεηαη ζην 

πιαίζην πξνζέγγηζεο πνιιψλ ζχγρξνλψλ 

δεηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

ιαλζαζκέλσλ ελλνηψλ ησλ φξσλ. Δπρφκαζηε 

ν Αιιάρ λα καο θαζνδεγεί θαη ε πξνζπάζεηα 

απηή λα θαξπνθνξεί. 
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Απηφ ην έξγν γίλεηαη γηα ηνλ Αιιάρ πνπ 

επρφκαζηε λα καο θαζνδεγεί ζην ζσζηφ 

δξφκν. 

Γξ. Μνπράκαλη Μνπρηάξ Τδνύκαα Μακπξνύθ 

Τπνπξγφο Βαθνπθίσλ & 

Μέινο ηνπ πκβνπίνπ ησλ Ιζιακηθψλ Δξεπλψλ& 

Πξφεδξνο ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Ιζιακηθψλ Τπνζέζεσλ 
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Πρόλογος 

Δλ νλόκαηη ηνπ Αιιάρ ηνπ Παληειεήκνλα 

θαη ηνπ Φηιεύζπιαρλνπ 

 

Σν κήλπκα ηνπ Ιζιάκ βαζίδεηαη ζηηο 

κεγάιεο αμίεο, πνπ γχξσ ηνπο πεξηζηξέθεηαη 

ν ππξήλαο ηεο ηζιακηθήο αξί΄α, φπσο ην 

έιενο πνπ πξέπεη λα δείρλεη θαλείο γη’ φια 

ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ Αιιάρ. Απηφ ην 

αλαθέξεη ην Ιεξφ Κνξάλη, πξνζπαζψληαο 

λα εμεγήζεη ην λφεκα ηεο απνζηνιήο ηνπ 

Πξνθήηε Μνπράκκαλη, «Σε ζηείιακε σο 

έιενο γηα όια ηα δεκηνπξγήκαηα», (αι- 

Αλκπηάα 101). Σν έιενο είλαη κεγάιε αμία 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ηζιακηθφ ιφγν θαη ην 

ηζιακηθά δφγκα επίζεο ην ηζιακηθφ ήζνο. 

Γη’ απηφ ε αξί΄α δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζ’ φιεο ηηο επνρέο θαη 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο επίζεο γη’ φιεο ηηο 

θαηαζηάζεηο. Απηφ ηεο έδσζε ηε δπλαηφηεηα 
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λα αγθαιηάζεη  ηνπο  άιινπο  πνιηηηκνχο 

θαη θνπιηνχξεο θαη λα πξνζεγγίζεη άιιεο 

ζξεζθείεο ελψ ηπξνζηαηεχεη ηελ ηζιακηθή 

ηαπηφηεηα θαη δείρλεη ζεβαζκφ ζηηο 

ηδαηηεξφηεηεο ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ θαη 

ζξεζεηψλ. Απηφ επεηδή ε ζξεζθεία είλαη θάηη 

πην κεγάιν απφ ην δφγκα, είλαη ην έιενο ηνπ 

Αιιάρ πνπ ρσξάεη φια ηα δεκηνπξγήκαηα. 

Σν Ιεξφ Κνξάλη απεπζχλεηαη ζ’ φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο ράξε ζηα θνηλά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ κεηαμχ ηνπο, ηα νπνηα ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεγγχε 

θαη ζηελ πξνο θάζε θαιφ ζπλεξγαζία ηνπο. 

Γη’ απηφ, ην Κνξάλη ππελζπκίδεη ζηνπο 

αλζξψπνπο ηηο ξίδεο ηνπο θαη ηνπο θαιεί λα 

γλσξηζηνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ 

ηνπο, «σ, άλζξσπνη λα ζεβόζαζηε ηνλ Κύξην 

ζαο πνπ ζαο δεκηνύξγεζε από κηα ςπρή θαη 

από απηήλ δεκηνύξγεζε επίζεο ηελ ζύδπγό 

ηεο όπνπ από απηό ην δεύγνο δεκηνύξγεζε 

πνιινύο αλζξώπνπο άληξεο θαη  γπλαίθεο.  

Να ζεβόζαζηε ηνλ Αιιάρ από ηνλ νπνίν 

δεηάηε πάληα. Δπίζεο λα θξαηάηε επαθή 
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κε ηνπο ζπγγελείο ζαο, δηόηη ν Αιιάρ είλαη 

παληνγλώζηεο θαη παξαηεξεί ηα πάληα», (αι- 

Νεζάα 1). 

Ο Αιιάρ απεπζχλεηαη ζ’ φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο παξά ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο 

γιψζζεο, εζληθφηεηεο θαη θαηαγσγήο θαη 

ηνπο θαιεί λα γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, «σ, 

άλζξσπνη ζαο δεκηνπξγήζακε από αξζεληθό 

θαη ζειπθό θαη ζαο πνιιαπιαζηάζακε θαη 

γηλήθαηε δηάθνξνη ιανί γηα λα γλσξίδεζηε.  

Ο πην θαιόο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αιιάρ είλαη 

απηόο πνπ ηνλ θνβάηαη», (αι-Υνπηδνπξάη 

13). 

Η ηζιακηθή αξί’α θπιάεη ηελ ηηκή θαη 

ηελ πεξεθάληα ηνπ αλζξψπνπ, επίζεο ν 

θχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη λα πξνζηαηεχεη  

ηνλ άλζξσπν δίρσο θακία δηάθξηζε. 

Πξνζηαηεχεη ηε δσή ηνπ, ηελ ηηκή ηνπ θαη 

ηελ πεξεθάληα ηνπ φπσο απαηηεί ε ινγηθή. 

Γη’ απηφ ν θάζε άλζξσπνο έρεη ηελ πιήξε 

επζχλε ηεο πίζηεο ηνπ θαη ηελ απφιπηε 

ειεπζεξία ζην λα αθνινπζήζεη φπνηα 

ζξεζθεία ζέιεη θαη φπνην δφγκα επηζπκεί. 
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Γελ κπνξεί λα ππνβάιιεηαη ε πίζηε, φπσο 

ηνλίδεη θαη ην Ιεξφ Κνξάλη, «δελ κπνξεί 

θαλείο λα αλαγθάδεηαη λα αθνινπζήζεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεία. Ο θαζέλαο κπνξεί 

λα μερσξίδεη ην ζσζηό από ην ιάζνο», (αι- 

Μπάθαξα 256). 

Η πξνζηαζία ησλ Οπαδψλ ησλ 

κνλνζετζηθψλ ζξεζθεηψλ θαη ηνπο ρψξνπο 

ιαηξείαο ηνπο, είλαη έλα απφ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηνπ Ιζιάκ, ιέεη ν Αιιάρ, «αλ δελ 

έπεηξεπε ν Αιιάρ ζε κηα θαιή νκάδα 

αλζξώπσλ λα αληηθαηαζηήζεη κηα άιιε θαθή, 

ζα θαηαζηξέθνληαλ εθθιεζίεο, λανί θαη 

ηαδακηά όπνπ γίλνληαη πξνζεπρέο γηα ηνλ 

Αιιάρ. Ο Αιιάρ ππνζηεξίδεη απηό πνπ 

κάρεηαη ππέξ ηνπ. Ο Αιιάρ είλαη ν πην 

ηζρπξόο θαη  ππεξήθαλνο»,  (αι-Υάηδ  40).  

Η δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ δίλεη 

κεγάιεο επθαηξίεο ζηελ εμέιημε ηνπ θφζκνπ. 

Οη Μνπζνπικάλνη δνπζάλ ζε δηάθνξεο 

επνρέο κε δηαθφξνπο πνιηηηζκνχο μεθηλψληαο 

απφ ηηο αξρέο ηεο απνζηνιήο ηνπ Πξνθήηε. 

Ο βίνο θαη ε ηζηνξία ηνπ Πξνθήηε καο 
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παξνπζηάδεη ηέζζεξα δείγκαηα πνπ 

ζθηάδνπλην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηξφπν 

ζπκίσζεο κε ηνλ άιινλ, ην πξψην ήηαλ ε 

ερζξηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο 

Μνπζνπικάλνπο, φπνπ κάρνληαλ γηα λα 

απειεπζεξσζνχλ απφ ηε δνπιεία, κεηά 

άξρηδαλ λα έρνπλ κηα ινγηθή θαζεκεξηλή 

δσή, φπνπ ζπγρσλεχηεθαλ κε ηνπο άιινπο 

πνπ δηέθεξαλ καδί ηνπο ζην ζξεζθεπηηθφ 

δφγκα φηαλ κεηαλέζηεςαλ ζηελ Αηζηνπία. 

Όηαλ έθπγαλ πξνο ηελ Μεδίλα άξρηζαλ λα 

ππεξαζπηζηνχλ ην δηθαίσκα ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ πνπ είραλ δηαθνξεηηθή πίζηε. 

Σν ηδακί  είλαη  έλαο  ρψξνο  ηνπο  

Αιιάρ  φπνπ  θάλνπλ  νη  Μνπζνπικάλνη 

ηηο πξνζεπρέο ηνπο, επίζεο νη εθθιεζίεο 

είλαη νη ρψξνη ιαηξίαο ησλ  Υξηζηηαλψλ  

θαη πνπ ζπκθσλνχλ νη Μνπζνπικάλνη λα 

παξακέλνπλ εθ΄φζνλ ππάξρεη αλάγθε. 

Ο Υαιίθεο Όκαξ  ηκπλ  αι-Υαηηάκπ  

δελ ζπκθψλεζε λα παξζνχλ νη εθθιεζίεο 

απφ ηνπο ρξηζηηαλνχλ φηαλ θαηέιαβε ηελ 

Παιαηζηίλε. Αθφκα θαη νη Θενιφγνη ν Αι- 
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Λατζ ηκπλ Αάλη θαη ν Ακπηνπιιάρ ηκπλ 

Λνπρατα βεβαηψλνπλ φηη νη εθθιεζίεο ηεο 

Αηγχπηνπ ρηίζηεθαλ θαηά ηελ ηζιακηθή 

επνρή. Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη απηφ πνπ έθαλε ν Μνχζζα 

ηκπλ Ίζζα, ν νπνίνο δηέηαμε λα μαλαρηηζηνχλ 

νη εθθιεζίεο πνπ γθξέκηζε απηφο πνπ ήηαλ 

πξηλ απφ απηφλ, (βι. Al-Kinti, Al-Oulat wa 

al-Qudat, al-Abaa al-Yasucieen,). 

Απηφ δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

εγρεηξηδίνπ απηνχ πνπ εθδίδεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Βαθνπθίσλ ηεο Αηγχπηνπ, δηφηη 

επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ζηηο θαιέο 

πιεπξέο ηεο ηζιακηθήο ζξεζθείαο ε νπνία 

μερεηιίδεη απφ  αγάπε  θαη  αλεθηηθφηεηα 

γηα ηνπο άιινπο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο 

νπαδνχο ηεο Βίβινπ. Σν Ιζιάκ ηνπο δίλεη ην 

δηθαίσκα λα αζθνχλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο 

θαζήθνληα ζηνπο ρψξνπο ιαηξείαο ηνπο, 

επίζεο πξνζηάδεη  ηνπο  Μνπζνπικάλνπο 

λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο ρψξνπο ηνπο θαη 
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απαθνξεχεη ηελ θάζε είδνπο ερζξηθή 

ζπκεξηθνξά απέλαληί ηνπο. 

Οη Μνπζνπικάλνη αθνινπζνχλ ηα 

αρλάξηα ησλ πξνγφλσλ ηνπο ζην ζέκα απηφ 

θαη πξνζπαζνχλ λα δείμνπλ ηεελ θαιή 

πιεπξά ηνπο. 

Σάνπθη Αιιάκ 

Ο Μνπθηήο ηεο Αηγχπηνπ 
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Η προστασία των εκκλησιών 

ως αντανάκλαση της 

ανεκτικότητας τοσ Ισλάμ(1)
 

 

Καη’ αξράο ζα ‘ζεια λα αλαθέξσ ηξεηο 

αιήζεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο βάζε ηνπ 

ζέκαηφο κνπ: 

Η πξψηε αιήζεηα: ε ρξήζε ηεο ζξεζθείαο 

ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν πάληα έρεη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα πάλσ ζηνλ άλζξσπν δηφηη 

ππεξεάδεη αξλεηηθά ηε  ζρέζε  ηνπ  κε  

ηνπο αλζξψπνπο πνπ αλήθνπλ ζ’ άιιεο 

ζξεζθείεο. Η ηζηνξία, θπζηθά, επηβεβαηψλεη 

ην πψο θάπνηεο νκάδεο ρξεζηκνπνηχζαλ, 

θαη   ρξεζηκνπνηνχλ,   ηε   ζξεζθεία    γηα 

λα θαηνξζψζνπλ θάπνηεο πνιηηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο. 
 

(1) Απηή ε κειέηε γξάθηεθε απφ ηνλ θαζεγεηή Mouham- 

mad Salem abou cAsi θαζεγεηήο ζηε ρνιή Ιζιακηθψλ 

θαη Αξαβηθψλ νπδψλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αι’Άδραξ, ) 

πεξηνρή αληάη 
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Η δεχηεξε αιήζεηα: Έλα απφ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο ηζιακηθήο καο ζξεζθείαο  

είλαη φηη ν άλζξσπνο είλαη ειεχζεξνο λα 

πηζηεχεη ζ’ φπνηα ζξεζθεία ζέιεη θαη ζ’ 

φπνηα ζετθφ βίβιν επηζπκεί, γλσξίδνληαο  

φηη φινη ζα πξέπεη λα ινγνδνηνχκε ζηνλ 

Αιιάρ ηελ εκέξα ηεο θξίζεσο. Πξέπεη λα 

ηνληζζεί ην γεγνλφο φηη ν Μνπζνπικάλνο 

πξέπεη λα πηζηεχεη ζ’ φιεο ηηο Βίβινπο θαη 

ζ’ φινπο ηνπο πξνθήηεο ρσξίο θαλελφο 

είδνπο δηάθξηζε. Λέεη ν Αιιάρ, «ε πίζηε 

δελ δύλαηαη λα επηβάιιεηαη, δηόηη ν θαζέλαο 

γλσξίδεη ην ζσζηό θαη ην ιάζνο»
(1). Σν 

ζπγθεθξηκέλν Άαγηα ιεηηνπξγεί σο λφκνο, 

θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ν λφκνο απηφο πνπ 

εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ηεο δσήο κε 

ζηαζεξφηεηα, εηξήλε θαη ηζζνξνπία επίζεο 

ρσξίο θφβν θαη άγρνο είλαη ε αλεθηηθφηεηα 

ηεο θαη λα κελ επηβάιιεηαη ε πίζηε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθείαο. ην ζεκείν απηφ 

θξίλεηαη ρξήζηκν ην γεγνλφο λα αλαθέξνπκε 

απηφ πνπ ιέεη ν Αιιάρ απεπζπλφκελνο ζηνλ 
 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Μπάθαξα 256). 
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Πξνθήηε, «αλ ήζειε ν Αιιάρ ζα πίζηεπαλ 

όινη όζνη δνύλ πάλσ ζηε γε. Μήπσο εζύ 

κπνξεί λα ππνρξεώλεηο ηνπο αλζξώπνπο λα 

πηζηεύνπλ»
(1). 

