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«Ο Δρ. Σομαλί έχει γράψει μια συνοπτική και λόγια εισαγωγή 
στις διαφορετικές διδασκαλίες του Σιιτικού Ισλάμ, τα 
πολιτιστικά, πνευματικά και δογματικά χαρακτηριστικά του, 
την εξέλιξή του ιστορικά και τη σημερινή κατάσταση. Θα 
πρέπει να τον συγχαρούμε για το επίτευγμά του.»

        
Χαμίντ Αλγάρ

Καθηγητής Περσικών και Ισλαμικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ, Καλιφόρνια

Σε έξι συνοπτικά και με σαφήνεια γραμμένα κεφάλαια, ο 
Μοχάμμαντ Αλί Σομαλί δίνει μια λόγια και καλά τεκμηριω-
μένη εισαγωγή στα κύρια χαρακτηριστικά του Σιιτικού Ισλάμ, 
ενός σημαντικού σχολείου της Ισλαμικής σκέψης που τα τε-
λευταία χρόνια κερδίζει όλο και μεγαλύτερη προβολή στα Δυ-
τικά μέσα ενημέρωσης.

Ο συγγραφέας αρχίζει με τη μελέτη του όρου «Σιίτες» - το-
νίζοντας την εμφάνισή του σε πολλές παραδόσεις του Προ-
φήτη, ώστε η προέλευση του Σιισμού να μπορεί να θεωρηθεί 
συναφής με την προέλευση του ίδιου του Ισλάμ – και συνεχίζει 
με μια συζήτηση επί των κειμένων και άλλων πηγών της Σιιτι-
κής σκέψης : το Κοράνι, τη Σούνα του Προφήτη, τις διδασκα-
λίες των Αλάθητων Ιμάμηδων από τον Οίκο του Προφήτη, και 
τις αρχές της λογικής και της ομοφωνίας έτσι όπως ξεκάθαρα 
εννοούνται στο Σιιτικό Ισλάμ.

Συνεχίζει επανεξετάζοντας τα κορυφαία δόγματα του Σιι-
τικού Ισλάμ, τόσο αυτά που έχει κοινά με άλλους Μουσουλ-
μάνους αλλά και εκείνα που τους χωρίζουν – θεία δικαιοσύ-
νη, Ιμάμηδες και το αλάθητο των Ιμάμηδων. Ακολουθούν οι 
πρακτικές λατρείας στο Σιιτικό Ισλάμ μαζί με μια αναθεώρηση 
των γενικών χαρακτηριστικών, με έμφαση τόσο στην πνευμα-
τικότητα όσο και στον ορθολογισμό.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με μια δημογραφική έρευνα των 
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πληθυσμών Σιιτών και σύντομες σημειώσεις για τις πόλεις με 
ιερές ενώσεις. Συστήνεται ως μια χρήσιμη πηγή αναφοράς για 
όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για Ισλαμικές σπουδές.

Ο Μοχάμμαντ Αλί Σομαλί είναι πτυχιούχος Ισλαμικών Σπου-
δών από την πόλη Κομ. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου και μετα-
πτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης και διδα-
κτορικού τίτλου στη φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο του Μά-
ντσεστερ. Μεταξύ των δημοσιεύσεων του περιλαμβάνονται το 
«Self-knowledge» (2η έκδοση 2006), «Discovering Shi´a Islam» 
(6η έκδοση 2006) και  «Ethical Relativism» (2001).
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ΠΡΌΛΌΓΌΣ

Ο Σιιτισμός σε όλη την πολυτάραχη ιστορία του ήταν πά-
ντα συνδεδεμένος με τη χώρα του Ιράν. Η επιρροή του σιιτι-
σμού στο Ιράν και η επέκταση του σε κάποιες πόλεις της χώ-
ρας έχει μακρά ιστορία. Το πιο σημαντικό είναι ότι για περισ-
σότερους από πέντε αιώνες – από την αρχή της Δυναστείας 
των Σαφαββιδών μέχρι σήμερα – υπήρξε η επίσημη θρησκεία 
των Ιρανών, παρά το γεγονός ότι πριν την εν λόγω περίοδο 
υπήρξαν και άλλες σιιτικές κυβερνήσεις όπως οι Σιίτες του 
Βορρά του Ιράν και οι Μπουγίδες. 

Η πρόσφατη Ισλαμική Επανάσταση συνετέλεσε σε μια νέα 
προσέγγιση της εννοιολογικής σχέσης του Σιιτισμού με το 
Ιράν. Από πολιτιστική και κοινωνική άποψη, άνοιξε το δρόμο 
για μεγάλους πολιτικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς 
και έγινε η αφορμή ώστε το Σιιτικό Ισλάμ να αποτελέσει ση-
μαντικό και αποτελεσματικό παράγοντα ανάμεσα στον γεω-
πολιτικό κόσμο.  Με άλλα λόγια, με την ίδρυση της Ισλαμι-
κής Επανάστασης η κρυμμένη δυναμική που υπήρχε πάντα 
μέσα στο Σιιτικό Ισλάμ άνθισε. Και αυτό το δόγμα απέκτη-
σε πολιτική εξουσία σε μια μεγάλη χώρα όπως το Ιράν, μια 
χώρα που αφενός λόγω της ειδικής γεωγραφικής και γεωπο-
λιτικής θέσης στα νοτιοδυτικά της Ασίας και αφετέρου λόγω 
της παροχής μεγάλων ορυκτών καυσίμων στην περιοχή του 
Περσικού κόλπου και της Κασπίας Θάλασσας, βρίσκεται στη 
δύνη διεκδικήσεων από πολλές άλλες χώρες. Σήμερα το Ιράν 
χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη Σιιτική επικράτεια στον κό-
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σμο δεδομένου ότι το 90% του συνολικού πληθυσμού της 
χώρας είναι Σιίτες.

Η λέξη «Σιισμός» σημαίνει ακόλουθος, συνήγορος και 
ομάδα και ως όρος αναφέρεται σε εκείνους που πιστεύουν 
ότι σύμφωνα με ένα χαντίθ (αφήγηση) από τον Προφήτη του 
Ισλάμ Μουχαμμέντ, ο Ιμάμης Αλί είναι ο επόμενος διάδοχός 
του, σε αντίθεση με τους Σουνίτες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι 
ο Προφήτης δεν έχει ορίσει κάποιον ως διάδοχό του. Όπως 
ισχυρίζονται κάποιοι ιστορικοί μερικούς αιώνες μετά την εμ-
φάνιση του Ισλάμ, η λέξη «Σιίτης» δεν χρησιμοποιούνταν 
μόνο με αυτή την έννοια.  Σήμαινε επίσης «αυτοί που συ-
μπαθούν τα μέλη της οικογένειας του Προφήτη» και επίσης 
«αυτοί που θεωρούσαν τον Ιμάμη Αλί ως νόμιμος Ιμάμη, ως 
τρίτο Χαλίφη». 

