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Το Ισλάμ 



Ισλάμ σημαίνει << υποταγή >> στο Θεό 

• Ισλάμ είναι η θρησκεία της υποταγής στο 
θέλημα του Θεού, όπως αυτό αποκαλύφθηκε 
στον προφήτη Μωάμεθ. 

• Αριθμεί πάνω από 700.000.000 πιστούς. 



Η προισλαμική θρησκεία στην Αραβία 

• Βασικό στρώμα από το οποίο άντλησε 
σημαντικά στοιχεία το Ισλάμ ήταν η αραβική 
θρησκεία. Υπήρχαν 360 είδωλα . Λάτρευαν 
ένα από αυτά κάθε μέρα. Ανιμισμός και 
λατρεία πνευμάτων, διαδεδομένη και η 
λατρεία των λίθων που πίστευαν ότι έκρυβαν 
μυστική δύναμη. 

• Σημαντικό ιερό στο οποίο γίνονταν ετήσια 
προσκυνήματα ήταν η Καάμπα στη Μέκκα, 
ένα μεγάλο οικοδόμημα κυβικού σχήματος 



Μωάμεθ: ο προφήτης των Αράβων 

• Ο Μωάμεθ γεννήθηκε το 570 μ.Χ. ( πλούσια χήρα 
Χαντίτζα – ο ίδιος έντονα θρησκευτική φύση ).Το 610 
άρχισε να έχει οράματα και "άμεση" επικοινωνία με 
τον θεό, (άγγελος Γαβριήλ) ο οποίος του υπαγόρευε 
το Κοράνι.  

• Δυστυχώς το πολυθειστικό περιβάλλον στο οποίο 
απευθυνόταν δεν μπορούσε να ανεχθεί τη διδ/λία 
για τον ένα Θεό. 

• Τελικά το 622 μ. Χ. μετέβη από τη Μέκκα στη 
Μεδίνα. Το γεγονός αυτό ον. Εγίρα  



• Το Κοράνι, "η απαγγελία" στα αραβικά. είναι ο 
νόμος του Θεού, που κατέβηκε στον Μωάμεθ 
με τη μεσολάβηση του αρχάγγελου Γαβριήλ. 
Το Κοράνι αποτελείται από 114 σούρες  ή 
κεφάλαια. 

• Είναι αλάθητο και θείο. 



Βασικές διδασκαλίες του Κορανίου 

1) Ο Θεός είναι ένας , ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ 
είναι ο προφήτης του. Άλλοι προφήτες ήταν 
ο Μωυσής, ο Νώε, ο Αβραάμ και ο Χριστός. 
Μωάμεθ ανώτερος από όλους . 

2) Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του θεού  
και έργο τους είναι να εκτελούν το θέλημα 
του. Ο Ιμπλίς εξέπεσε . 



3) Η ζωή και οι πράξεις των ανθρώπων 
προκαθορίζονται από τη βούληση του Αλλάχ 
( κισμέτ ),αλλά στην τελική κρίση ο 
άνθρωπος ανταμείβεται ή καταδικάζεται 
ανάλογα με τις πράξεις του 

4) Η ανταμοιβή καταδίκη = παράδεισος , 
τιμωρία, Ιδιαίτερα τονίζεται η ανταμοιβή για 
το θάνατο στη μάχη κατά των απίστων ( 
πολεμικός ζήλος) 



<< πέντε στύλοι του Ισλάμ>>, ονομ. τα 5 
υποχρεωτικά καθήκοντα του μουσουλμάνου 

πιστού 

1)  Ομολογία πίστης  ( σαχάντα):Η επανάληψη 
της φράσης<< δεν υπάρχει Θεός παρά μόνο 
ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης 
του>>. Οπτικό σύμβολο όταν είναι 
γραμμένη αραβιστί εντός κύκλου. 

 

 

 



2. Προσευχή ( σαλάτ, νάμαζ) = τελετουργία 
αίνου και υποταγής στο Θεό. Οι 
μουσουλμάνοι προσεύχονται πέντε φορές 
την ημέρα (πρωί, μεσημέρι, 3 το απόγευμα, 
μετά τη δύση του ήλιου, και το βράδυ. 
Υποχρεωτικές οι 3 . Οι ευσεβέστεροι 
προσεύχονται 8 φορές.  



2. Πριν την προσευχή επιβάλλεται 
τελετουργικό πλύσιμο του προσώπου, των 
χεριών και των ποδιών ( νερό ή άμμος ). Ο 
μουεζίνης καλεί από το μιναρέ για 
προσευχή ενώ ο ιμάμης απαγγέλλει τις 
προσευχές και προσκυνά . Η Παρασκευή 
είναι ιερή μέρα. 

 



3. Η Ελεημοσύνη θεωρείται καθήκον κάθε 
μουσουλμάνου να δίνει ελεημοσύνη σε 
χρήμα ή σε είδος ( 1/40 των οικονομιών του 
πιστού). 

4. Η αποχή ή νηστεία . Το Κοράνι συνιστά 
νηστεία 29-30 ημερών το χρόνο απ΄ όλους 
τους πιστούς άνδρες και γυναίκες άνω των 
14 ετών . Απαγορεύεται η λήψη τροφής , η 
όσφρηση αρωμάτων ακόμα και οι ενέσεις 
από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου. 



5. Η Ιερή αποδημία  ( Χατζ )στα ιερά μνημεία 
της Μέκκας (Καάμπα). Ο πιστός πρέπει 
τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του να 
πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι. 

  



Ιερός πόλεμος ( Τζιχάντ ) το Κοράνιο παροτρύνει 
για δυναμική , μαχητική αντιμετώπιση των 
απίστων. Οι εκτός της κυριαρχίας του Ισλάμ 
χώρες ονομ. <<οίκος πολέμου>> και 
αντιδιαστέλλονται του << οίκου του Ισλάμ>>. 
Ο χαρακτήρας του Ισλάμ είναι επιθετικός . 
Εκεί που η πειθώ δεν έφερνε αποτέλεσμα , 
επιστρατευόταν το ξίφος. 

 

 



Τι είναι θρησκευτικός φονταμενταλισμός; 

• Είναι ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία, η 
βίαιη επιβολή της πίστης, με παραβίαση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. 





Άλλες διατάξεις που χαρακτηρίζουν τη 
μουσουλμανική κοινωνία. 

• Καταδικάζεται η μοιχεία και η ασέλγεια με 100 
μαστιγώματα 

• Σε περίπτωση κλοπής αποκοπή αρχικά δεξί χεριού 
και έπειτα αριστερού ποδιού 

• Απαγορεύεται η βρώση χοιρινού, η οινοποσία και τα 
τυχερά παιχνίδια. 

• Συνηθίζεται η περιτομή στα αγόρια και στα κορίτσια 
( Αφρική ) 

• Τονίζεται η δικαιοσύνη , η καλοσύνη, η μεγαλοψυχία 
και η ευγένεια , στηλιτεύεται η περηφάνια  και η 
αλαζονεία. 

• Πολυγαμία – 4 κανονικοί γάμοι και παλλακίδες-
διαζύγιο –μπούργκα- απόκρυψη προσώπου  



 

 

 

• Ποιες είναι οι βασικές διδασκαλίες του Ισλάμ; 

• Απαριθμήστε τους 5 στύλους του Ισλάμ. 

• Ποια είναι η θέση της γυναίκας στη 
μουσουλμανικά κοινωνία; 

 