Σν άαγηα επηβεβαηψλεη φηη φια γίλνληαη 

θαηά ηελ βνχιεζε ηνπ Αιιάρ, θαη ηνλίδεη φηη 

δελ κπνξεί θαλέλαο λα ππνρξεψλεη θαλέλαλ 

λα πηζηεχεη ζε κηα ζξεζθεία. Γηφηη απηφ 

έξρεηαη ζ’ αληίζεζε κε ην ζέιεκα ηνπ Αιιάρ, 

ιέεη ν Ύςηζηφο, «αλ ην ήζειε ν Κύξηόο ζνπ, 

ζα έθαλε όινπο ηνπο αλζξώπνπο κηα ελσκέλε 

Όκκα. Όκσο ήζειε λα είλαη δηαθνξεηηθνί θαη 

λα δηαθσλνύλ κεηαμύ ηνπο»
(2). 

Έλα αθφκα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

ηζιακηθήο ζξεζθείαο, είλαη λα δνχλ νη 

άλζξσπνη ζηε ζθηά θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

Ιζιάκ ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα ην 

αζπίδνληαη. Έρνπλ δειαδή  ην  δηθαίσκα  

λα πηζηεχνπλ ζηηο ζξεζθείεο ηνπο, θαη λα 
 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (Ινπλνχο 99). 

(2) Ιεξφ Κνξάλη, (Υνχλη 111). 
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ηεξνχλ ηηο παξαδφζεηο ηνπο, θαη ζα πξέπεη 

ην κνπζνπικαληθφ θξάηνο λα εμαζθαιίδεη 

ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ηελ ειεπζεξία ηνπο. 

Απηφ θαζαπηφ ην ηνλίδεη επίζεο ην 

θαζεγεηήο Δληκνχλη Ρηκπάη κηιψληαο γηα 

ηελ αλεθηηθφηεηα ηνπ Ιζιάκ, «φινη νη ιανί 

πνπ δνχζαλ θάησ απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ 

(ηζιάκ), είραλ ην δηθαίσκα λα θξαηήζνπλ 

ηελ πίζηε θαη ηα έζε θαη ήζηκά ηνπο. Καη 

απηφ αληηηηζφηαλ κε εθείλν πνπ έγηλε ζε 

άιιεο πεξηνρέο φπνπ νη πνιίηεο έπξεπε λα 

αθνινπζήζνπλ ηελ πίζηε ησλ βαζηιηάδσλ 

ηνπο»
(1)

. 

Σξίηε αιήζεηα: ην Κνξάλη ράξαμε ηε 

κνξθή ζπλεξγαζίαο κε ηνπο νπαδνχο ηεο 

Βίβινπ.  Σνλίδνληαο  φηη   ε   επηθνηλσλία 

θαη ε ζπλεξγαζία γίλνληαη κε βάζε ηεο 

δηθαηνζχλεο, ιέεη ν Αιιάρ, «ν Αιιάρ δελ ζαο 

απαγνξεύεη λα πξάηηεη θαιό έξγν θαη λα είζηε 

δίθαηνη κε απηνύο πνπ δελ ζαο κάρνληαη θαη δελ 

ζαο εθδηώρλνπλ από ηηο νηθίεο ζαο. Να είζηε 

δίθανη καδί ηνπο, δηόηη ν Αιιάρ αγαπάεη ηνπο 

(1) Πεξηνδηθφ al-Sapah, ηρ 31 (20 Μάξηηνο 1911). 
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δίθαηνπο αλζξώπνπο. Ο Αιιάρ ζαο απαγνξεύεη 

λα ζπλεξγαζεζηε θαη λα πξάηηεηε ην θαιό κε 

απηνύο πνπ ζαο κάρνληαη θαη θαηαπνιεκνύλ 

ηε ζξεζθεία θαη ζαο εθδηώρλνπλ από ηηο 

νηθίεο ζαο θαη ππνζηεξίδνπλ  απηνύο  πνπ  

ζαο εθδηώρλνπλ. Σαο αγαγνξεύεη λα είζηε 

αθνζησκέλνη ζ’ απηνύο θαη όπνηνο θάλεη απηό 

ζα είλαη άδηθνο»
(1). 

Σν ζπγθεθξηκέλν άαγηα ρσξίδεη ηνπο 

αιιφζξεζθνπο ζε δπν θαηεγνξίεο, ε πξψηε 

θαηεγνξία ήηαλ θηιεηξεληθφο κε ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο. Γελ ηνπο  θαηαπνιεκά 

γηα λα ηνπο θάλεη  λα  αιιαμνπηζηήζνπλ,  

κε απηή ηελ θαηεγνξία κπνξεί λα έρνπλ νη 

Μνπζνπικάλνη ζρέζε θαη λα ζπλεξγάδνληαη, 

φπσο γίλεηαη κε ηνπο Υξηζηηαλνχο ηεο 

Αηγχπηνπ. 

Η δεχηεξε θαηεγνξία ζθξαηνχλ ερζξηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηνπο Μνπζνπικάλνπο, 

εθδηψρλνληάο ηνπο απφ  ηηο  νηθίεο  ηνπο  

θαη πξνζπαζνχλ λα ηνπο θάλνπλ λα 

αιιαμνπηζηήζνπλ, κε απηή ηελ θαηεγνξία ν 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Μνπκηάρηλα 1- 9). 
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Αιιάρ απαγνξεχεη θάζε ζρέζε, αιιειεγγχε 

θαη αθνζίσζε. 

Οη ερζξνί ηνπ έζλνπο πξνζπαζνχλ 

ζπλέρεηα λα ην ρσξίδνπλ ζε ηεκάρηα θαη ζε 

κηθξέο παηξίδεο. Γηα λα πεηχρνπλ ην ζρέδην 

ηνπο πξνζπαζνχλ ζπλέρεηα λα δεκηνπξγνχλ 

ηα πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο 

κηαο ρψξαο επηδηψθνληαο ηε κεηαμχ ηνπο 

δηρφλνηα θαη ερζξφηεηα. Αλ ην θαηαθέξλνπλ 

απηφ, ηφηε ε θαηαζηξνθή δελ ζα είλαη κφλν 

γηα κηα νκάδα ηεο ρψξαο αιιά γηα φιε ηελ 

θνηλσλία, Μνπζνπικάλνη θαη Υξηζηηαλνί. 

Αθνχ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο κε 

ζαθέλεηα  ην  γεγνλφο  φηη,   δελ   πξέπεη   

λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζξήζθεηα γηα λα 

εμππεξεηήζεη πνιηηηθά ζπκθέξνληα, επίζεο 

ην γεγνλφο φηη ην Ιζιάκ είλαη ελάληηα ζην 

λα επηβάιιεηαη ε πίζηε πάλσ ζε θαλέλαλ θαη 

φηη ν θαζέλαο είλαη ειεχζεξνο λα πηζηεχεη 

ζ’ απηφ πνπ ζέιεη. Δπίζεο αλαθέξακε φηη 

ην Ιζιάκε εμαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

άιισλ θαη ηελ ζξεζθεπηηθή ηνπο ειεπζεξία. 

Όια απηά πνπ αλαθέξακε, καο βνεζνχλ ζην 
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λα θαηαλνήζνπκε ην δήηεκα ηεο πξνζηαζία 

ησλ εθθιεζηψλ ζην Ιζιάκ. 

Πξηλ αλαθέξνπκε ηα ζξεζθεπηηθά 
επηρεηξήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
εθθιεζηψλ, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν ζθνπφο 
ησλ θαηθάδσλ πνπ αθνξνχλ ζηα κεγάια 
δεηήκαηα ηεο ρψξαο, φρη κφλν, αιιά θαη φινπ 
ηνπ ηζιακηθνχ θφζκνπ, πνπ ηνπο βγάδνπλ νη 
κνπθηήδεο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ, 
λα πεηχρεη ηελ εηξήλε θαη ηελ αξκνλία. Αλ 
φκσο δελ ππάξρεη αξκνλία ζ’ απηνχο ηνπο 
θαηθάδεο πνπ αθνξνχλ ηα κεγάια δεηήκαηα 
θαη ηηο ζνβαξέο ππνζέζεηο ηφηε ζίγνπξα ζα 
ππάξρνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα 
νδεγήζνπλ καζεκαηηθψο ζε ηαξαρέο. 

Τπνζέηνπκε φηη απηνί πνπ επηηίζεληαη 
ζηνπο ρψξνπο ιαηξίαο ησλ άιινζξεζθσλ 
θάλνπλ απηφ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

- Αλσξηκφηεηα θαη ε έιιεηςε θαηαλφεζεο 
ηεο ηζιακηθήο λνκαζεζίαο. Δπίζεο ε 
έιιεηςε θαηαλφεζεο ησλ ηζιακηθψλ 
θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο αλζξψπνπο 
ηεο Βίβινπ, ηδηαίηεξα νη εμηξεκηζηηθέο 
νκάδεο. 
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- Έιιεηςε κεζφδσλ έξεπλαο ζηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηνπο αζξψπνπο ηεο 

Βίβινπ, πνπ λα δηαρσξίδνπλ ηε δνπιεηά 

ηνπ κνπθηή απφ ηε δνπιεηά εθείλνπ πνπ 

αληηγξάθεη ηνπο λφκνπο απφ ηηο πεγέο 

ρσξίο λα έρεη γλψζε γηα ηνπο λφκνπο πνπ 

αληηγξάθεη. Δπίζεο ρσξίο λα γλσξίδεη 

ηελ δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα 

δεηήκαηα πνπ ζπκθσλνχλ νη λνκνζέηεο 

θαη εθείλα πνπ δηαθσλνχλ. Δπίζεο δελ 

γλσξίδνπλ ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 

απνθάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην «αι- 

αρθᾶκ αι-ηακπιηγία». Δθείλεο δειαδή νη 

απνθαζεηο ρξεηάδνληαη ηελ παξέκβαζε 

(ηδηεράλη) ησλ λνκνζεηψλ θαη εθείλεο 

πνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα 

λνκνζεηηθήο ηζιακηθήο πνιηηηθήο. 

- Έιιεηςε θαηαλφζεο ησλ θαηαζηάζεσλ, 

ησλ θαηξψλ, ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ 

αλζξψπσλ ζε ζρέζε κε ηα θαηλνχξγηα 

ζηνηρεία. Γηφηη νη ζξεζθεπηηθέο 

λνκνζεζία πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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Άμηνλ αλαθνξάο είλαη φηη ηα επηρεηξήκαηα 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ εθθιεζηψλ είλαη ηα εμήο: 

- «αλ δελ έπεηξεπε ν Αιιάρ ζε κηα θαιή 

νκάδα αλζξώπσλ λα  αληηθαηαζηήζεη 

κηα άιιε θαθή, ζα θαηαζηξέθνληαλ 

εθθιεζίεο, λανί θαη ηαδακηά όπνπ 

γίλνληαη πξνζεπρέο γηα ηνλ Αιιάρ. Ο 

Αιιάρ ππνζηεξίδεη απηό πνπ κάρεηαη 

ππέξ ηνπ. Ο Αιιάρ είλαη ν πην ηζρπξόο 

θαη ππεξήθαλνο»
(1). Όπνηνο γλσξίδεη ηελ 

γιψζζα ησλ Αξάβσλ, ζα θαηαιάβεη φηη 

ν Αιιάρ θαηαγγέιιεη ηελ θαηαζηξνθή 

ησλ εθθιεζηψλ, ησλ λαψλ θαη ησλ 

ηεκέλσλ φπνπ γίλνληαη νη πξνζεπρέο. 

Δπίζεο βιέπνπκε πψο ζπλδχνληαη 

κεηαμχ ηνπο γηα απηφ έρνπλ ηελ ίδηα 

δπλακηθή ηζρή. Καη αλ ήηαλ λα γίλεη απηφ 

ζα έγηλε θαη ζηελ επνρή ηνπ Πξνθήηε, 

φκσο δελ έγηλε γηαηί ην φλνκα ηνπ ζενχ 

δνμάδεηαη κέζα ζηνπο λανχο θαη ηηο 

εθθιεζίεο δειαδή δελ είλαη ρψξνο γηα 

παγαληζηηθέο ιαηξείεο. 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (ι-Υάηδ 40). 
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Μαο εθπιήζζεη απηφ πνπ κεηαθέξεη ν Αι- 

Ράδπ απφ ηνπο Αι-θάικππ θαη Μνπθάηει, 

εξκελεχνληαο «θαη ηεκέλε πνπ δνμάδεηαη 

πνιιάθηο ην φλνκα ηνπ Αιιάρ», φηη απηφ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηα πάληα λανχο, εθθιεζίεο 

θαη ηεκέλε γηαηί ν ζεφο δνμάδεηαη πνιιάθηο 

ζηνπο ρψξνπο απηνχο»
(1)

. 

Δπίζεο ζηελ νχλλα ηνπ Πξνθήηε (ηα 

ιεγφκελα ηνπ Πξνθήηε), αλαθέξεηαη φηη ν 

Πξνθήηεο Μνπράκκαλη έθαλε ζπκθσλία 

εηξήλεο κε ηνπο θάηνηθνπο ηνπ Ναηδξάλ 

φπνπ έγξαςε, «ελ νλφκαηη ηνπ Αιιάρ ηνπ 

Παλειήκνλνο θαη ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ... 