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την χρονολο-
γία εμφάνισης του Σιιτισμού ως μια ανεξάρτητη ομάδα που 
ακολουθεί τον Ιμάμη Αλί και τον χαρακτηρίζει ως νόμιμο δι-
άδοχο του Προφήτη του Ισλάμ. Για παράδειγμα μερικοί θεω-
ρούν ότι οι Σιίτες υπήρξαν και κατά τη διάρκεια της ζωής του 
Προφήτη του Ισλάμ. Είναι επίσης κάποιοι που ισχυρίζονται 
ότι οι Σιίτες δημιουργήθηκαν μετά από το περιστατικό Saqifa. 
Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι οι Σιίτες δημιουργήθηκαν  μετά 
τη δολοφονία του Οθμάν (τρίτος Χαλίφης). Είναι και κάποιοι 
που θεωρούν ότι οι Σιίτες εμφανίστηκαν μετά από την διαι-
τησία (Μάχη του Siffin). Αυτό όμως που επικρατεί ανάμεσα 
στους Σιίτες ιερείς είναι η πρώτη άποψη και η απόδειξή τους 
είναι τα χαντίθ και οι ιστορικές αναφορές σύμφωνα με τις 
οποίες κατά τη διάρκεια της ζωής του Μουχαμμέντ υπήρξαν 
κηρύγματα ευαγγελίου ή αναφέρονται ομάδες ανθρώπων ως 
Σιίτες του Αλί. 

Τα πιο σημαντικά δόγματα του Σιιτικού Ισλάμ είναι: οι Ιμα-
μίτες, οι Ισμαηλίτες και οι Ζαντίγια. Όλοι οι Σιίτες πιστεύουν 
ότι ο Προφήτης του Ισλάμ σύστησε στον λαό τον Ιμάμ Αλί 
ως τον διάδοχό του και δήλωσε επισήμως ότι η ηγεσία του 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ



12

ΤΟ ΙΣΛΆΜ ΆΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΙΙΣΜΟΥ

Μουσουλμανικού κόσμου είναι το δίκαιό Του και το δίκαιο 
των παιδιών Του. Μάλιστα, ανάμεσα σε αυτά τα δόγματα, οι 
Ζαντίγια έχουν δεχτεί και την ηγεσία του Αμπού Μπακρ και 
του Οθμάν. Παρόλα αυτά όμως και αυτοί θεωρούν τον Ιμάμη 
Αλί τον πλέον άξιο για αυτή τη θέση και αναφέρουν ότι οι 
Μουσουλμάνοι στις επιλογές τους – δηλαδή την επιλογή του 
Αμπού Μπακρ και του Οθμάν – έκαναν λάθος. Όμως επειδή 
και ο Ιμάμης Αλί τους δέχτηκε, τους δεχόμαστε κι εμείς. 

Επίσης, η άποψη των Σιιτών Μουσουλμάνων για την ηγε-
σία (θρησκευτική και πολιτική ηγεσία) είναι το κοινό σημείο 
ανάμεσα στα Σιιτικά δόγματα. Η ηγεσία θεωρείται ως μια 
πολύ σημαντική, υψηλή και κεντρική θέση στο Καλάμ (επι-
στήμη του λόγου) των Σιιτών. Με βάση τα πιστεύω των Σιι-
τών ο Ιμάμης διαθέτει την υψηλότερη αναφορά της ερμηνείας 
των Ισλαμικών κανόνων μετά από τον θάνατο του Προφήτη. 
Σύμφωνα με τις διάφορες αφηγήσεις των Σιιτών η θέση του 
Ιμάμη είναι τόσο υψηλή που εάν κάποιος πεθάνει χωρίς να 
έχει αναγνωρίσει τον Ιμάμη του πεθαίνει ως άπιστος. Οι Σιί-
τες επίσης πιστεύουν ότι η πίστη στην ηγεσία (Ιμάματ) είναι 
από τις βασικές αξίες της θρησκείας και είναι μια θεϊκή θέση.  
Δηλαδή, οι Προφήτες δεν μπορούν να αφήσουν την επιλογή 
του Ιμάμη στη δικαιοδοσία του λαού αλλά είναι οι ίδιοι υπο-
χρεωμένοι να επιλέξουν τον διάδοχό τους. Οι Σιίτες επίσης 
πιστεύουν ότι οι 12 Ιμάμηδες είναι αναμάρτητοι και αυτό το 
θεωρούν αναγκαίο και ως μια προυπόθεση της ηγεσίας τους. 

Οι δωδεκατιστές Σιίτες είναι το μεγαλύτερο Σιιτικό δόγμα. 
Σύμφωνα με τα πιστεύω των δωδεκατιστών Σιιτών, μετά τον 
θάνατο του Προφήτη του Ισλάμ υπήρξαν 12 Ιμάμηδες εκ των 
οποίων ο πρώτος ήταν ο Ιμάμης Αλί και ο τελευταίος είναι ο 
Ιμάμης Μαχντί, ο οποίος είναι ακόμα ζωντανός, μη εμφανής 
και κάποια μέρα θα εμφανιστεί στη γη για να διαδώσει την 
ειρήνη σε όλο τον πλανήτη. 

Το παρόν βιβλίο είναι μια σύντομη περιγραφή του Σιιτικού 
Ισλάμ το οποίο περιλαμβάνει θρησκευτικά και ηθικά διδάγ-
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ματα. Ελπίζω με την ανάγνωση του εν λόγω βιβλίου να απο-
κτήσετε καλύτερη και εμπεριστατωμένη γνώση για το Ισλάμ, 
ειδικά το «Σιιτικό Ισλάμ».            