απηή είλαη ε ζπκθσλία ηνπ Πξνθήηε 

Μνπράκκαλη κε ηνπο θάηνηθνπο ηνπ 

Ναηδξάλ: Σν Ναηδξάλ θαη νη θάηνηθνί ηνπ 

είλαη ζηελ Γέκκαη (ζπλείδεζε – πξνζηαζία) 

ηνπ Αιιάρ θαη ηνπ Πξνθήηε ηνπ ζ’φζνλ 

αθνξά ηηο νηθίεο ηνπο, ηηο πεξηνπζίεο ηνπο, 

ηηο εθθιεζίεο ηνπο, ηνπο κνλαρνχο θαη ηνπο 

 

(1) Al-Tafrīr al-Kabīr 23, pp. 40 – 41. 
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ηεξείο ηνπο, ηνπο παξφληεο, ηνπο απφληεο, 

επίζεο λα κελ αιιάδνπλ θαλέλαλ ηεξέα νχηε 

κνλαρφ, επίζεο λα κελ ζπζηξαηεχνπλ γηα 

πφιεκν νχηε λα πιεξψλνπλ ην Όζξ (ην έλα 

δέθαην ηεο πεξηνπζίαο ηνπο)
(1)

 

Έρνπκε ηελ ζπκθσλία ηνπ Όκαξ κε  

ηνπο θάηνηθνπο ηεο Ιεξνπζαιήκ πνπ 

ππνγξακκίδεη ηελ ζξεζθεπηηθή ηνπο 

ειεπζεξία. Σφληζε φηη νη ρψξνη ιαηξείαο 

ηνπο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη, επίζεο λα 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αζθνχλ 

ηηο πξνζεπρέο  ηνπο  κε  πάζε  ειεπζεξία.  

Η ζπκθσλία αλαθέξεη, «Απηή είλαη ε 

ζπκθσλία ηνπ δνχινπ ηνπ Αιιάρ Όκαξ, 

Πξίγθηπαο ησλ πηζηψλ κε ηνπο θάηνηθνπο: 

αο εγγπψκαη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία γηα 

ζαο, ηηο πεξηνπζίεο ζαο, ηηο εθθιεζίεο ζαο, 

ηνπο ζηαπξνχο ζαο θαη ην δφγκα ζαο. Δπίζεο 

λα κελ θαηνηθνχληαη νη εθθιεζίεο ζαο, λα 

κελ γθξεκίδνληαη θαη λα κελ πεξηνπξίδνληαη 

 

(1) Abu cUbayda, Al-Amāl, ηνκ. 1, ζ. 244. 
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νη ρψξνη ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηνλ ζηαπξφ 

ηνπο. αο εγγπψκαη επίζεο λα κελ ζαο 

εππηβάιιεη θακία ζξεζθεία θαη λα κελ ζαο 

αδηθεί θαλέλαο νχηε λα ζπγθαηνηθεί θαλέλαο 

Ινπδαίνο καδί ζαο ζηελ Ιεξνπζαιήκ»
(1)

. 

Μαζαίλνπκε επίζεο απφ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ Όκαξ, φηαλ ηνλ θάιεζαλ νη θάηνηθνη ηεο 

Ιεξνπζαιήκ λα ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία 

κέζα ζηελ πφιε, ηφηε αλέβεθε ζηνπο ρψξνπο 

φπνπ πεηνχζαλ νη Ινπδαίνη ηηο αθαξζίεο 

ηνπο, πάλσ ζηνλ Νανχ ηεο Αλάζηαζεο. Ο 

Όκαξ άξρηζε λα ην θαζαξίζεη, ηφηε έπξαμαλ 

νη Μνπζνπικάλνη πνπ ήηαλ καδί ηνπ ην 

ίδην
(2)

. Απηφ πνπ έθαλε ν Όκαξ πεγάδεη απφ 

ηελ ηζιακηθή ηνπ πίζηε,  πνπ  έρεη  ζθνπφ 

λα γεθπξψζεη ην ράζκα θαη λα εθεχξεη 

άιινπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο αλάκεζα 

ζηνπο Μνπζνπικάλνπο θαη ηνπο νπαδνχο 

ηεο Βίβινπ, πνπ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ 

αιιειεγγχε θαη ηελ θαιή πξάμε. 

 

(1) Tārikh al-Ṫabari, εθδ. Dār al-Mcaref, ηνκ. 3ν, ζ. 609. 

(2) Al-Bedayiah wa al-Nihayiah, ηνκ. 1, ζ. 56. 
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Η θηίζε ησλ γεθχξσλ απηψλ είλαη 

απαξαίηεην βήκα θαη θαιφο ζθνπφο, πνπ ην 

αλαδεηεί ε ηζιακηθή αξί’α. Γη’ απηφ είλαη 

επηζπκεηφ ην γεγνλφο λα δίλνπκε ηηο επρέο 

ζηνπο αιιφζξεζθνπο γείηνλεο, ρσξίο λα 

θαζίζηαηαη ε ζξεζθεία εκπφδην ζ’ απηφ. 

Δίλαη   επίζεο   επηζπκεηφ    λα    δίλεη    

ν Μνπζνπικάλνο ζπιιππεηήξηα ή 

ζπγραξεηήξηα ζηνλ αιιφζξεζθφ γείηνλά 

ηνπ θαη λα ηνλ επηζθέπηεηαη φηαλ είλαη 

άξξσζηνο. Απηφ θαζαπηφ ην γεγνλφο ην 

απνδεηθλχεη ε πξάμε ηνπ Πξνθήηε, ν νπνίνο 

επηζθέθηεθε ηνλ κηθξφ Ινπδαίν φηαλ ήηαλ 

άξξσζηνο. 

- Γεχηεξνλ, έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία 

ηεο ηζιακηθήο αξί’α είλαη λα κελ 

αθνινπζεί θαλείο ηηο πξνβνθάηζηεο, 

αθφκα θαη αλ έρεη δίθαην, δηφηη κπνξεί 

απηφ ην δίθαην λα πξνθαιεί αληίζηξνθα 

απνηειέζκαηα
(1)

. Δπίζεο απαγνξεχεηαη 

ξεηψο λα πξνζβάιιεηαη ε ζξεζθεπηηθή 
 

(1) Mouhammad Ramadan al-Buti, Ishkalyyiat Tajdeed 

Usul al-Feqh, ζ. 210. 
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πίζηε θαλελφο. Απηή ε απαγφξεπζε 

ζηεξίδεηαη ζ’ απηφ πνπ αλαθέξεη ην 

Κνξάλη, «λα κελ βιαζθεκείηε απηνύο πνπ 

ιαηξεύνπλ έλαλ άιιν ζεό παξά ηνλ Αιιάρ, 

δηόηη κπνξεί λα βιαζθεκνύλ, ελ αγλία 

ηνπο, ηνλ Αιιάρ»
(1). 

Οηηδήπνηε ερζξηθή επίζεζε κπνξεί λα 

ππάξρεη εθ κέξνπο ησλ Μνπζνπικάλσλ 

θαηά ηηο εθθιεζίεο, κπνξεί λα πξνθαιεί  

ηελ αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο 

Υξηζηηαλνχο θαη απηφ είλαη επηθίλδπλν, γη’ 

απηφ έπξεπε λα απαγνξεπζεί. 

- Σξίηνλ, φηαλ θαηέθηεζαλ νη χληξνθνη 
ηνπ Πξνθήηε πνιιέο ρψξεο δελ έθαλαλ 
θάηη  ηέηνην,  αληηζέησο  ζπκθψλεζαλ  
κε ηελ θαηάζηαζε πνπ βξήθαλ θαη 
πξνζηάηεπαλ ηηο εθθιεζίεο. 

- Σέηαξηνλ, ν θάζε θπβεξλψλ πξέπεη λα 
πξνζηαηεχεη ηηο εθθιεζίεο, ιφγσ ην φηη ε 
αξί’α επηβάιιεη απηφ επίζεο ην γεληθφ 
ζπκθέξνλ ησλ δπν ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη 
απηφ. 

 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Αλαακ, 101). 
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- Απφ ηελ αξρή ησλ ηζιακηθψλ 

θαηαθηήζεσλ ππάξρεη νκνθσλία λα 

πξνζηαηεχνληαη νη εθθιεζίεο θαη  απηφ 

ην ηνλίδεη Ικπλ Κνπλάκα, «ππάξρεη 

νκνθσλία λα πξνζηαηεχνληαη, γη’ απηφ 

παξακέλνπλ φπσο έρνπλ»
(1)

. 

Η ζπκθσλία ζεκαίλεη απηφ πνπ έγηλε 

αλάκεζα ζηνπο Μνπζνπικάλνπο θαη ηνπο 

άιινπο ζηηο δηάθνξεο επνρέο, επίζεο 

ζπκπεξηιακβάλεη απηφ πνπ γίλεηαη ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ηηο ζπκθσλίεο δειαδή 

θαη ηηο δηαζήθεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη. 

Όια ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ επηβεβαηψλνπλ φηη ην Ιζιάκ 

εμαζθαιίδεη ηελ ειεπζεξία ηεο πίζηεο γηα 

ηνλ θάζε άλζξσπν. Δμαζθαιίδεη  επίζεο  

ηελ πξνζηαζία ησλ ρψξσλ ιαηξείαο ησλ 

νπαδψλ ηεο Βίβινπ, πνπ δνχλ ζηηο ηζιακηθέο 

ρψξεο, φπσο ην αλαθέξεη θαη ν Υαιίθεο ησλ 

Μνπζνπικάλσλ Όκαξ ζηελ δηαδήθε πνπ 

έθαλε κε ηνπο Υξηζηηαλνχο φπσο αλαθέξακε 

πην πάλσ. Άμηνλ αλαθνξάο επίζεο απηφ 

(1) Al-Mughni ηνκ. 9, ζ. 214. 
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πνπ έθαλε ν Όκαξ ηκπλ Ακπληνπιαδίδ, ν 

νπνίνο έγξαςε ηνπο εξγάηεο ηνπ λα κελ 

θαηαζηξέςνπλ θακία εθθιεζία νχηε λαφ 

ησλ εηδσινιάηξσλ
(1)

. 

Όια απηά βεβαηψλνπλ φηη ην Ιζιάκ 

πξνζηαηεχεη ηνπο αλζξψπνπο ηεο Βίβινπ 

πνπ δνχλ θαη δείρλεη αλεθηηθφηεηα κε ηνπο 

άιινπο. Η ζηάζε ηνπ Ιζιάκ επηβεβαηψλεη 

φηη είλαη κηα ζξεζθεία πνπ έρεη ήζνο θαη 

πνιηηηζκφ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Musannaf ibn abi Shayba, ηνκ 6, ζ. 461. 
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Η προστασία των εκκλησιών 

στο Ισλάμ(1)
 

 

Η πξνζηαζία ησλ εθθιεζηψλ απνηειεί 

ζεκαηηθφ ζηφρν ηνπ Ιζιακ πνπ βαζίδεηαη 

ζηηο αθφινπζεο αξρέο: 

- Η πξνζηαζία ηεο ζξεζθείαο. Η ζξεζθεία 

ζεκαίλεη ην ζχλνιν εθείλν πνπ έλεπλεπζε 

ν Αιιάρ ζηνπο Πξνθήηεο Σνπ, απφ ηνλ 

Αδάκ κέρξη ηνλ ηειεπηαίν Πξνθήηε ηνλ 

Μνπράκκαλη, ηελ εηξήλε ηνπ Αιιάρ λα 

έρεη. Όινη νη Πξνθήηεο φπσο ν Αβξάακ, 

ν Μσυζεο, ν Ιεζνχο θαη ν Μνπρακκάλη 

έρεη ν θαζέλαο  ηνπο  κηα  ζξεζθεία. 

Όιεο νη ζξεζθείεο ζην ζχλνιν ηνπο, 

πεξηέρνπλ ην ίδην πεξηερφκελν, δειαδή λα 

επηβεβαηψλνπλ ην ζέκα ηνπ κνλνζετζκνχ, 

ηελ πίζηε ζνπο Αγγέινπο, ζηηο Βίβινπο, 

ζηνπο Πξνθήηεο θαη ζηελ Ηκέξα ηεο 
 

(1) Η κειέηε απηή είλαη ηνπ θαζεγεηή δξ. Abdullah Al- 

najjar, πξψελ θνζκήησξ ηεο ρνιεο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ, Παλεπηζηήκην αι-Άδραξ. 
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Κξίζεσο. Δπίζεο φιεο νη ζξεζθείεο 

ηαπηίδνληαη ζηα αλζξψπηλα δεηήκαηα, 

δειαδή ηελ πξνζηαζία ησλ ςπρψλ, ησλ 

πεξηνπζίσλ θ.ιπ. 

Οη ζξεζθείεο απηέο δίλνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ζηηο αλζξψπηλεο αμίεο, ζηα ςειά 

ήζε, ζηελ ηηκηφηεηα, ζηελ γελλαηνδσξία  

θαη ζηελ ζαθήληα. Σαπηίδνληαη ζηελ 

απαγφξεπζε ησλ αληηζέησλ απηψλ ησλ 

εζψλ θαη ραξαθηήξσλ. Δππεηδή φιεο νη 

ζξεζθείεο έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, 

ηφηε ε πξνζηαζία ηνπο θαζίζηαηαη βαζηθφ 

θαη ζεκηιηψδεο ζηνηρείν φισλ ησλ 

κνλνζετζηηθψλ ζξεζεθηψλ. Απηφ νδεγεί 

ζην γεγνλφο φηη νη ρψξνη ιαηξείαο πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνληαη. 

- Γεχηεξνλ, ην λα δνμάδεηαη ν Αιιάρ  

είλαη θάηη απαξαίηεην, θαη επηβάιιεηαη 

ζηνπο Μνπζνπικάλνπο θαη  ηνπο  κε, 

θαη απηφ ην απνδεηθλχεη ην Κνξάλη, «αλ 

δελ έπεηξεπε ν Αιιάρ ζε κηα θαιή νκάδα 

αλζξώπσλ λα αληηθαηαζηήζεη κηα άιιε 

θαθή, ζα θαηαζηξέθνληαλ εθθιεζίεο, 
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λανί θαη ηαδακηά όπνπ γίλνληαη πξνζεπρέο 
γηα ηνλ Αιιάρ. Ο Αιιάρ ππνζηεξίδεη  
απηό πνπ κάρεηαη ππέξ ηνπ. Ο Αιιάρ  

είλαη ν πην ηζρπξόο θαη ππεξήθαλνο»
(1). 