Δρ Αλί Μ. Χελμί
Μορφωτικός Σύμβουλος

Πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας
του Ιράν στην Ελλάδα

ΜΟΧΆΜΜΆΝΤ ΆΛΙ ΣΟΜΆΛΙ



14

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Πρόλογος............................................................................10
Εισαγωγή............................................................................16

ΚΕΦΑΛΑΙΌ ΠΡΩΤΌ
Προέλευση του Σιιτισμού.................................................22
Η σημασία του όρου Σιίτες.................................................22
Πότε ξεκίνησε ο Σιιτισμός;.................................................23
Σιίτες των πρώιμων χρόνων.................................................35

ΚΕΦΑΛΑΙΌ ΔΕΥΤΕΡΌ
Πηγές της Σιιτικής Σκέψης...............................................42
Το Ιερό Κοράνι....................................................................42
Η Σούνα...............................................................................53
Ο Λόγος...............................................................................63
Ομοφωνία............................................................................64

ΚΕΦΑΛΑΙΌ ΤΡΙΤΌ
Δόγματα..............................................................................67
Μια σύντομη περιγραφή του Ισλάμ......................................68
Αρχές της Θρησκείας..........................................................71
Σιιτικά Δόγματα...................................................................73
Το αλάθητο..........................................................................94
Το δόγμα του Αλ-Μαχντί...................................................103

ΚΕΦΑΛΑΙΌ ΤΕΤΑΡΤΌ
Πρακτικές...................................................................108
1. Καθημερινές προσευχές.........................................108
2. Νηστεία..................................................................110
3. Προσκύνημα στη Μέκκα.......................................110



15

4. Ελεημοσύνη...........................................................112
5. Αγώνας για τη Χάρη του Θεού................................115
6. Εντολή για το Καλό και Απαγόρευση του Κακού.....118

ΚΕΦΑΛΑΙΌ ΠΕΜΠΤΌ
Γενικά χαρακτηριστικά του Ισλάμ και του Σιιτισμού....119
Πνευματικότητα................................................................120
Ορθολογισμός....................................................................130
Αναζήτηση της Δικαιοσύνης............................................138

ΚΕΦΑΛΑΙΌ ΕΚΤΌ
Όι Σιίτες στον κόσμο......................................................147
Πληθυσμός........................................................................147
Ιερές Πόλεις.......................................................................154

Βιβλιογραφία....................................................................162



16

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πριν τη νίκη της Ισλαμικής επανάστασης στο Ιράν το 
1979, πολύ λίγα είχαν γραφτεί σε Δυτικές γλώσσες για το 
Σιιτικό Ισλάμ. Οι γνώσεις για τον κλάδο αυτό της Ισλαμι-
κής πίστης περιορίζονταν κυρίως σε πολύ λίγους ακαδημα-
ϊκούς που ειδικεύονταν σε Ισλαμικές σπουδές ή Ανατολι-
κές γλώσσες, ειδικότερα στην Περσική γλώσσα. Υπήρχαν 
επίσης διπλωμάτες, τουρίστες και έμποροι οι οποίοι είχαν 
κάποια στοιχειώδη γνώση για τα Σιιτικά κράτη και τις Σιι-
τικές κοινότητες στη Μέση Ανατολή μέσα από προσωπικές 
εμπειρίες και επαφές.

Ωστόσο, η ίδρυση Ισλαμικής κυβέρνησης στο Ιράν υπό 
την ηγεσία των Σιιτών Ουλεμάδων (Ulamā), και κυρίως 
του Αγιατολλάχ Χομεϊνί, προκάλεσε περαιτέρω ενδιαφέ-
ρον για την πίστη των Σιιτών. Η Ισλαμική επανάσταση όχι 
μόνο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναβίωση της Ισλαμι-
κής συνείδησης σε ολόκληρο τον κόσμο και είχε μαζικές 
επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και πολιτική σκηνή, 
αλλά επίσης πυροδότησε την επιθυμία ανάμεσα στο ευρύ 
κοινό, τους πολιτικούς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να 
μάθουν περισσότερα για το Σιιτικό Ισλάμ. Στο ενδιαφέρον 
αυτό προστέθηκαν ορισμένα γεγονότα των δύο τελευταίων 
δεκαετιών, όπως ο ξεσηκωμός των Σιιτών του Ιράκ και άλ-
λων Αραβικών χωρών της περιοχής, η αυξημένη παρουσία 
Σιιτών μεταναστών στη Δύση και ο ηγετικός ρόλος Σιιτών 
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μαχητών στον αγώνα ενάντια στην κατοχή του Νότιου Λί-
βανου και την απελευθέρωση των κατεχόμενων εδαφών.

Φυσικά, έχουν διεξαχθεί πολλά ερευνητικά προγράμματα 
και υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία αναφορικά με τις διάφο-
ρες πτυχές του Σιιτικού Ισλάμ. Αν και έχουν εκπονηθεί πολλά 
αξιόπιστα και ακαδημαϊκά έργα, ο συγγραφέας δε μπορεί να 
μην εκφράσει τη βαθιά ανησυχία του για δημοσιεύματα επί 
του θέματος στην αγγλική γλώσσα. Ορισμένα από αυτά γρά-
φτηκαν από συγγραφείς που δεν είχαν βαθιά και καλή γνώση 
του θέματος. Άλλα γράφτηκαν μέσα από την προκατάληψη 
και το μίσος για αυτό που βλέπουν ως ένα απειλητικό φαινό-
μενο. Άλλα είναι έγκυρα αλλά δυστυχώς δεν είναι μεθοδικά 
οργανωμένα ή είναι κακογραμμένα και έτσι δεν ικανοποι-
ούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των αγγλόφωνων ανα-
γνωστών. Παραμένει, ωστόσο, μια μεγάλη και πραγματικά 
αυξανόμενη ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και δημοσιεύσεις 
σχετικά με το θέμα.

Το παρόν έργο αποτελεί μία ταπεινή προσπάθεια να κα-
λυφθούν τα κενά που υπάρχουν στον τομέα των Ισλαμικών 
σπουδών γενικότερα και ειδικότερα σε ότι αφορά τις Σιιτικές 
σπουδές. Αν και είναι γραμμένο απλά και καθαρά, αποτελεί 
αποτέλεσμα σχεδόν είκοσι ετών συμμετοχής στις Ισλαμικές 
σπουδές και τη Δυτική φιλοσοφία, και βασίζεται ως ένα βαθ-
μό σε δύο σειρές διαλέξεων με θέμα το Σιιτικό Ισλάμ που 
εδόθησαν στο Jami´at al-Zahra [Τζαμιάτ αλ-Ζαχρά, Σιιτικό 
Ισλαμικό σεμινάριο για Γυναίκες] στην πόλη Κομ (Qum) το 
1995 και 1996, και σε μια δεύτερη σειρά τριάντα περίπου 
διαλέξεων που εδόθησαν στο Ισλαμικό Ινστιτούτο του Μά-
ντσεστερ και στο Κέντρο Πρόνοιας Σιιτών στο Μάντσεστερ 
το 1998 και 1999.