Τπνγξακκίδεη επίζεο ν αι-Κνπξηνχκππ 
φηη ν Αιιάρ αλέθεξε ηνπο ρψξνπο 
ιαηξείαο απηνχο, ηνπο λανχο ησλ 
κνλαρψλ, ηηο εθθιεζίεο ησλ Υξηζηηαλψλ 
ηεξψλ, ηηο πξνζεπρέο ησλ Ινπδαίσλ θαη ηα 
ηεκέλε ησλ Μνπζνπικάλσλ, δηφηη φινη 
αλήθνπλ ζε κνλνζετζηηθέο ζξεζθείεο θαη 
πεξηέρνπλ νπσοδήπνηε θάηη πνπ πξέπεη 
λα πξνζηαηεχεηαη

(2)
. 

- Σξίηνλ, ν Αιιάρ απαγνξεχεη λα 
ππνρξεψλεηαη έλαο άλζξσπνο λα 
πηζηεχεη ζην Ιζιάκ, παξά ηελ βνχιεζή 
ηνπ, ηνλίδνληαο «δελ επηηξέπεηαη λα 

επηβάιιεηαη ε πίζηε ζε κηα ζξεζθεία, 

δηόηη ν θάζε άλζξσπνο γλσξίδεη ην δίθαην 

από ην άδηθν
(3). 

 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (ι-Υάηδ 40). 

(2) Al-Qurtubi, Al-Jamice lcakam al-Qur’an, ηφκ. 2, εθδ. 

al-Hayiah al-Misryyiah al-cAmmah lil-Kitāb,ζ. 12. 
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(3) Ιεξφ Κνξάλη, (Αι-Μπάθαξα 256). 
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Γελ είλαη ινγηθφ λα δίλεη ν Αιιάρ ηελ 

ειεπζεξία ζηνλ άλζξσπν  λα  πηζηεχεη  ή  

φρη θαη κεηά λα πξνσζεί θαη λα πείζεη λα 

θαηαζηξέθνληαη νη ρψξνη  ιαηξείαο  ηνπ.  

Γη’ απηφ φπνηνο θάλεη απηφ ζεσξείηαη 

εμηξεκηζηήο θαη παξαβηάδεη ηνλ ζετθφ λφκν. 

Η θάζε πξνζπάζεηα ππνβνιήο κηαο 

πίζηεο, έξρεηαη ζε πιήξε  αληίζεζε  κε 

απηφ πνπ ζέιεη ν Αιιάρ, γηα ηνλ ιφγν απηφ 

δελ πξέπεη λα εμαλαγθάδεηαη θαλέλαο λα 

πηζηεχεη ζηνλ Αιιάρ εθηφο θαη αλ ην ζέιεη 

ν ίδηνο. 

- Σέηαξηνλ, νη αιιφζξεζθνη πξνζηαηεχνπλ 

ηηο   εθθιεζίεο   ηνπο   ζχκθσλα   κε    

ηηο δηαζήθεο πνπ έθαλαλ νη πξψηνη 

Μνπζνπικάλνη  καδί   ηνπο.   Απηφ 

ηζρχεη ζηηο ρψξεο πνπ κπήθαλ νη 

Μνπζνπικάλνη ρσξίο αληίζηαζε, φπσο 

έγηλε ζηελ πεξίπησζε ηεο Αηγχπηνπ. Οη 

εθθιεζίεο ζηηο ρψξεο απηέο πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνληαη θαη νη νπναδνί ηνπο 

έρνπλ  ην  δηθαίσκα  λα  ηηο ζπληεξνχλ
(1)

. 

(1) Ibn Alqayym, Ahkam ahl al-demmah,ζζ. 121, 130, 135 



3

1 

 

 

Η ζπκθσλία πνπ αλαθέξεηαη έρεη πάξεη 
άιιε κνξθή ζηε ζχγρξνλε επνρή πνπ 
θαηαγξάθεηαη ζην ζχληαγκα ηεο ρψξαο ην 
νπνίν δίλεη ηα ίζα δηθαηψκαηα ζ’ φινπο ηνπο 
πνιίηεο ηεο ρψξαο θαη απαγνξεχεη ξεηψο ηελ 
δηάθξηζε βάζε ζξεζθείαο, ρξψκαηνο ή θαη 
θαηαγσγήο. Απηφ έρεη γίλεη έλα ζεκηιηψδεο 
ζηνηρείν ηνπ παηξηνηηζκνχ πνπ ελψλεη φινπο 
ηνπο πνιίηεο θαη εληζρχεη ηελ αιιειεγγχε 
κεηαμχ ηνπο. 

Δθ΄ φζνλ απηέο νη ζπκθσλίεο έρνπλ 
ζθνπφ λα ελψλνπλ ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο, 
ρσξίο θακία δηάθξηζε, θαη  γίλεηαη  κφλν  
κε βάζε ηεο αλζξσπηάο, ηφηε πξέπεη λα 
ηεξνχληαη, φπσο ππνγξακκίδεη ην Κνξάλη, 
«σ, πηζηνί λα ηεξείηε ηηο ζπκθσλίεο θαη ηηο 

ππνζρέζεηο ζαο»
(1). Γη’ απηφ δελ επηηξέπεηαη 

λα γθξεκίδνληαη νη εθθιεζίεο νχηε λα 
θαηάζρνληαη. 

- Πέκπηνλ, ε ρηίζε ησλ εθθιεζηψλ πξέπεη 

λα ηαπηίδεηαη κε ην γεληθφ ζπκθέξνλ ηεο 

Όκκα, θαη απηφ κπνξεί λα ην νξίδεη ν 

θπβεξλψλ, ρσξίο λα ππάξρεη ζξεζθεπηηθή 
 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (Αι-Μαα’ληα 1) 



 

 

 

 

θαηαδίσμε. Έρεη δειαδή ηε δπλαηφηεηα λα 

ρηίζεη κηα άιιε εθθιεζία φηαλ βεβαησζεί 

φηη ν αξηζκφο ησλ Υξηζηηαλψλ ζε κηα 

πεξηνρή έρεη απμεζεί. Γλσξίδνπκε φηη ν 

Πξνθήηεο θαη νη χληξνθνί ηνπ άθεζαλ 

ζηνπο Υξηζηηαλνχο ηηο εθθιεζίσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη
(1)

. Ο ηκπλ αι-Καγίκ ζρνιηάδεη 

επίζεο φηη ν θπβεξλψλ έρεη ηελ ειεπζεξία 

λα νξίζεη απηφ ην  ζέκα,  ζχκθσλα  κε 

ην ζπκθέξνλ ησλ Μνπζνπικάλσλ, αλ 

ζεσξεί φηη ν αξηζκφο ησλ Υξηζηηαλψλ 

έρεη απμεζεί, ηφηε έρεη δηθαίσκα λα ηνπο 

επηηξέπεη λα ρηίζνπλ κηα άιιε εθθιεζία. 

Απηφ πξέπεη λα γίλεη φηαλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην, γηα λα εθπιεξεί ηηο αλάγθεο 

ηνπο
(2)

. 

- Έθηνλ, φια ηα επηρεηξήκαηα απαγνξεχνπλ 

ξεηψο λα γθξεκηζηεί νηαδήπνηε εθθιεζία, 

φπσο αλαθέξνπλ άιισζηε ην Κνξάλη  

θαη ηα ιεγφκελα ηνπ Πξνθήηε. Λέεη ν 

Αιιάρ ζην Κνξάλη, , «αλ δελ έπεηξεπε 

(1) Απηφζη, ζ. 129. 

(2) Απηφζη, ζ. 131. 
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ν Αιιάρ ζε κηα θαιή  νκάδα  αλζξώπσλ 

λα αληηθαηαζηήζεη κηα άιιε θαθή, ζα 

θαηαζηξέθνληαλ εθθιεζίεο, λανί θαη 

ηαδακηά όπνπ γίλνληαη πξνζεπρέο γηα ηνλ 

Αιιάρ. Ο Αιιάρ ππνζηεξίδεη απηό πνπ 

κάρεηαη ππέξ ηνπ. Ο Αιιάρ είλαη ν πην 

ηζρπξόο θαη ππεξήθαλνο»
(1). Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν καο εμεγεί ν Αιιάρ φηη ζχκθσλα 

κε ηελ βνχιεζή ηνπ πάληα ππάξρεη κηα 

νκάδα πνπ αλαιακβάλεη ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ ρψξσλ, θαη δελ δελ 

ήηαλ απηφ ζα έρνπλ θαηαζηξαθεί ζα 

παξέκελαλ κφλν ηα ζπληξίκηα ηνπο
(2)

. 

Γεχηεξνλ, ε νχλλα επίζεο ηνλίδεη ην 

ίδην. Απηφ επηβεβαηψλεηαη κε ην εμήο 

ιεγφκελν ηνπ Πξνθήηε φηαλ έγξαςε 

ζηνπο θάηνηθνπο ηεο Ιεκέλεο, «φπνηνο 

είλαη Ινπδαίνο ή Υξηζηαλφο δελ πξέπεη 

λα επηδνθηκάδεηαη γηα λα εγθαηαιείςεη 

ηελ πίζηε ηνπ»
(3)

. 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (ι-Υάηδ 40). 

(2) Al-qurtubi, ν.π., ζ. 10. 
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(3) Abu cUbayda, al-Amwal, ζ. 35. 
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- Σξίηνλ, απηφ πνπ έθαλαλ νη χληξνθνη ηνπ 

Πξνθήηε, φπσο θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Όκαξ κε ηνπο θάηνηθνπο ηνπ Υνχκο 

ζηελ πξία, φηαλ ηνπο έδσζε εγγχεζε λα 

κελ θαηαζηξαθνχλ νη εθθιεζίεο ηνπο, ηα 

ηνίρε ηεο πφιε νχηε νη πεξηνπζίεο ηνπο. 

Σν ίδην έθαλε κε ηνπο θάηνηθνπο ηεο 

Ιεξνπζαιήκ
(1)

. 

- Δπίζεο ε δηαζήθε ηνπ Άκξν ηκπλ Αιαάο 

κε ηνπο πνιίηεο ηεο Αηγχπηνπ φπνπ 

αλαθέξεη, «ελ νλφκαηη ηνπ Αιιάρ ηνπ 

Παλειήκνληνο θαη ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ, 

απηή είλαη ε εγγχζε ηνπ Άκξν ηκπλ Αι-άο 

ζηηο πνιίηεο ηεο Αηγχπηνπ, ζαο εγγπψκαη 

ηελ αζθάιεηά ζαο, ηελ ειεπζεξία ηεο 

πίζηεο ζαο, ησλ πεξηνπζηψλ ζαο, ηελ 

πξνζηαζία ησλ εθθιεζηψλ θαη ηνπ 

ζηαπξψλ ζαο. Δπίζεο ηελ αζθάιεηα ησλ 

πδάησλ θαη ησλ εδάθσλ ζαο. Απηή ε 

δηαζήθε γίλεηαη κε ζέιεζε ηνπ Αιιάρ θαη 

ηελ εγγχζή ηνπ θαη ηνπ Πξνθήηε ηνπ θαη 
 

(1) Al-balazdari, Futuh al-Buldan, ζ. 131. Δπίζεο, Al-

karaj l-abi Yusuf, ζ. 141 -9. 
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ηελ εγγχεζε ηνπ Πξίγθηπα ησλ Πηζηψλ
(1)

. 

- Έβδνκν, αλ ππάξρεη θάηη πνπ δηαθέξεη 

κε απηφ, φπσο  ε  ζχγθξνπζε,  ηφηε  

απηφ ζα είλαη ζην πιαίζην νπιηζκέλσλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη απηφ έρεη ηειεηψζεη, 

θαη ηψξα πιένλ ε ζρέζε  αλάκεζα  

ζηνπο Μνπζνπικάλνπο θαη ηνπο άιινπο 

βαζίδεηαη ζε παγθφζκηεο δηαζήθεο, πνπ 

εγγπψληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ 

είηε κέζα ζηελ ρψξα είηε εθηφο. 

- Δπίζεο πξέπεη λα γλσξίζνπκε φηη  ε 

θάζε απφθαζε έρεη ηνλ δηθφ ηεο ρψξν 

θαη ρξφλν. Δπίζεο ε πξνζηαζία ησλ 

εθθιεζηψλ είλαη πιένλ απφ ηα ζεκηιηψζε 

ζηνηρεία ηεο ρψξαο θαη ηεο ζξεζθείαο. 

Δίλαη έλα ζέκα πνπ δελ ρσξάεη θακία 

ακθηβνιία, θαη απηφ έξρεηαη ζ’ αληίζεζε 

κε ηηο πξάμεηο ηνπ Νηά΄εο πνπ αιινηψλνπλ 

ηα επηρεηξήκαηα γηα λα ηαπηίδνληαη κε ηηο 

άξξσζηεο επηζπκίεο ηνπο. 
 

 
 

(1) Al-nujum al-Zaherah, ηνκ. 1, ζ. 24. 
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Η προστασία των εκκλησιών 

στο Ισλάμ(1)
 

 

Σν Ιζιάκ δίλεη ηελ ειεπζεξία ζηνπο 

αιιφζξεζθνπο λα ιαηξεχνπλ απηφ πνπ 

επηζπκνχλ, ηνπο δίλεη επίζεο ηελ ειεπζεξία 

λα επηιέγνπλ ην δφγκα πνπ ζέινπλ. Γη’ απηφ 

δελ ππνρξεψλεη θαλέλαλ λα αθνινπζήζεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεία, «δελ  κπνξεί  

λα επηβάιιεηαη ε πίζηε ζε κηα ζξεζθεία 

πάλσ ζε θαλέλαλ, δηόηη ν θαζέλαο γλσξίδεη ην 

ζσζηό θαη ην ιάζνο. Απηόο πνπ δελ πηζηεύεη 

ζε θαλέλα είδσιν θαη πηζηεύεη κόλν ζηνλ 

Αιιάρ, απηόο είλαη πνπ αθνινπζεί ηνλ ζσζηό 

δξόκν θαη δελ πεξηπιαλάηαη. Ο Αιιάρ είλαη 

παληνγλώζηεο θαη αθνύεη ηα πάληα»
(2). 

ρνιηάδεη ν ηκπλ Καζεέξ απηή ηελ άαγηα, 

ηνλίδνληαο φηη δελ πξέπεη λα αλαγθάδεηαη 
 

(1) Η κειέηε απηή γξάθηεθε απφ ηνλ θαζεγηή δξ. Mou- 

hammad Abdulsattar Aljebali, θαζεγεηήο ηζιακηθήο 

λνκνζεζίαο, Παλε.κην Αι-άδραξ. 