Το πρώτο κεφάλαιο αρχίζει με την επεξήγηση της κυριο-
λεκτικής και τεχνικής σημασίας του όρου «Σιίτες» και την 
αναφορά σε δηλώσεις διάσημων λογίων επί του θέματος. Συ-
νεχίζει με τη μελέτη της προέλευσης του Σιιτικού Ισλάμ και 

ΕΙΣΆΓΩΓΗ
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τη μεταγενέστερη ανάπτυξή του στη διάρκεια των ετών που 
διαμόρφωσαν το Ισλάμ.

Το δεύτερο κεφάλαιο μελετά τις πηγές της Σιιτικής σκέ-
ψης, δηλαδή το Κοράνι, τη Σούνα, το λόγο και την ομοφωνία. 
Συζητώντας την κατάσταση του Κορανίου, το κεφάλαιο συ-
νεχίζει για να αποδείξει ότι οι Σιίτες, όπως και οι υπόλοιποι 
Μουσουλμάνοι, πιστεύουν στην εκδοχή του Κορανίου που 
είναι διαθέσιμη σήμερα και ότι οι Σιίτες λόγιοι, από τα πρώτα 
χρόνια ως σήμερα, αρνήθηκαν και συνεχίζουν να αρνούνται 
οποιαδήποτε υποτιθέμενη μεταβολή του Κορανίου. Εξηγεί 
επίσης ότι το Βιβλίο της Φάτιμα, το οποίο αναφέρεται σε ορι-
σμένα χαντίθ Σιιτών, δεν έχει καμία σχέση με το Κοράνι και 
ότι ο όρος «Μουσχάφ» (mushaf) εδώ, όπως επίσης και σε 
πολλά άλλα σημεία, χρησιμοποιείται με την πρωταρχική ση-
μασία του, δηλαδή «βιβλίο». 

Το κεφάλαιο στη συνέχεια εξετάζει τη δεύτερη πιο σημα-
ντική πηγή, τη Σούνα, η οποία περιλαμβάνει τα λόγια, τις 
πράξεις και τη σιωπηρή έγκριση του Προφήτη Μουχαμμέντ. 
Το ίδιο το Κοράνι ζητά από τους Μουσουλμάνους να θεω-
ρούν τον Προφήτη ως πρότυπο, να ανατρέχουν σε εκείνον 
για να κρίνει και να διευθετεί τις συγκρούσεις τους, και ανα-
φέρεται στον Προφήτη ως τον Ένα που απαγγέλλει, διδάσκει 
και αφηγείται το Κοράνι. Το κεφάλαιο αυτό επίσης αναφέ-
ρεται στην ανάγκη κατάρτισης των παραδόσεων του Προ-
φήτη και περιγράφει με ποιο τρόπο οι Σιίτες, από την πρώτη 
στιγμή, ήταν αποφασισμένοι να τις καταγράψουν και να τις 
διηγηθούν όσο οι μη Σιίτες Μουσουλμάνοι ακολουθούσαν 
ακόμη εντολές για μη καταγραφή ή ακόμη και μη αφήγηση 
των χαντίθ, κατάσταση που συνεχίστηκε για περίπου έναν αι-
ώνα ακόμη. Το κεφάλαιο επίσης αναφέρεται στον Οίκο του 
Προφήτη και το ρόλο των μελών του στην παρουσίαση της 
Σούνα. Ακολουθεί συζήτηση για τη σπουδαιότητα του λόγου 
και το ρόλο που διαδραματίζει στην κατανόηση των πιστεύω, 
των αξιών και της πρακτικής νομοθεσίας ή, με άλλα λόγια, 
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στη θεολογία, την ηθική και τη νομολογία. Τέλος ο συγγρα-
φέας μελετά το θέμα της ομοφωνίας και τον τρόπο με τον 
οποίο μειώνεται στη Σούνα σύμφωνα με τους Σιίτες.

Το τρίτο κεφάλαιο μελετά ορισμένα από τα θεολογικά δόγ-
ματα της πίστης των Σιιτών. Μετά από ένα σύντομο απολογι-
σμό του Ισλάμ και των αρχών του, όπως η ενότητα του Θεού, 
η προφητεία και η ανάσταση, μελετώνται ορισμένα επιπλέον 
σημαντικά δόγματα. Τα δόγματα αυτά μπορεί εν μέρει να εί-
ναι κοινά με άλλους Μουσουλμάνους, αλλά οι Σιίτες είναι 
εκείνοι που πιστεύουν σε όλα εξ αυτών.

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί ένα σύντομο απολογισμό 
των πρακτικών των Σιιτών κάνοντας μια σύντομη αναφορά 
στους στόχους και τις αρχές τους. Οι πρακτικές αυτές υιο-
θετούνται κατά βάση από όλους τους Μουσουλμάνους, αν 
και μπορεί να υπάρχουν ορισμένες διαφορές σε λεπτομέρειες 
μεταξύ των διαφόρων Ισλαμικών Σχολών.

Το πέμπτο κεφάλαιο μελετά τα τρία κύρια χαρακτηριστικά 
του Σιιτικού Ισλάμ : πνευματικότητα, ορθολογισμός και ανα-
ζήτηση της δικαιοσύνης. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά είναι 
ιδιαιτέρως διακριτά τόσο στη θεωρία όσο και στην ιστορία 
του Σιιτικού Ισλάμ. Στη συζήτηση περί πνευματικότητας, γί-
νονται αναφορές στη σημασία της ηθικής και της πνευματι-
κής οδού. Μεταξύ των πολλών και διαφορετικών εκδηλώ-
σεων της πνευματικότητας στο Σιιτικό Ισλάμ μπορούμε να 
βρούμε μια πλούσια βιβλιογραφία για τις ικεσίες, ειδικότε-
ρα τη συλλογή Αλ-Σαχίφα αλ-Σατζαντίγια (Al-Sahifa al-
Sajjadiyya), η οποία έχει μεταφραστεί στα αγγλικά ως “The 
Psalms of Islam” (Ψαλμοί του Ισλάμ).

Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί μια σύντομη 
περιγραφή του Σιιτικού κόσμου σήμερα. Το κεφάλαιο αυτό 
χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος εξετάζει συνοπτικά 
τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για το Μουσουλμανικό και 
Σιιτικό πληθυσμό στον κόσμο σήμερα. Υπάρχει επίσης μια 
κατανομή των θρησκευτικών πεποιθήσεων ορισμένων χω-

ΕΙΣΆΓΩΓΗ
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ρών που έχουν μακρά ιστορία στην παρουσία Σιιτών. Αν και 
δεν υπάρχουν παγκοσμίως αποδεκτά στατιστικά στοιχεία για 
το σημερινό πληθυσμό των Σιιτών στον κόσμο, έχουν γίνει 
προσπάθειες εδώ ώστε να συλλεγούν οι πιο ακριβείς και τεκ-
μηριωμένες πληροφορίες επί του θέματος. Το δεύτερο μέρος 
του κεφαλαίου εισάγει τον αναγνώστη στις κύριες ιερές πό-
λεις των Σιιτών Μουσουλμάνων και στους τόπους προσκυ-
νήματος και θρησκευτικών επισκέψεων.

Σε γενικές γραμμές, το παρόν έργο έχει σκοπό να δώσει 
απαντήσεις σε ερωτήματα που θα μπορούσε να έχει όποιος 
ενδιαφέρεται να μάθει για το Σιιτικό Ισλάμ. Επομένως χρησι-
μεύει ως εισαγωγική πηγή για τα βασικά χαρακτηριστικά της 
σχολής αυτής. Ταυτόχρονα, ο συγγραφέας ελπίζει, λόγω του 
ύφους και της γλώσσας του βιβλίου και των στοιχείων και 
επιχειρημάτων που αναφέρονται σε αυτό, να βοηθήσει επί-
σης όσους γνωρίζουν ήδη τη θρησκεία αυτή αλλά επιθυμούν 
να αποκτήσουν πιο αυθεντική πληροφόρηση, με συστημα-
τική και μεθοδική παρουσίαση, για την προέλευσή της, την 
πίστη, τις πρακτικές και τη σύγχρονη διαμόρφωσή της από 
ανθρώπινη άποψη.

Θα πρέπει επίσης να πω ότι το παρόν έργο αποτελεί βαθιά 
δέσμευση προς την Ισλαμική ενότητα και εκφράζει την ελπί-
δα ότι εκπροσωπεί ένα μέτριο βήμα προς τη Μουσουλμανική 
αδελφότητα. Πράγματι, ένας από τους κύριους τρόπους επί-
τευξης της ενότητας και αδελφότητας είναι η ενίσχυση της 
αμοιβαίας κατανόησης και η υπέρβαση των ιστορικών προ-
καταλήψεων που εμποδίζουν την κατανόηση μεταξύ των δια-
φορετικών σχολών. Σύμφωνα με μια Αραβική παροιμία, «Οι 
άνθρωποι είναι εχθροί όσων δεν γνωρίζουν». Είναι αλήθεια 
ότι τα θεμέλια του μίσους είναι η άγνοια, ενώ τα θεμέλια της 
αγάπης είναι η γνώση. Για το λόγο αυτό και προς όφελος των 
μη Σιιτών, παραπομπές σε κεντρικά Σιιτικά δόγματα έχουν 
επίσης γίνει από κύριες πηγές Σουνιτών.

Τέλος, θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω 
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όλα τα άτομα και τις οργανώσεις που με ενθάρρυναν ή με 
βοήθησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου εκπόνησης του έρ-
γου αυτού, και συγκεκριμένα το Τζαμιάτ αλ-Ζαχρά (Jami´at 
al-Zahra) (Κομ), το Ισλαμικό Ινστιτούτο του Μάντσεστερ, 
το Κέντρο Πρόνοιας Σιιτών (Μάντσεστερ), τον Αγιατολλάχ 
Μουχσίν Αρακί (Ayatollah Muhsin Araki), τον κ. Μουχ-
σίν Τζάφαρ (Muhsin Ja´far), το Δόκτορα Αλί Χεσματί (Ali 
Heshmati) και την Κα Μπαντρ αλ-Σαντάτ Ομρανί (Badr 
al-Sadat Omrani). Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον 
Καθηγητή Χαμίντ Αλγάρ (Hamid Algar), το Δόκτορα Ρεζά 
Σαχ Καζεμί (Reza Shah Kazemi), το Δόκτορα Μουχαμμάντ 
Λεγκενχάουζεν (Muhammad Legenhausen), τον κ. Αμπάς 
Βιρτζί (Abbas Virjee) και την Κα Ναζμίνα Βιρτζί (Nazmina 
Virjee) που διάβασαν το έργο αυτό και προσέφεραν πολύτιμα 
σχόλια. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω το Ισλαμικό 
Κολλέγιο Ανώτερων Σπουδών στο Λονδίνο και κυρίως το δι-
ευθυντή του, Δόκτορα Τζάφαρ Ελμί (Jafar Elmi), για τη χο-
ρηγία και δημοσίευση του βιβλίου αυτού, το οποίο θα χρησι-
μοποιηθεί ως διδακτική ύλη στα τμήματα Σιιτικών σπουδών. 
Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω συναισθήματα βαθιάς ευγνω-
μοσύνης προς το Θεό για όλες τις ευχές που μας έχει δώσει 
στο παρελθόν και στο παρόν.

Μοχαμμάντ Α. Σομαλί
Φεβρουάριος 2003

ΕΙΣΆΓΩΓΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΌ ΠΡΩΤΌ

Προέλευση του Σιιτικού Ισλάμ

Η ερμηνεία του όρου «Σία»

Στις περισσότερες γλώσσες υπάρχουν όροι με δύο ερμη-
νείες : την αρχική ή πρωτεύουσα και την τεχνική ή δευτερεύ-
ουσα. Για παράδειγμα : ο όρος «σαλάτ» (salat στα Αραβικά) 
αρχικά σήμαινε απλά «ικετεύω» (du´a). Ωστόσο, αργότερα 
απέκτησε άλλη σημασία, δηλαδή ένα ειδικό είδος λατρείας 
στο Ισλάμ, γνωστό ως «ναμάζ» (namaz) στα Περσικά και 
σε πολλές άλλες γλώσσες. Βέβαια, όπως κάποιος μπορεί να 
αντιληφθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να υπάρ-
χουν συνδέσεις και ομοιότητες μεταξύ των δύο εννοιών.