(2) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Μπάθαξα 256) 
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θαλέλαο λα αζπαζηεί ην Ιζιάκ, επεηδή είλαη 

κηα ζξεζθεία πνπ έρεη επηρεηξήκαηα θαη δελ 

έρεη θαζφινπ αλάγθε λα επηβάιιεηαη κε βαία. 

Όκσο ρξεηάδεηαη ν Αιιάρ λα θαζνδεγήζεη 

θάπνηνλ γηα λα ην αζπαζηεί
(1)

. 

Σν Ιζιάκ δηλεη ηελ απφιπηε ειεπζεξία 

ζηνπο αιιφζξεζθνπο λα αζθνχλ ηηο ιαηξείεο 

ηνπο, ρσξίο λα γθξεκηζνχλ εθθιεζίεο νχηε 

λανί. Δπίζεο λα κελ θαηαζηξαθνχλ νη 

ζηαπξνί ηνπο, φια απηά έρνπλ σο βάζε, 

«έρνπκε ίζα δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα» 

επίζεο «ηνπο αθήλνπκε θαη φπσο πηζηεχνπλ». 

Απηφ έγηλε απφ ηνπο πξνγφλνπο καο, 

Η δηαζήθε ηνπ Όκαξ ηκπλ Ακπηνπιαδίδ, 

«λα κελ θαηαζηξαθνχλ εθθιεζίεο νχηε 

λανί»
(2)

. 

- Απηφ πνπ αλαθέξεη ν Αηαα, φηαλ 

ξσηήζεθε αλ πξέπεη λα γθξεκηζηνχλ νη 

εθθιεζίεο, είπε «φρη»
(3)

. 
 

(1) Tafsir ibn Kather, ηνκ 1, ζ. 310. 

(2) Ibn abi Shyba, Kitab al-Jehad, Dar al-Fikr. 

(3) Απηφζη. 
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Η ζπκβηψζε κε βάζε ηνπ παηξησηηζκνχ, 

επηβάιιεη ηελ αλεθηηθφηεηα θαη δίλεη ηελ 

ειεπζεξία ζηνπο αιιφζξεζθνπο λα αζθνπλ 

ηηο ιαηξείεο ηνπο φπσο επηζπκνχλ. 

Μπνξνχλ επίζεο λα ρηίδνπλ ηηο εθθιεζίεο 

πνπ επηζπκνχλ, εθ’ φζαλ ηνπο ην επηηξέπεη ν 

θπβεξλψλ θαη απηφ ζπκπέπηεη κε ηα πςειά 

ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο. Μπνξνχλ επίζεο 

λα ρηππνχλ ηηο θακπάλεο ησλ εθθιεζηψλ 

ηνπο, θαη λα δηαβάδνπλ νη Ινπδαίνη ηελ Σνξά 

ζηνπο λανχο ηνπο, γη’ απηφ δελ επηηξέπεηεη 

λα γξεκηζηεί θαλέλαο ρψξνο ιαηξείαο
(1)

. 

Οη Μνπζνπικάλνη λνκνζέηεο ηνλίδνπλ 

φηη δελ επηηξέπεηαη λα γθξεκίδνληαη νη ρψξνη 

ιαηξείαο ησλ αλζξψπσλ ηεο Βίβινπ, θαη 

πξέπεη λα γθξεκηζεί θάηη, ζα πξέπεη λα είλαη 

ζε πιήξε αληίζεζε κε απηφ πνπ ζπκθσλνχλ 

νη δπν πιεπξέο απφ ηελ επνρή ηνπ Πξνθήηε 

θαη ησλ πληξφθσλ ηνπ κέρξη ζήκεξα. 

Απηφ θαίλεηαη ζηελ δηαζήθε ηνπ Όκαξ γηα 

ηνλ επφκελν ραιίθε, φηαλ ηνλ ζπκβνχιεςε 

(1) Alkasani, Bad’ce al-Sana’ce, ηφκ. 5, ζ. 4336, επίζεο, 

Al-hedayiah, ηνκ. 2, ζ. 162. 
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λα θξαηήζεη ήπηα ζηάζε απέλαληη ζηνπο 

αλζξψπνπο ηεο Βίβινπ. Καη λα κελ ηνπο 

επηβάιιεη ππνρξεψζεηο πέξα απφ ηηο 

δπλάκεηο ηνπο
(1)

. 

Αμηνζεκείσηνλ είλαη επίζεο ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ Μνπζνπικάλσλ απέλαληη 

ζηνπο πνιίηεο ησλ ρσξψλ πνπ θαηέιαβαλ. 

Πξνζπαζνχζαλ λα είλαη δίθαηνη καδί ηνπο, 

φπσο θαίλεηαη άιισζηε απφ ηελ ζπκεξηθνξά 

ηνπ Άκξν ηκπλ Αι-άο κε ηνπο Υξηζηηαλνχο 

ηεο Αηγχπηνπ. 

Οη Μνπζνπικάλνη πξάγκαηη έδηλαλ 

κεγάιε πξνζνρή ζηνπο Υξηζηηαλν’πο ηεο 

Αηγχπηνπ ράξε ζηελ δηαζήθε ηνπ Πξνθήηε, 

«φηαλ θαηαθηάηε ηελ Αίγππην λα είζηε θαινί 

κε ηνπο Κφπηεο, δηφηη έρνπλ δέκκα (δηαζήθε) 

θαη ζπγγέλεηα εμ αγρηζηείαο
(2)

. 

Απηή ήηαλ ε ζηάζε ηνπ Πξνθήηε απέλαληη 

ζηνπο αιιφζξεζθνπο θαη ηνπο ρψξνπο 

ιαηξείαο ηνπο. Γη’ απηφ αλ ππάξρνπλ θάπνηνη 

 

(1) Al-tabari, Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, ηνκ. 2, ζ. 449. 

(2) Alhakim, Al-mustadrak, ηνκ. 2, ζ. 553. 
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πνπ δεηνχλ ηελ ηζνπέδσζε ησλ εθθιεζηψλ, 
ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη λνκνζέηεο δχλνπλ 
κάρε γηα λα ππελζπκίδνπλ ηνπο θπβεξλφληεο 
κε ηα θαζήθνληά ηνπο απέλαληη ζηνπο 
αλζξψπνπο ηεο Βίβινπ. Όια ηα ζξεζθεπηηθά 
επηρεηξήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Άρι 
αι-Γεκκά, ηνλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν 
πξέπεη ν θπβεξλψλ λα ζπκπεξηθέξεηαη καδί 
ηνπο. Δπίζεο νη Μνπζνπικάλνη λνκνζέηεο 
αλαθέξνληαη αξθεηά ζην ζέκα ησλ Άρι αι- 
Γεκκά θαη ζην ζέκα ησλ ρψξσλ ιαηξείαο 
ηνπο. Δπίζεο ζην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο  
ηνπο απφ νηαδήπνηε απεηιή,  εηζσηεξηθή  
θαη εμσηεξηθή. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν 
θαηθάο ηνπ αι-Λατζ ν νπνίνο ηνλίδεη φηη  
αλ αηρκαισηίδεηαη θαλέλαο απφ ηνπο Άρι 
αι-Γεκκά, ηφηε πξέπεη λα ιπηξσζεί απφ ην 
Μπατη αι-Μάι (ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ) 
θαη λα παξακέλνπλ ζηελ Γέκκα. 

Δπίζεο πψο λα γθξεκίδνληαη νη ρψξνη 
ιαηξείαο ηνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ην Ιζιάκ 
ηνπο δίλεη ηελ ειεπζεξίαο λα πηζηεχνπλ ζ’ 
απηφ πνπ ζέινπλ. Απηφ φκσο δελ έξρεηαη 
ζε αληίζεζε κε ην λα κηιάεη λαλέλαο γηα ην 
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Ιζιάκ καδί ηνπο θαη λα ηνπο ην παξνπζηάδεη 
θαη κεηά έρνπλ ηελ επηινγή λα ην αζπάδνληαη 
ή φρη. Απηφ δελ αληηηίζεηαη κε απηφ πνπ ιέεη 
ην Κνξάλη, «δελ επηηξέπεηαη λα επηβάιιεηαη 

ε πίζηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεία»
(1). 

Γηινηη ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία εγγπάηαη 
απφ ην Ιζιάκ. 

Δπίζεο ν Πξνθήηεο δηέηαμε ηνπο 
πληξφθνπο ηνπ λα θξαηήζνπλ ήπηα ζηάζε 
απέλαληη ζηνπο Υξηζηηαλνχο ηεο Αηγχπηνπ, 
φηαλ ηελ θαηαιάβνπλ, δηφηη έρνπλ Γέκκα 
θαη είλαη ζπγγελείο εμ αγρηζηείαο

(2)
. 

Απηέο είλαη νη ζπκνπιέο ηνπ Ιζιάκ γηα 
ηνπο Άρι αι-Γεκκά, πξάγκα πνπ δελ αθήλεη 
θακία ακθηβνιία γηα ηελ αλεμηζξεζθεία  
ηνπ θαη ηελ αλεθηηθφηεηα πνπ δείρλεη ζηελ 
αληηκεηψπε ησλ άιισλ. Ο Άκξν ηκπλ Αιαάο 
φηαλ θαηέιαβε ηελ Αίγππην εθάξκνζε απηφ 
πνπ δηέηαμε ν Πξνθήηεο. Έδσζε εληνιή λα 
γπξίζεη ν Παηξηάξρεο ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο 
Αηγχπηνπ ν Βεληακέλ, κεηά απφ δέθα ηξία 
ρξφληα εμνξίαο πεξίπνπ. 

 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Μπάθαξα 256) 

(2) Ο.π. 
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Η προστασία των εκκλησιών 

στο Ισλάμ(1)
 

 

Ξεθηθψληαο απφ ηα δεηνχκελα ηεο αξί’α 

θαη απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Ιεξνχ Κνξαλίνπ 

φπσο ε αλεθηηθφηεηα, ην έινο, ε ζπγρψξεζε, 

ε επηφηεηα, ην θαιφ, ε αιιειεγγχε θ.ιπ. 

Σνλίδνπκε φηη δελ επηηξέπεηαη θαζφινπ ε 

θαηαζηξνθή ησλ εθθιεζηψλ νχηε νηαδήπνηε 

επίζεζε ελάληηα ζηνπο Άρι αι-Γέκκα γηα 

ηνπο εμήο ιφγνπο: 

Πξψηνλ, δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά νχηε 

ζην Ιεξφ Κνξάλη, νχηε ζηα Υαληέζ πνπ λα 

δηαηάδεη ηνπο Μνπζνπικάλνπο λα πξάμνπλ 

ερζξηθά απέλαληη ζηνπο άιινπο. Αληηζέησο, 

ε ζξεζθεία πξνζηάδεη λα πξνζηαηεπηνχλ νη 

ρψξνη ιαηξείαο ηνπο θαη φια ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο, φπσο ππνγξακκίδεη άιισζηε ην 

Κνξάλη, «αλ δελ έπεηξεπε ν Αιιάρ ζε κηα θαιή 
 

(1) Η κειέηε έρεη γξαθηεί απφ ηνλ θαζεγεηή δξ. 

Mouham- mad Ghanem, θαζεγεηήο ηεο ρνιήο Νηα 

ΑιΟΤινχκ, Παλε.κην Καΐξνπ. 
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νκάδα αλζξώπσλ λα αληηθαηαζηήζεη κηα 

άιιε θαθή, ζα θαηαζηξέθνληαλ εθθιεζίεο, 

λανί θαη ηαδακηά όπνπ γίλνληαη πξνζεπρέο 

γηα ηνλ Αιιάρ. Ο Αιιάρ ππνζηεξίδεη απηό 

πνπ κάρεηαη ππέξ ηνπ. Ο Αιιάρ είλαη ν πην 

ηζρπξόο θαη ππεξήθαλνο»
(1). 

Γεχηεξνλ, ν Πξνθήηεο φηαλ κεηαθέξζεθε 

ζηελ Μεδίλα δελ γθξέκηζε θαλέλα  λαφ  

ησλ Ινπδαίσλ, νχηε δηέηαμε λα γίλεη θάηη 

ηέηνην επίζεο ζηελ Ιεκέλε. Αληηζέησο, 

απαγφξεπζε  ξεηψο  ζηνπο   πληξφθνπο 

ηνπ λα θαηαζηξέθνπλ, φηαλ θαηαιάβνπλ 

θάπνηα πεξηνρή, νχηε λα ζθνηψλνπλ 

θαλέλαλ κνλαρφ ή ηεξέα επίζεο λα κελ 

θφβνπλ θαλέλα δέληξν νχηε λα γθξεκίδνπλ 

θαλέλαλ ρψξν ιαηξείαο. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Υαιίθε Όκαξ ηκπλ 

αι-Υαηηάκ, ν νπνίνο φηαλ θαηέιαβε ηελ 

Ιεξνπζαιήκ, αξλήζεθε λα θάλεη πξνζεπρή 

κέζα ζηελ εθθιεζία, θνβνχκελνο κελ ην 

θάλνπλ κεηά νη Μνπζνπικάλνη. Πξάγκαηη, 

αλ ην έθαλε απηφ, ζα ππήξεαδε αξλεηηθά ην 
 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Υάηδ 40). 
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δηθαίσκα ησλ Υξηζηηαλψλ λα έρνπλ δηθνχο 

ηνπο ρψξνπο ιαηξείαο. 

Σέηαξηνλ, νη χληξνθνη ηνπ Πξνθήηε 

πξνζηάηεπαλ ηηο εθθιεζίεο ζηελ Αίγππην, 

ζην Ιξάθ, ζηελ πξία θαη αιινχ. Γελ 

αλαθέξεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ηζιακηθήο 

ζξεζθείαο κέρξη ζηηγκήο, θάηη πνπ λα 

βεβαηψλεη φηη νη Μνπζνπικάλνη γθξέκηζαλ 

θακία εθθιεζία. 

Πέκπηνλ, ην Ιζιάκ δηαηάδεη λα ππάξρεη 

θαιή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο Άρι αι-

Γέκκα, θαη νξίδεη κάιηζηα φηη έρνπκε καδί 

ηνπο ίζα δηθαηψκαηα. Δπίζεο ν ίδηνο ν 

Πξνθήηεο αλαθέξεη φηη αλ θάπνηα βιάπηεη 

θαλέλαλ απφ ηνπο Άρι αι-Γέκκα, ηφηε ζαλ 

λα έρεη θεξχμεη πφιεκν ελάληηα ζηνλ Αιιάρ 

θαη ηνλ Πξνθήηε ηνπ. Δπίζεο φπνηνο ηνπο 

βιέπηεη ζαλ λα βιάπηεη ηνλ ίδην ηνλ Πξνθήηε. 

Όια απηά αλάγθαδνπλ ηνλ Μνπζνπικάλν 

λα είλαη δίθαηνο καδί ηνπο. Λέεη ν Αιιάρ 

ζην Ιεξφ Κνξάλη, «αλ ζνπ έξρνληαη (νη 

Άρι αι-Γέκκα), γηα λα δηθάδεηο κεηαμύ 

ηνπο, ηόηε είζαη ειεύζεξνο λα δηθάδεηο 
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ή όρη, θαη αλ δελ δηθάδεηο κεηαμύ ηνπο 
δελ κπνξνύλ λα ζε βιάπηνπλ. Αλ όκσο 
απνθαζίδεη λα θξίλεηο ηόηε πξέπεη λα 
είζαη δίθαηνο, δηόηη ν Αιιάρ απαγά 

ηνπο δίθαηνπο»(1). 

Δπίζεο αλ έλαο Μνπζνπικάλνο λπκθεχηαη 

κηα Υξηζηηαλή είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ 

αθήζεη λα  πεγαίλεη  ζηελ  εθθιεζία  θαη  

λα αζθεί ηηο πξνζεπρέο ηεο. εκεησηένλ 

είλαη επίζεο φηη επηηξέπεηαη ζηνπο 

Μνπζνπικάλνπο λα ηξέθνληαη απφ ην θατ 

ησλ Άρι αι-Κηηάκπ, ιέεη ην Κνξάλη, «ε 

ηξνθή ησλ νπαδώλ ηεο Βίβινπ είλαη επηηξεπηό 

ζε ζαο, επίζεο θαη ην δηθό ζαο είλαη επηηξεπηό 

ζ’ απηνύο. Δπηηξέπεηαη επίζεο λα λπκθεύεζηε 

κε ηηο γπλαίθεο ηεο Βίβινπ, αλ ηνπο δίλεηε ην 

απηό πνπ νξίδεηαη ζην γάκν»
(2). 

Έθην, απηέο νη εθθιεζίεο θαη νη πηζηνί 

ηεο είλαη έλα  κέξνο  απφ  ην  έζλνο  θαη  

έλα αλαπφζπαην κέξνο ηνπ ιανχ. Απηφ 

ππνζηεξίδεη ηελ ελφηεηα ηνπ ιανχ. Δπίζεο 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Μα’ληα 42). 
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(2) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Μα’ληα 5) 
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ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε, κε βάζε, «έρνπλ 

ίζα δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα». 

Έβδνκν, ε ηζιακηθή βάζε νξίδεη φηη δελ 

κπνξεί λα ππάξρεη θακία επίζεζε παξά κφλν 

φηαλ γίλεηαη πξψηα απφ ηελ ερζξηθή πιεπξά, 

φπσο ηνλίδεη ην Ιεξφ Κνξάλη, «όηαλ θάπνηνο 

ζαο επηηίζεηαη ηόηε λα ηνλ επηηίζεζηε θαη εζείο 

κε ηνλ ίδην ηξόπν. Να θνβάζηε  ηνλ Αιιάρ 

θαη λα γλσξίδεηε όηη ν Αιιάρ πάληα είλαη κε 

απηνύο πνπ ηνλ θνβνύληαη θαη ζέβνληαη»
(1)

. 

Όπσο δελ ππάξρεη θακία επίζεζε από ηνπο 

Μνπζνπιάκλνπο ζηνπο ρώξνπο ιαηξείαο ησλ 

Φξηζηηαλώλ ζηελ Αίγππην, ην ίδην θάλνπλ 

θαη απηνί. Σεκεησηένλ είλαη όηη βνεζνύλ 

ηνπο Μνπζνπικάλνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, ζην 

λα ρηίζνπλ ηα ηεκέλε ηνπο. Απηό δεκηνπξγεί 

αγάπε κεηαμύ ηνπο θαη εληζρύεη ηελ κεηαμύ 

ηνπο αιιειεγγύε όπσο αλαθέξεη ην Κνξάλη
(2). 

 

 

 

 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Μπάθαξα 194). 

(2) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Μνπκηάρηλα 1). 
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Η προστασία των εκκλησιών 

στο Ισλάμ(1)
 

 
«Γόμα ησ Αιιάρ πνπ έκπλεπζε ην Κνξάλη 

ζηνλ δνύιν ηνπ ρσξίο λα ππάξρεη θακία 

αιινίσζε νύηε δηαζηξνθή. Έλα άμην θαη 

ζσζηό βηβιίν γηα λα πξνεηδνπνηεί ηνπο 

αλζξώπνπο από ηελ  ηηκσξία  ηνπ  Αιιάρ, 

θαη λα αλαγγέιιεη ζηνπο πηζηνύο πνπ πάληα 

πξάηηνπλ ην θαιό όηη ζα αληακείβνληαη 

αιιήισο»
(2). 

Αξρηθά ηνλίδνπκε φηη είλαη αλακθίβνιν 

ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θάπνηα δάρηπια 

πνπ πξνζπαζνχλ λα ξίμνπλ ιάδη ζηελ 

θσηηά, ζηε ζρέζε ησλ Μνπζνπιάκλσλ κε 

ηνπο Υξηζηηαλνχο. Δθκεηαιιεχνληαη γηα λα 

πεηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο ηελ άγλνηα κεξηθψλ 
 

(1) Η κειέηε απηή έρεη γξαθηεί απφ ηνλ θαζεγεηή δξ Ab- 

dulhalim Mansur αληηθνζκήησξ ηεο ρνιήο ηεο αξί’α, 

Παλε.κην αι-Άδραξ. 

(2) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Κάρθ 1-2). 
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αλζξψπσλ, θαη ηνλ εμηξηζκηζκφ άιισλ. 
Απηφ θαίλεηαη ζηηο επηζέζεο πνπ γίλνληαη 
απφ κεξηθνχο αλζξψπνπο ζηηο εθθιεζίεο ζε 
ρψξεο ηζιακηθέο φπσο ζην Ιξάθ, ζηε πξία 
θ.ιπ. φπνπ θαηαζηξάθεθαλ εθθιεζίεο. Απηφ 
γίλεηαη απφ ηξνκνθξαηηθέο  νξγαλψζεηο, 
πνπ πηνζεηνχλ ζηελ νπζία ιαλζαζκέλεο 
ζθέςεηο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηαξαρέο 
αλάκεζα ζηνπο Μνπζνπικάλνπο θαη ηνπο 
Υξηζηηαλνχο. Φπζηθά, ππάξρνπλ θάπνηα 
ρέξηα, απφ ην εμσηεξηθφ αιιά θαη απφ ην 
εζσηεξηθφ πνπ δηαδαξακαηίδνπλ βξψκηθν 
ξφιν ζην ζέκα απηφ θαη πξνζπαζνχλ λα 
πξνσζνχλ ηηο δπν πιεπξέο ζηε ζχγθξνπζε. 

Οη λεαξνί πνπ πηνζεηνχλ απηέο ηηο 
εμηξεκηζηηθέο ηδενινγίεο βαζηδφκελνη ζε 
αδχλακα επηρεηξήκαηα θαη πνιιέο θνξέο ζε 
επηρεηξήκαηα, πνπ δελ έρνπλ θακία χπαξμε 
ζηηο ηζιακηθέο καο πεγέο. 

Γη’ απηφ ζεσξνχκε αλαγαίν ην γεγνλφο 
λα ηνλίζνπκε φηη, ην Ιζιάκ απαγνξεχεη  
φιεο απηέο ηηο ερζξηθέο πξάμεηο θαηά ηνπο 
ρψξνπο ιαηξείαο είηε εθθιεζίεο είηε λανχο 
είηε ηεκέλε, θαη απηφ δηφηη: 



51 

 

 

Πξψηνλ, ην Ιζιάκ εμαζθαιίδεη ηελ 

ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία: 

Καζίζηαηαη γλσζηφ φηη ην Ιζιάκ 

εμαζθαιίδεη ηελ ζξεζθεπηηθή  ειεπζεξία 

γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, θαη απαγνξεχεη 

ξεηψο ηελ θάζε είδνο ππνβνιή, ηνλίδεη ην 

Ιεξφ Κνξάλη, «δελ κπνξεί λα επηβάιιεηαη ε 

πίζηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεία, δηόηη ν 

θαζέλαο γλσξίδεη ην ζσζηό από ην ιάζνο»
(1). 

Τπνγξακκίδεη επίζεο, «κήπσο εζύ αλαγθάδεη 

ηνπο αλζώπνπο γηα λα πηζηεύνπλ»
(2). 

Σα δπν άαγηα (θνξαληθά εδάθηα), 

ηεθκεξηψλνπλ φηη δελ επηηξέπεηαη θαζφινπ 

λα αλαγθάδεηαη θαλείο λα αζπάδεηαη θάπνηα 

ζξεζθεία, παξά ηελ ζέιεζή ηνπ. Λφγσ ηνπ 

φηη ην Ιζιάκ εμαζθαιίδεη ηελ ζξεζθεπηηθή 

πίζηε, ηφηε εμαζθαιίδεη επίζεο θαη ηελ 

άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ. 

Γεχηεξνλ, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη νη 

ρψξνη ιαηξείαο, 
 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Μπάθαξα 256) 

(2) Ιεξφ Κνξάλη, (Τνπλνχο 99) 
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Οη ρψξνη ιαηξείαο φισλ ησλ ζξεζθεηψλ, 

πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ην θξάηνο. 

Απηφ ην επηβάιιεη ην Ιεξφ Κνξάλη, 

«επηηξέπεηαη πιένλ ζε απηνχο πνπ 

αδηθήζεθαλ θαη εθδηψρζεθαλ απφ ηηο νηθίεο 

ηνπο αδίθσο, κφλν θαη κφλν  επεηδή  ιέλε 

φηη ν κνλαδηθφο ζεφο καο είλαη ν Αιιάρ, λα 

ακχλνληαη. «αλ δελ έπεηξεπε ν Αιιάρ ζε κηα 

θαιή νκάδα αλζξώπσλ λα αληηθαηαζηήζεη κηα 

άιιε θαθή, ζα θαηαζηξέθνληαλ εθθιεζίεο, 

λανί θαη ηαδακηά όπνπ γίλνληαη πξνζεπρέο 

γηα ηνλ Αιιάρ. Ο Αιιάρ ππνζηεξίδεη απηό 

πνπ κάρεηαη ππέξ ηνπ. Ο Αιιάρ είλαη ν πην 

ηζρπξόο θαη ππεξήθαλνο»
(1). 

Απφ  ην  παξαπάλσ  θαηαλννχκε   φηη,  

ην Ιεξφ Κνξάλη αληηηίζεηαη κε νηαδήπνηε 

ερζξηθή πξάμε θαηά ησλ εθθιεζηψλ, ησλ 

λαψλ θαη ησλ ηεκέλσλ. Γηφηη είλαη ρψξνη πνπ 

δνμάδεηαη ην φλνκα ηνπ Αιιάρ. 

Β) ιέεη ν Πξνθήηεο «δελ επηηξέπεηαη λα 

βιάπηεη θαλείο νχηε λα βιάπηεηαη»
(2)

. Με ηνλ 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Υάηδ 40). 

(2) Ibn Majah 2/ 114. 
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ηξφπν απηφ απαγνξεχεη επίζεο ν Πξνθήηεο 

ηελ βιάβε πνπ κπνξεί λα γίλεη ζ’ έλαλ 

άλζξσπν. Μηα απφ ηηο βιάβεο είλαη λα κελ 

ηνπ επηηξέπεηαη λα αζθεί ηα ζξεζθεπηηθά 

ηνπ θαζήθνληα ζην ρψξνπο πνπ νξίδεη ε 

ζξεζθεία ηνπ. 

Σξίηνλ, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη ζπκθσλίεο 

κε ηνπο αιιφζξεζθνπο: 

Απφ ηελ επνρή ηνπ Πξνθήηε θαη ησλ 

πληξφθσλ ηνπ κεηά δελ αλαθέξεηαη ηίπνηα 

γηα επηζέζεηο ζηηο εθθιεζίεο ή ζηνπο λανχο. 

Γη’ απηφ φιεο νη εθθιεζίεο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ ηζιακηθή επηθξάηεηα, δελ επηηξέπεηαη 

θαζφινπ λα γθξεκίδνληαη. Σν ίδην έθαλαλ νη 

χληξνθνη ηνπ Πξνθήηε νη νπνία θχιαγαλ 

ηνπο ρψξνπο ιαηξείαο ησλ αιιφζξεζθσλ κε 

φια ηα κέζα πνπ είραλ
(1)

. Σα επηρεηξήκαηα 

είλαη πνιιά ζην ζέκα απηφ, κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ι.ρ., 

1) Η ζπκθσλία πνπ έθαλε ν Πξνθήηεο κε 

ηνπο θάηνηθνπο ηνπ Ναηδξάλ φπνπ γξάθεη, 
 

(1) Sharh al-Qadeer, 6, 51- 59. 
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«ελ νλφκαηη ηνπ Αιιάρ ηνπ Παλειήκνλνο 

θαη ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ... απηή είλαη ε 

ζπκθσλία ηνπ Πξνθήηε Μνπράκκαλη 

κε ηνπο θάηνηθνπο ηνπ Ναηδξάλ: Σν 

Ναηδξάλ θαη νη θάηνηθνί ηνπ είλαη ζηελ 

Γέκκαη ηνπ Αιιάρ θαη ηνπ Πξνθήηε 

ηνπ ζ’φζνλ αθνξά ηηο νηθίεο ηνπο, ηηο 

πεξηνπζίεο ηνπο, ηνπο εθθιεζίεο ηνπο, 

ηνπο κνλαρνχο ηνπο, ηνπο ηεξείο ηνπο, 

ηνπο παξφληεο, ηνπο  απφληεο,  επίζεο  

λα κελ αιιάδνπλ θαλέλαλ ηεξέα νχηε 

κνλαρφ, επίζεο λα κελ ζπζηξαηεχνπλ 

γηα πφιεκν νχηε λα πιεξψλνπλ ην Όζξ 

(ην έλα δέθαην ηεο πεξηνπζίαο ηνπο)»
(1)

. 