Στο βιβλίο του «Λεξικό Γλωσσικών Προτύπων» (Mu´jam 
Maqayis al-Lughah), ο Άχμαντ Φάρις (Ahmad Faris), ένας 
αναγνωρισμένος φιλόλογος του πέμπτου Ισλαμικού αιώνα, 
μελετά τον όρο «Shaya’a» (Σάγια) ως ρίζα του όρου «Σιί-
τες». Επισημαίνει δύο ερμηνείες : βοηθώ και διαδίδω. Του-
λάχιστον δύο από τις ερμηνείες αυτές βρίσκονται σε όλες τις 
παράγωγες μορφές της ρίζας αυτής, είτε χρησιμοποιούνται με 
την αρχική τους σημασία ή με την τεχνική. Για παράδειγμα, 
το Κοράνι (24:19) χρησιμοποιεί ένα παράγωγο ρήμα της ρί-
ζας αυτής που σημαίνει «διαδίδω».
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Ο όρος «Σιίτες» αρχικά σημαίνει έναν ή δύο οπαδούς ή 
ακόμη και μια ομάδα οπαδών, με την έννοια ότι οι οπαδοί 
ενός δεδομένου ατόμου είναι εκείνοι που βοηθούν αυτό το 
άτομο ή τους σκοπούς του. Στο ιερό Κοράνι, ο όρος χρησιμο-
ποιείται αρκετές φορές με την έννοια αυτή. Για παράδειγμα, 
στο στίχο 28:15 ο Θεός μιλά για έναν από τους οπαδούς του 
Μωυσή αναφέροντάς τον σαν έναν από τους Σιίτες του. Αλ-
λού, ο Αβραάμ παρουσιάζεται ως Σιίτης του Νώε (37:83).

Η τεχνική ερμηνεία του όρου «Σιίτες»

Στην απαρχή της Ισλαμικής ιστορίας, ο όρος «Σιίτες» χρη-
σιμοποιήθηκε με την πρωταρχική ή γενική έννοιά του για οπα-
δούς διαφόρων ατόμων. Για παράδειγμα, ορισμένα χαντίθ μι-
λούν για «Σιίτες του Αλί ιμπν Αμπί Τάλιμπ» (Shia of Ali b. Abi 
Talib) και άλλοι για «Σιίτες του Μου’αβίγια ιμπν Άμπι Σου-
φιάν» (Shia of Mu´awiyah b. Abi Sufyan). Ωστόσο, όπως θα 
δούμε παρακάτω, ο όρος σταδιακά απέκτησε μια δευτερεύου-
σα ή τεχνική σημασία, για παράδειγμα οι οπαδοί του Αλί, εκεί-
νοι που πίστευαν στην θεϊκά ορισμένη Ηγεσία του (Imamate).

Σε πολλά Αραβικά λεξικά, ο όρος «Σιίτες» αναφέρεται τόσο 
με την κυριολεκτική όσο και με την τεχνική σημασία του, έτσι 
ώστε είναι εύκολο να δει κάποιος τη σχέση μεταξύ των δύο, 
δηλαδή οπαδοί γενικά και οπαδοί του Αλί. Το ίδιο συμβαίνει 
και με πολλές θεολογικές πηγές. Για παράδειγμα, ο Αμπού 
αλ-Χάσαν αλ-Ασάρι (Abu al-Hasan al-Ash´ari) στο γνωστό 
του έργο Μακαλάτ αλ-Ισλαμιγίν γουά Ιχτιλάφ αλ-Μουσαλλίν 
(Maqalat al-Islamiyin wa Ikhtilaf al-Musallin) σχολιάζει την 
τεχνική ερμηνεία και αναφέρει ότι: «Ονομάστηκαν Σιίτες μόνο 
επειδή ακολούθησαν τον Αλί και πίστεψαν ότι εκείνος ήταν πιο 
προνομιούχος από τους άλλους συντρόφους του Προφήτη».1

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΙΙΤΙΚΟΥ ΙΣΛΆΜ

1. Άλ-Άσάρι, Άλί ιμπν Ισμαήλ Άμπου αλ-Χάσαν, Μακαλάτ αλ-Ισλαμιγίν γουά 
Ιχτιλάφ αλ-Μουσαγίν (Βηρυττός: Νταρ Ιχίγια αλ-Τουράθ αλ-Άραμπί), σελ 5 (σελ 
65 στην έκδοση του Μουχιγί αλ-Ντιν Άμπντ αλ-Χαμίντ)
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Ο Σαχρεστανί (Shahrestani) στο έργο του Αλ-Μιλάλ γουά 
αλ-Νιχάλ (Al-Milal wa al-Nihal), που αποτελεί εξαιρετική 
πηγή για τα διάφορα δόγματα στο Ισλάμ, γράφει: «Σιίτες 
είναι εκείνοι που ακολούθησαν τον Αλί και πίστεψαν στην 
θεϊκά ορισμένη Ηγεσία και το Χαλιφάτο του σύμφωνα με 
τα ρητά διδάγματα και τη διαθήκη του Προφήτη Μου-
χαμμέντ».1 Πρόκειται για ένα πολύ ακριβή ορισμό, αφού 
οι ίδιοι οι Σιίτες πιστεύουν ότι ο λόγος που ακολούθησαν 
τον Αλί είναι επειδή το ζήτησε ο Προφήτης και δεν ήταν 
προσωπική τους απόφαση να επιλέξουν ποιόν θα ακολου-
θήσουν. Αντίθετα, οι μη Σιίτες, μετά το θάνατο του Προ-
φήτη Μουχαμμέντ, ακολούθησαν εκείνον που είχε επιλεγεί 
στο Σακιφάχ (Saqifah) και πίστεψαν ότι ο Προφήτης είχε 
αφήσει τους ίδιους τους ανθρώπους να αποφασίσουν ποι-
όν θα ακολουθήσουν. Ωστόσο, ο Αμπού Μπακρ ιμπν Αμπι 
Κουχαφάχ (Abu Bakr b. Abi Quhafah), ο πρώτος Χαλίφης, 
ο οποίος επελέγη με τον τρόπο αυτό, πίστεψε ότι πρέπει 
να ορίσει το δικό του διάδοχο. Ο δεύτερος Χαλίφης, Ου-
μάρ ιμπν Αλ-Χατάμπ (Umar b. Al-Khattab), με τη σειρά του 
όρισε ένα συμβούλιο έξι ατόμων το οποίο θα επέλεγε έναν 
μεταξύ τους σύμφωνα με μια πιο αυστηρή διαδικασία που 
ο ίδιος είχε ορίσει. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι 
ήταν ο Αλί, ο τέταρτος Χαλίφης, εκείνος που επελέγη από 
όλους σχεδόν τους Μουσουλμάνους μετά τη δολοφονία του 
τρίτου Χαλίφη, Ουθμάν ιμπν Αφάν (Uthman b. Affan), να 
αναλάβει τη θέση του χαλίφη.