2) Η ζπκθσλία πνπ έθαλε ν Όκαξ ηκπλ αι-

Υαηηάκπ κε ηνπο θάηνηθνπο ηεο 

Ιεξνπζαιήκ, «Απηή είλαη ε ζπκθσλία ηνπ 

δνχινπ ηνπ Αιιάρ Όκαξ, Πξίγθηπαο ησλ 

πηζηψλ κε ηνπο θάηνηθνπο: αο εγγπψκαη 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία γηα ζαο, 

ηηο πεξηνπζίεο ζαο, ηηο εθθιεζίεο ζαο, 

ηνπο ζηαπξνχο ζαο, ην δφγκα ζαο. Δπίζεο 
 

(1) Abu cUbayda, Al-Amāl, ηνκ. 1, ζ. 244. 
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λα κελ θαηνηθνχληαη νη εθθιεζίεο ζαο, λα 

κελ γθξεκίδνληαη, λα κελ πεξηνπξίδνληαη 

νη ρψξνη ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηνλ 

ζηαπξφ ηνπο. αο εγγπψκαη επίζεο λα 

κελ ζαο εππηβάιιεη θακία ζξεζθεία θαη 

λα κελ ζαο αδηθεί θαλέλαο επίζεο λα κελ 

ζπγθαηνηθεί θαλέλαο Ινπδαίνο καδί ζαο 

ζηελ Ιεξνπζαιήκ»
(1)

. 

3) Αλαθέξεη ν αι-Γηαθνχκππ ζην ηζηνξηθφ 

ηνπ έξγν ηελ ζπκθσλία κε ηνλ ηξφπν 

απηφ, «ελ νλφκαηη ηνπ Αιιάρ ηνπ 

Παλειεήκνλνο θαη ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ. 

Απηή είλαη ε ζπκθσλία ηνπ Όκαξ ηκπλ 

αι-Υαηηάκπ γηα ηνπο θάηνηθνπο ηεο 

Ιεξνπζαιήκ: ζαο εγγπψκαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ ςπρψλ ζαο, ησλ πεξηνπζηψλ ζαο, 

ησλ εθθιεζηψλ ζαο. Γελ  επηηξέπεηαη  

λα κέλεη θαλείο ζηηο εθθιεζίεο νχηε λα 

θαηαζηξέθνληαη»
(2)

 

4) Απηφ πνπ αλαθέεη ν Όκαξ 

ηκπλ Ακπηνπιαδίδ, ηελ επινγία ηνπ 

(1) Tārikh al-Ṫabari, εθδ. Dār al-Mcaref, ηνκ. 3ν, ζ. 609. 

(2) Tarikh al-Tabari, ηφκ. 2, ζ. 449. 



 

 

 

 

Αιιάρ λα έρεη, φηαλ έγξαςε ζηνπο 

εξγάηεο ηνπ, «κελ θαηαζηξέςεηε 

εθθιεζίεο νχηε λανχο»
(1)

. 

Απηφ επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο φηη 

δελ επηηξέπεηαη λα ππάξρεη θακία ερζξηθή 

πξάμε απέλαληη ζηνπο ρψξνπο ιαηξείαο  

ησλ αιιφζξεζθσλ, δηφηη απηφ έξρεηαη ζ’ 

αληίζεζε κε ηηο ζπκθσλίεο ηνπ Πξνθήηε θαη 

ησλ πληξφθσλ ηνπ 

Σέηαξηνλ, λα κελ πξνθαινχκε ην 

θαθιν
(2)

, 

Η επίζεζε θαηά ησλ ρψξσλ ιαηξείαο 

ησλ αιιφζξεζθσλ, δεκηνπξγεί κίζνο κέζα 

ηνπο, θαη ζα ηνπο πξνσζήζεη λα εθδηθεζνχλ 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Απηφ νδεγεί κε 

καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ θαηαζηξνθή
(3)

. 

Σνλίδεη ην Κνξάλη, «Μελ βιαζθεκείηε 

απηνύο πνπ πηζηεύνπλ ζ’ άιινλ Θεό θαη όρη 

(1) Tarikh al-Yaqubi, ηφκ. 3, ζ.141. 

(2) Musannaf ibn abi Shayba, ηφκ. 6, ζ. 461. 

(3) Mouhammad Tahir cAshur, Maqased al-Shar’ca al-Is- 

lamyiah, Dar al-Nafa’s lil-nash wa al-tauzce, Jurdan, 

2001. 



6

3 

 

 

ζηνλ Αιιάρ, δηόηη ζηελ άγλνηα ηνπο κπνξεί λα 

βιαζθεκνύλ ηνλ Αιιάρ»
(1). 

Απφ φια απηά θαηαιαβαίλεη θαλείο φηη 

δελ ππάξρεη ζην Ιζιάκ θαλέλα επηρείξεκα 

πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

ρψξσλ ιαηξείαο ησλ αιιφζξεζθσλ. Σν 

Κνξάλη αιιά θαη ηα ιεγφκελα ηνπ Πξνθήηε 

επηβεβαηψλνπλ ην ζέκα απηφ. Δπίζεο  

πξέπεη λα ηνληζζεί ην γεγνλφο φηη ην Ιζιάκ 

πξνζηαηεχεη ηηο ςπρέο, ηηο πεξηνπζίεο θαη 

ηνπο ρ’σξνπο ιαηξείαο ησλ άιισλ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Αλ’ακ 101). 
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Η προστασία των εκκλησιών 

στο Ισλάμ(1)
 

 
Γφμα ησ Αιιάρ, θαη εηξήλε λα έρεη ν 

Πξνθήηεο ηνπ Μνπράκκαλη. 

Αξρηθά ηνλίδνπκε φηη ην Ιζιάκ είλαη κηα 

ζξεζθεία πνπ επηδηψθεη ηε ζπκβίσζε κε 

ηνπο άιινπο. Δπίζεο είλαη κηα ζξεζθεία πνπ 

δελ γλσξίδεη κίζνο νχηε βηαία θαη φιααπηά 

είλαη απφ ηηο βαζηθέο ηνπ αξρέο. εκεησηένλ 

είλαη απηφ πνπ αλαθέξεη ην Ιεξφ Κνξάλη 

ζην ζέκα απηφ, «δελ πξέπεη λα επηβάιιεηαη  

ε πίζηε ζε κηα ζξεζθεία, δηόηη ν θαζέλαο 

γλσξίδεη ην ζσζηό θαη ην ιάζνο»
(2), επίζεο, 

«λα κεηαθέξεηο ην κήλπκα ηνπ ζενύ ζνπ, θαη 

κεηά ν θαζέλαο είλαη ειεύζεξνο λα πηζηεύεη  

ή  όρη»
(3),  επίζεο,  «έρεηε  ηελ  ζξεζθεία ζαο 

(1) Η κειέηε απηή γξάθηεθε απφ ηνλ θαζεγεηή δξ Majdy cAshur, 

ζχκβνπινο ηνπ Μνπθηή ηεο Αηγχπηνπ. 

(2) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Μπάθαξα 256). 
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(3) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Κάρθ 29) 



 

 

 

 

(ηελ ζξεζθεπηηθή ζαο πίζηε) θαη εγώ ηε δηθή 

κνπ»
(1). 

Ο Αιιάρ δηαηάδεη ηνπο πηζηνχο λα 

δείμνπλ ηελ θαιή ηνπο ζπκπεξηθνξά πξνο 

ηνπο αιιφζξεζθνπο θαη λα ηνπο δείρλνπλ 

έιενο, ην Κνξάλη ηνλίδεη, «δελ ζαο εκπνδίδεη 

ν Αιιάρ λα έρεηε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ 

ζαο κάρνληαη κε ζθνπφ λα ζαο θάλνπλ λα 

αιιαμνπηζηείηε θαη πνπ δελ ζαο εθδηψρλνπλ 

απφ ηηο νηθίεο ζαο, λα ηνπο δείρλεηε ηελ 

θαιή ζαο πιεπξά θαη λα πξάηηεη ην Καιφ 

καδί ηνπο, επίζεο λα είζηε δίθαηνη καδί ηνπο. 

Ο Αιιάρ αγαπάεη ηνπο δίθαηνπο»
(2)

. 

Οη Μνπζνπικάλνη  αθνινπζνχζαλ  

απηφλ ηνλ ηξφπν πηζηά θαη απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα θξαηήζεη ιεπθή ηελ ηζηνξία 

ηνπο, δελ έρεη δειαδή θαλέλα ίρλνο βηαία  

κε ηνπο αιιφζξεζθνπο ζ’ φζνλ αθνξά 

ηνπιάρηζηνλ ηελ άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ηνπο θαζεθφλησλ. «Απηή είλαη ε ζπκθσλία 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Μνπκηάρηλα 1). 

(2) Tarikh al-Tabari, Dar al-Kutub al-cIlmyiah ηφκ. 2, ζ. 

449. 
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ηνπ δνχινπ ηνπ Αιιάρ Όκαξ, Πξίγθηπαο ησλ 

πηζηψλ κε ηνπο θάηνηθνπο: αο εγγπψκαη 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία γηα ζαο, 

ηηο πεξηνπζίεο ζαο, ηηο εθθιεζίεο ζαο, ηνπο 

ζηαπξνχο ζαο, ην δφγκα ζαο. Δπίζεο  λα 

κελ θαηνηθνχληαη νη εθθιεζίεο ζαο, λα κελ 

γθξεκίδνληαη, λα κελ πεξηνπξίδνληαη νη 

ρψξνη ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηνλ ζηαπξφ 

ηνπο. αο εγγπψκαη επίζεο λα κελ ζαο 

εππηβάιιεη θακία ζξεζθεία θαη λα κελ ζαο 

αδηθεί θαλέλαο επίζεο λα κελ ζπγθαηνηθεί 

θαλέλαο Ινπδαίνο καδί ζαο ζηελ Ιεξνπζαιήκ. 

Απηή ε ζπκθσλία έρεη ηελ καξηπξία ησλ 

Υάιελη ηκπλ αι-Ωαιέλη, Άκξν ηκπλ Αι-άο, 

Μνπασίγηα ηκπλ ακπη νπθηάλ. Η ζπκθσλία 

ππνθξάθηεθε ην 15 κ.Η»
(1)

. 

Ο Όκαξ ηκπλ αι-Υαηηάκπ πήθε ζηελ 

Ιεξνπζαιήκ θαη ήξζε ε ψξα ηεο πξνζεπρήο 

ηφηε είπε ζηνλ παηξηάξρε φηη πξέπεη λα πάεη 

γηα πξνζεπρή. Σφηε δήηεζε ν παηξηάξρεο 

απφ ηνλ Όκαξ λα πξνζεχρεηαη ζηελ 

εθθιεζία, φκσο ν Όκαξ αξλήζεθε γηα 

(1) Tārikh al-Ṫabari, εθδ. Dār al-Mcaref, ηνκ. 3ν, ζ. 609. 
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λα κελ ην ζπλεζίδνπλ νη Μνπζνπικάλνη 

καηά θαη απηφ κπνξεί λα αδηθήζεη ηνπο 

Υξηζηηαλνχο
(1)

. Σν Ιεξφ Κνξάλη θαη ηα 

Υαληίζ ηνπ Πξνθήηε, αλαθέξνληηα πνιχ 

ζην ζέκα ηεο αλεμηζξεζθείαο. Ο Υαιίθεο 

Όκαξ φηαλ κπήθε ζηελ Ιεξνπζαιήκ έδσζε 

δηαηαγή ζηνπο Μνπζνπικάλνπο λα κελ 

θάλνπλ φ,ηηδήπνηε πνπ κπνξεί λα ηαξάμεη 

ηνπο Υξηζηηαλνχο εθεί
(2)

. 

Σν ίδην έθαλε ν Υάιελη ηκπλ αι— 

Ωαιέλη, ηελ επινγία ηνπ Αιιάρ  λα  έρεη, 

κε ηνπο θάηνηθνπο  ηεο  Γακαζθνχ
(3)

.  

Δπίζεο ν αξρακπίια ηκπλ Υάζαλ,ηελ 

επινγία ηνπΑιιάρ λα έρεη, έθαλε  ην  ίδην 

κε ηνπο θάηνηθνπο ηεο Σακπαξίαο, φηαλ 

ηνπο έδσζε ηελ αζθάιεηα γηα ηηο ςπρέο 

 

(1) Tarikh ibn Kaldun, ηφκ. 2, εθδ. Dar al-Turath al-cArabi, 

ζ. 225. 

(2) Saleh al-Haṣen, Al-Tasamuh wa al-cAdwanyyiah bain 

al-Islamwa al-Gharb, εθδ. Mu’assaset al-Waqf al-Isla- 

mi, Reyiadh, 1429 κ.Η., ζ. 120 – 121. 

(3) Al-balazri, Futuh al-Buldan, εθδ. Al-Bayan al-cArabi, 
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ζ. 120. 
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ηνπο θαη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο
(1)

. Οη θάηνηθνη 

ηεο Μπαιαπάθ δήηεζαλ εγγχεζε γηα ηελ 

αζθάιεηά ηνπο θαη ηηο εθθιεζίεο ηνπο απφ 

ηνλ Οκπάηληα ηκπλ αι-Σδαξξάρ, θαη ηνπο 

ηελ έδσζε γξαπηή
(2)

. Σν ίδην έθαλε κε ηνπο 

θάηνηθνπο ηεο Υνχκο θαη ηεο Αιέπνπ
(3)

. 

Δπίζεο ν Δγηάλη ηκπλ Γάλακ, ηελ επινγία ηνπ 

Αιιάρ λα έρεη, εγγπάζεθε ηελ αζθάιεηα ησλ 

θαηνίθσλ ηεο αι-Ράθθα θαη ησλ εθθιεζηψλ 

ηνπο
(4)

. Ο Υακπέκπ ηκπλ άιακα έπξαμε ην 

ίδην κε ηνπο θάηνηθνπο ηεο Νηαβέι ζηελ 

Αξκελία, είηε Υξηζηηαλνί είηε Ινπδαίνη
(5)

. 

Άμηνλ αλαθνξά είλαη απηφ πνπ αλαθέξεη 

ν Ακπληνπιιάρ Αι-λάρηε γηα ηελ επηζηνιή 

ηνπ Όκαξ ηκπλ Ακπηνπιαδίδ, ηελ επινγία 

ηνπ Αιιάρ λα έρεη, φπνπ ηνλίδεη «λα κελ 

γθξεκίδεηε εθθιεζία, νχηε λανχ πνπ λα ήηαλ 
 
 

(1) Απηφζη, ζ. 115. 

(2) Απηφζη, ζ. 129. 

(3) Απηφζη, ζζ. 130 – 146. 

(4) Απηφζη, ζ. 112. 
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(5) Απηφζη, ζ. 199. 



 

 

 

 

παξφλ ηε πξηλ ηε ζπκθσλία»
(1)

. Ρσηήζεθε 

επίζεο ν Αηάα αλ νη εθθιεζίεο πξέπεη λα 

γθξεκίδνληαη; Καη αληαπνθξίζεθε: φρη, 

εθηφο θαη αλ βξίζθνληαη ζην αι-Υάξακ (ηα 

ηεξά ηνπία ηεο αι-Υεηδάδ θαη Νάηδλη). 

Αθφκα θαη φηαλ γηλφηαλ θάπνηα 

ζπκεξηθνξά εθηφο απηνχ, έπξεπε λα 

απνθαηαζηαζεί ακέζσο. Απηφ θαίλεηαη 

ζηελ αθήγεζε ηνπ Αιί ηκπλ ακπη Υάκαια  

ν νπνίνο είπε: είρακε δηαθσλήζεη κε ηνπο 

μέλνπο ζηελ Γακαζθφ γηα ηελ ηδηνθηεζία 

κηαο εθθιεζίαο θαη πήγακε ζηνλ Όκαξ  

ηκπλ Ακπληνπιαδίδ, ηελ επινγία ηνπ Αιιάρ 

λα έρεη. Απηή ε εθθιεζία ηελ αθηέξσζε ν 

ηάδε ζηνπο κπαλη Νάζξ ζηελ Γακαζθφ. Ο 

Όκαξ ηκπλ Ακπλνπιαδίδ καο έβγαιε απφ 

ηελ εθθιεζίεο θαη ηελ έδσζε πίζσ ζηνπο 

Υξηζηηαλνχο
(2)

. 

Μηα ζξεζθεία πνπ αθήλεη ζηνλ άλζξσπν 

ηελ ειεπζεξία λα πηζηεχεη ή φρη, πξέπεη νη 

(1) Abu cUbaid al-Qasem ibn Salam, Al-Amwal, εθδ. Dar 

al-Fikr, ζ. 123. 

(2) Musannaf ibn abi Shayba, αξ. 32914. 
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νπαδνί ηεο λα ζέβνληαη απηήλ ηελ ειεπζεξία 

θαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα γλσξίδνπλ 

φηη ε αζθάιεηα ησλ ρψξσλ ιαηξείαο ησλ 

αιιφζξεζθσλ δελ είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή. 

Σν Ιεξφ Κνξάλη ηνλίδεη ην ζέκα απηφ ζε 

αξθεηά ζεκεία
(1)

. 

Ο Μνπθάηει ηκπλ σιατκάλ, 

αλαθεξφκελνο ζηνπο νπαδνχο ηεο Βίβινπ, 

ηνλίδεη φηη «νη πηζηνί απηψλ ησλ ζξεζθεηψλ 

δνμάδνπλ ηνλ Αιιάρ πνιχ ζηνπο ρψξνπο 

ιαηξείαο ηνπο»
(2)

. 

Ο Πξνθήηεο έγξαςε ζηνλ αξρηεπίζθνπν 

ησλ κάλη αι-Υάξηο ηκπλ Κάκπ θαη ζηνπο 

αξρηεπηζθφπνπο ηνπ Ναηδξάλ θαη ζηνπο 

κνλαρνχο ηνλίδνληαη φηη, «ηνπο αλήθεη  

απηφ πνπ θαηέρνπλ είηε κηθξφ είηε κεγάιν, 

είηε ιίγν είηε πνιχ, επίζεο ηηο εθθιεζίεο 

ηνπο, ηηο πξνζεπρέο ηνπο, ηνλ κνλαρηζκφ 

ηνπο, ηνπο δίλνπκε ηνλ ιφγν θαη ηελ 
 

(1) Abu cUbaid al-Qasem ibn Salam, Al-Amwal, ν.π., ζ. 

201. 

(2) Tafsir Muqatel ibn Sulaiman, εθδ. Dar al-Kutub al-

cIlmyyiah, ηφκ. 2, ζ. 215. 



12 

 

 

καξηπξία ηνπο Αιιάρ θαη ηνπ Πξνθήηε 
ηνπ, ηελ εηξήλε ηνπ Αιιάρ λα είρεη, λα κελ 
απνκαθξχλεηαη θαλέλαο αξρηεπίζθνπνο απφ 
ηελ αξρηεπηζθνπή ηνπ νχηε έλαλ κνλαρφ απφ 
ηνλ κνλαρηζκφ ηνπ νχηε έλαλ ηεξέα απφ ηελ 
εθθιεζία ηνπ. Δπίζεο λα κελ αδηθνχληαη 
ζηα δηθαηψκαηά ηνπο νχηε ζηελ θπξηαξρία 
ηνπο, νχηε λα αιινηψληαη θάηη πνπ είραλ 
πξηλ ηελ ζπκθσλία, εθ’ φζνλ ηεξνχλ ηα 
απαξαίηεηα θαη ηα ζπκθσλεζέληα, ρσξίο 
θακία αδηθία»

(1)
. 

Απφ απηφ θαίλεηαη φηη ε  ηζνπέδσζε  
ησλ εθθιεζηψλ θαη ε θαηαζηξνθή ηνπο θαη 
ν εμφλησζε ησλ νπαδψλ  ηνπο  είλαη  απφ  
ηα απαγνξεπκέλα. Ο εθθνβηζκφο επίζεο 
εληάζζεηαη κέζα ζηελ απαγφξεπζε απηή. 
Όιεο απηέο νη αλαθεξφκελεο πξάμεηο 
έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο ζπκθσλίεο 
ηνπ Πξνθήηε θαη ησλ πληξφθσλ ηνπ

(2)
. 

 

(1)  Kitab al-Amwal, ζ. 244. Δπίζεο Ibn Shayba, Tarikh al-Ma- 

dina al-Munawara, ηφκ. 2, εθδ. Dar al-Fekr, ζ. 516., επίζεο, 

Ibn Sa’d, Al-Tabaqat, ηφκ. 1, ζ. 226. Δπίζεο, Alhafiz 

Albaihaqi, Dala’el al-Nubwah, 5, εθδ. Dar al-Kutub al-

cIlmyyiah, ζ. 319. 
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(2) Abu Dawod, Al-Sunan, αξ. 3052, επίζεο, Albaihaqi, 

Al-Sunan al-Kubra, αξ. 11131. 
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Η ηήξεζε ηνπ παηξησηηζκνύ θαζεθόληνο. 

Γηόηη νηηδήπνηε επίζεζε θαηά ησλ εθθιεζηώλ 

ή ησλ Φξηζηηαλώλ ηεο Αηγύπηνπ, θαη άιισλ, 

απηό ζεκαίλεη  παξαβίαζε  ηεο  ππόζρεζε 

ηνπ Πξνθήηε θαη ηελ εγγύεζε ηνπ Αιιάρ. 

Τέηνηα πξάμε πξνθαλεί γηα ηνλ άλζξσπν ηελ 

ερξόηεηα ηνπ Πξνθήηε
(1). 

Απηνί νη άλζξσπνη είλαη πνιίηεο θαη 

έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπο. Οη Υξηζηηαλνί 

ζπκθηιηψζεθαλ κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο 

θαη ζπκθψλεζαλ λα κνηξαζηνχλ ηελ 

παηξίδα θαη λα δήζνπλ καδί εηξεληθά. Γη’ 

απηφ νηηδήπνηε πξάμε ελαληηψλεη ζ’ απηφ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ νκνθσλία ησλ 

Μνπζνπικάλσλ. Δπίζεο παξαβηάδεη ηηο 

δηαηαγέο ηνπ Αιιάρ, ν νπνίνο ηνλίδεη ζην Ιεξφ 

Κνξάλη, «σ, πηζηνί λα ηεξείηε ηηο ζπκθσλίεο 

ζαο». Δπίζεο ν Πξνθήηεο δίλεη κεγάιε 

έκθαζε ζηελ  ηήξεζε  ησλ  ππνζρέζεσλ 

θαη  ησλ  ζπκθσληψλ.  Ο  Ακπληνπιιάρ 

ηκπλ Όκαξ αλαθέξεη ην παξαθάησ ραληέζ 
 

(1) Ιεξφ Κνξάλη, (αι-Μα’εληα 1). 
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ηνπ Πξνθήηε, «ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά 

φπνηνο ηα θαηέρεη ζα είλαη δηπξφζσπνο. Καη 

φπνηνο θαηέρεη έλα απφ απηά ζα έρεη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ δηπξνζψπνπ. 

Σν πξψην πξνδίδεη φηαλ ηνπ εκπηζηεχνληαη 

θάηη, δεχηεξνλ ςεχδεηαη φηαλ κηιάεη, ηξίηνλ, 

φηαλ ππφζρεηαη πξνδίδεη, ηέηαξηνλ, φηαλ 

δηαθσλεί βγάδεη ην ρεξφηεξν ηνπ εαπηφ»
(1)

. 

Λέεη επίζεο ν Πξνθήηεο αλ έλαο άλζξσπνο 

εκπηζηεχεηαη ηνλ άιινλ γηα ηε ςπρή  ηνπ 

θαη κεηά ηνλ ζθνηψλεη ηφηε εγψ δελ έρσ 

θακία ζρέζε κε ηνλ θνληά αθφκα θαη αλ ν 

δνινθνλεκέλνο άπηζηνο (αιιφζξεζθνο)
(2)

. 

Λέεη επίζεο ν Πξνθήηεο φηη, «φηαλ έλαο 

Μνπζνπικάλνο δίλεη ηνλ ιφγν ηνπ, ηφηε φινη 

νη Μνπζνπικάλνη πξέπεη λα ηνλ ζέβνληαη, 

αθφκα θαη αλ απηφο πνπ δίλεη ηνλ ιφγν έλαο 

άλζξσπνο πεξηζσξηαθφο ζηελ θνηλσλία. 

Καη φπνην παξαβηάδεη απηφ ζα έρεη ηελ 

θαηάξα ηνπ Αιιάρ, ησλ Αγγέισλ θαη φισλ 

ησλ αλζξψπσλ, θαη δελ γίλεηαη δηθή θακία 
 

(1) Albaihaqi, Al-Sunan al-Kubra, αξ. 11422. 

(2) Al-bukhari, αξ. 1110. 
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καξηπξία ηνπ»
(1)

. Ο πηζηφο δελ κπνξεί λα 
θνλεχζεη θαλέλαλ, δηφηη ε πίζηε ηνπ ηνπ 
απαγνξεχεη θάηη ηέηνην. 

Ο Πξνθήηεο ππελζπκίδεη ηνπο 
πληξφθνπο λα έρνπλ ππφςηλ ηνπο ηνπο 
Κφπηεο ηεο Αηγχπηνπ, «γηα φλνκα ηνπ 
Αιιάρ, λα πξνζέρεηε ηνπο  Κφπηεο  δηφηη  
ζα ηνπο θπξηαξρείηε. Δλψ απηνί ζα ζαο 
βνεζήζνπλ»

(2)
. 

Δπίζεο ν Όκαξ ηκπλ  αι-Υαηηάκπ 
έγξαςε ζηνλ Άκξν ηκπλ Αι-άο γηα λα ηνπ 
ππελζπκίζεη απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεη κε 
ηνπο Κφπηεο ηεο Αηγχπηνπ. Σνπ αλαθέξεη 
πσο απηνί είλαη ζπγγελείεο εμ αγρηζηείαο, 
επίζεο ηνπ ππελζπκίδεη ηνπ γεγνλφο φηη 
φπνηνο αδηθεί θάπνηνλ πνπ είλαη ζ’ ζπκθσλία 
θαη κνπάραλη ηφηε ν ίδηνο ν Πξνθήηεο ζα 
είλαη αληίπαιφο ηνπ

(3)
. 

Η θάζε ερζξηθή πξάμε ελάληηα ζηνπο 

ρξηζηηαλνχο ηεο Αηγχπηνπ, δελ είλαη νχηε 

πξνο ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο, νχηε πξνο 

(1) Abu Dawod, Al-Sunan, . 21169. 

(2) 

(3) 
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ζπκθέξνλ ηεο ζξεζθείαο. Όπνηνο δηαβάδεη 

ηελ ηζηνξία ηεο Αηγχπηνπ, ζα  δεη  ην  πψο 

νη Κφπηεο θαινζψξηζαλ ηελ ηζιακηθή 

πφξζεζε, δηφηη ήηαλ ε δηθή ηνπο ζσηήξα 

απφ ηελ αδηθία πνπ επηθξαηνχζε. Γη’ απηφ 

ην Ιζιάκ ηνπο εμαζθάιηδεη θαη εμαζθαιίδεη 

ηελ λα δνχλ κε αζθάιεηα θαη λα έρνπλ 

πιήξε δηθαηψκαηα κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο 

ζπκπαηξηψηεο ηνπο. Σν  Ιζιάκ  ζεσξεί  φηη 

ε αθέξαηζε νηηδήπνηε ςπρήο ρσξίο ιφγν, 

ηζνδπλακεί ηελ αθέξαηζε φισλ ησλ ςπρψλ. 

Σν Ιζιάκ δελ κηιάεη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

ςπρή, κηιάεη φκσο γη’ φιεο ηηο αλζξψπηλεο 

ςπρέο. 

Οηαδήπνηε θαθή πξάμε γίλεηαη 

θαηαζηξέθεη ηελ εηθφλα ηνπ Ιζιάκ παληνχ, 

θαη επηβεβαηψλεη φηη ην Ιζιάκ είλαη 

ζξεζθεία δηςαζκέλε γηα ην αίκα, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηφ δελ αιεζεχεη δηφηη δελ 

γίλεηαη λα ραξαθηεξίδεηαη έηζη κηα ζξεζθεία 

επεηδή κεξηθνί άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη 

κ’ έλα ηξφπν πνπ ε ίδηα ε ζξεζθεία ηνλ 

θαηαδηθάδεη. πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα 
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πνχκε φηη ην Ιζιάκ  εμαζθαιίδεη  πιήξσο  

ηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ αλζξψπσλ επίζεο 

φισλ ησλ αιιφζξεζθσλ πνπ δνχλ ζ’ 

ηζιακηθήο ρψξεο. 
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