Στο έργο του Φιράκ αλ-Σία (Firaq al-Shi´ah), ο αλ-
Χάσαν ιμπν Μούσα αλ-Ναουμπαχτί (al-Hasan b. Musa al-
Nawbakhti), ένας πολύ γνωστός Σιίτης λόγιος, γράφει: «οι 
Σιίτες είναι οι οπαδοί του Αλί ιμπν Αμπι Τάλιμπ (Ali b. Abi 
Talib). Ονομάζονταν «Σιίτες του Αλί» κατά τη διάρκεια της 

1. Σαχρεστανί, Μουχαμμάντ ιμπν Άμπντ αλ-Καρίμ (1414/1993), Άλ-Μιλάλ γουά 
αλ-Νιχάλ, (Βηρυττός: Νταρ αλ-Μαριφά, Τρίτη έκδοση), Τόμος 1, σελ.169.
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ζωής του Προφήτη αλλά και μετά το θάνατό του και είναι 
γνωστοί ως οι οπαδοί του Αλί και πιστοί της θεϊκά ορισμένης 
Ηγεσίας του.»1  Ο Σείχης αλ-Μουφίντ (Shaykh al-Mufid), 
ένας από σπουδαιότερους Σιίτες λόγιους, ορίζει τους Σιίτες 
ως εκείνους που ακολουθούν τον Αλί και πιστεύουν ότι δι-
αδέχθηκε άμεσα τον Προφήτη.2 Εξηγώντας το λόγο για τον 
οποίον οι Σιίτες ονομάζονται επίσης «Ιμαμίγια» (Imamiyah), 
λέει: «Πρόκειται για έναν τίτλο για εκείνους που πιστεύουν 
στην αναγκαιότητα ύπαρξης της θεϊκά ορισμένης Ηγεσίας 
του Ιμάμη και της συνέχισής του στο πέρασμα του χρόνου, 
και στο γεγονός ότι κάθε Ιμάμης πρέπει ρητά να ορίζεται και 
να είναι αλάνθαστος και τέλειος.»3

Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε ότι οι Σιίτες είναι 
εκείνοι που πιστεύουν τα ακόλουθα σε ότι αφορά τη διαδοχή 
του Προφήτη:

1. Η διαδοχή ορίζεται με θεϊκή εντολή
2. Όπως ο Προφήτης επελέγη από το Θεό, έτσι και ο 

διάδοχός του, ο Ιμάμης, πρέπει να επιλεγεί από το Θεό και να 
αναγνωρίζεται από τον Προφήτη 

3. Ο άμεσος διάδοχος του Προφήτη Μουχαμμέντ ήταν 
ο Αλί

Οι μη Σιίτες ή Σουνίτες Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι η 
διαδοχή του Προφήτη δεν είναι θείας προέλευσης και αντί-
στοιχα, εκείνοι που διαδέχτηκαν τον Προφήτη, οι Χαλίφες, 
δεν ήταν απαραίτητο να κατέχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων ή 
πνευματικότητας. Ασφαλώς δεν ήταν απαραίτητο να είναι οι 
πλέον γνώστες και ευσεβείς. Στην πράξη, υπήρξαν ορισμένοι 
Χαλίφες των οποίων οι πράξεις δεν ήταν καν σύμφωνες με 
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1. Άλ-Ναουμπαχτί, αλ-Χάσαν ιμπν Μούσα (1404/1984), Φιράκ αλ-Σία (Βηρυττός: 
Νταρ αλ-Ιντουά), σελ.17
2. Βλέπε αλ-Μουφίντ, Σείχης Μουχαμμάντ Νου’ μάν, Άγουα’ ίλ αλ-Μακαλάτ 
(Κομ:Κουνγκερεχέ Σειχέ Μουφίντ, 1413), σελ.36. [Στην έκδοση αυτή το κυρίως 
κείμενο αρχίζει από τη σελίδα 33].
3. Βλέπε αλ-Μουφίντ, Σείχης Μουχαμμάντ Νου’ μάν, Άγουα’ ίλ αλ-Μακαλάτ 
(Κομ: Συνέδριο προς τιμήν του Σείχη Μουφίντ, 1413), σελ.38
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τα Ισλαμικά πρότυπα. Ούτε βέβαια οι μεταβιβάσεις εξουσίας 
μεταξύ των Χαλιφών ήταν πάντα ηθικά αποδεκτές.

Όσα ερμηνεύτηκαν παραπάνω αποτελούν την πλέον κοι-
νή χρήση του όρου «Σιίτες» στη διάρκεια της ιστορίας του 
Ισλάμ. Σε ορισμένα παλαιά κείμενα μπορεί κάποιος να βρει 
μια ίσως διαφορετική χρήση του όρου. Για παράδειγμα, ορι-
σμένοι ιστορικοί και συγγραφείς βιογραφικών λεξικών αφη-
γητών των χαντίθ χρησιμοποιούν τον όρο «Σιίτες» ακόμη και 
σε εκείνους τους Σουνίτες Μουσουλμάνους που πίστευαν ότι 
ο Αλί ήταν ανώτερος σε γνώση και πίστη ή υπηρεσίες στο 
Ισλάμ από τον τρίτο Χαλίφη ή από όλους τους πρώτους τρεις 
Χαλίφες.

Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, ένα ερώτημα που μπορεί 
να διαχωριστεί σε δύο επιμέρους υπο-ερωτήματα:

1. Πότε ήταν η πρώτη φορά που μια ομάδα ατόμων πί-
στεψε στην αναγκαιότητα να ακολουθήσει τον Αλί ως θεϊ-
κά εκλεγμένο διάδοχο του Προφήτη; Με άλλα λόγια, πότε 
ξεκίνησε η ιδέα της θεϊκά ορισμένης Ηγεσίας του Ιμάμη 
(Imamate);

2. Πότε ο όρος «Σιίτες» απέκτησε την τεχνική ερμηνεία 
του; Με άλλα λόγια, πότε ο όρος «Σιίτες» χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά για τους οπαδούς του Αλί και πιστούς της 
θεϊκά ορισμένης Ηγεσίας του;

Τα ερωτήματα αυτά είναι σημαντικά επειδή έχει υπονο-
ηθεί ότι η πίστη των Σιιτών δεν έχει ρίζες στο Ισλάμ κατά 
τη διάρκεια της περιόδου διαμόρφωσής του στα χρόνια του 
Προφήτη Μουχαμμέντ, και ότι η ιδέα αυτή προήλθε πολύ 
αργότερα από ορισμένα άτομα ή έθνη όπως οι Ιρανοί. Υπήρ-
ξαν πολλά επιστημονικά έργα για την αξιολόγηση αυτών των 
υποθέσεων και πολλά από αυτά δε λαμβάνονται σοβαρά υπό-
ψη στον ακαδημαϊκό κόσμο. Στο παρόν έργο, θα μελετήσου-
με τις κύριες Ισλαμικές πηγές για να δούμε πότε ξεκίνησε η 
ιδέα της θεϊκά ορισμένης Ηγεσίας του Ιμάμη και πότε ο όρος 
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«Σιίτες» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για τους οπαδούς 
του Αλί. Όταν διευκρινιστούν τα ιστορικά γεγονότα, δεν θα 
υπάρχει ανάγκη μελέτης εναλλακτικών θεωριών.

Υπάρχουν πολλά χαντίθ που αφηγούνται τόσο Σιίτες 
αλλά και μη Σιίτες σε ότι αφορά το θέμα της θεϊκά ορι-
σμένης Ηγεσίας του Ιμάμη, αλλά το θέμα αυτό θα μελετη-
θεί αργότερα όταν μιλήσουμε για τα δόγματα των Σιιτών. 
Στη συνέχεια, ωστόσο, θα μελετήσουμε μόνο τα χαντίθ στα 
οποία ο Προφήτης Μουχαμμέντ αναφέρθηκε σε μια ομάδα 
ατόμων αποκαλώντας τους Σιίτες (οπαδοί) του Αλί και μετά 
θα αναφερθούμε σε ορισμένα άλλα χαντίθ και στοιχεία της 
ιστορίας του Ισλάμ που μπορούν να ρίξουν περισσότερο 
φως στο παρόν θέμα. Όλα τα χαντίθ που παρατίθενται πα-
ρακάτω έχουν αναφερθεί από αναγνωρισμένες πηγές Σου-
νιτών. Αποτελούν απλά δείγματα των όσων μπορεί κάποιος 
να βρει στις πηγές που αναφέρονται παρακάτω καθώς επί-
σης και σε άλλες.

1. Ο Ιμπν Ασάκιρ (Ibn Asakir, 571) αφηγείται από τον 
Τζαμπίρ ιμπν Αμπντουλλάχ αλ-Ανσάρι (Jabir b. Abdullah al-
Ansari) που είπε:

Κάποτε είμασταν μαζί με τον Προφήτη Μουχαμμέντ, όταν 
έφτασε ο Αλί, και ο Προφήτης είπε, «Ορκίζομαι σε Εκείνον 
ο Οποίος έχει τη ζωή μου στα χέρια Του ότι σίγουρα ο άν-
δρας αυτός και οι Σιίτες του θα είναι ευτυχισμένοι την Ημέρα 
της Ανάστασης», και στη συνέχεια ο στίχος «Όσοι πίστεψαν 
και έπραξαν το καλό είναι τα αγαθότερα πλάσματα» (98:7) 
αποκαλύφθηκε. Αργότερα, κάθε φορά που οι σύντροφοι του 
Προφήτη Μουχαμμέντ έβλεπαν τον Αλί να έρχεται, έλεγαν, 
«Ήρθε ο καλύτερος των ανθρώπων».1

2. Ο Αλ-Σουγιούτι (Al-Suyuti) αφηγείται από τον Ιμπν 
Αμπάς ( Ibn Abbas) ότι όταν αποκαλύφθηκε ο στίχος (98:7), 
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1. Ιμπν Άσάκιρ (Ibn Asakir), Ταρίχ Ιμπν Άσάκιρ (Tarikh ibn Asakir), Τόμος 2, 
σελ 442 και Άλ-Σουγιούτι (al-Suyuti), Άλ Ντουρρ αλ-Μανθούρ (Al-Durr al-
Manthur), Τόμος 8, σελ 589.
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ο Προφήτης είπε στον Αλί: «Εκείνοι είναι εσύ και είναι οι 
Σιίτες σου και την Ημέρα της Ανάστασης θα είστε ευχαριστη-
μένοι και θα ευχαριστείτε το Θεό.1

3. Ο Ιμπν Χατζάρ (Ibn Hajar) αφηγείται από τον Ιμπν 
Αμπάς (Ibn Abbas) ότι όταν αποκαλύφθηκε ο στίχος (98:7), 
ο Προφήτης είπε στον Αλί: «Εκείνοι είναι εσύ και είναι οι 
Σιίτες σου. Εσύ και οι Σιίτες σου θα εμφανιστείτε την Ημέρα 
της Ανάστασης και θα είστε ευχαριστημένοι και θα ευχαρι-
στείτε [το Θεό] και οι εχθροί σας θα έρθουν και θα είναι θυ-
μωμένοι και ολοκληρωτικά υποταγμένοι.»2

4. Ο Ιμπν αλ-Αθίρ (Ibn al-Athir) αφηγείται ότι, απευθυ-
νόμενος στο Αλί, ο Προφήτης είπε: 

Αλί! Εσύ και οι Σιίτες σου θα φθάσετε στο Θεό ευχαριστημέ-
νοι από Εκείνον και ευχαριστώντας Τον, και οι εχθροί σου θα 
φθάσουν στο Θεό θυμωμένοι και ολοκληρωτικά υποταγμένοι.3

Υπάρχουν και άλλα χαντίθ στα οποία ο Προφήτης Μου-
χαμμέντ, απευθυνόμενος στον Αλί, χρησιμοποίησε την έκ-
φραση «οι Σιίτες μας». Αυτό συμβαδίζει με όσα υποστηρί-
χθηκαν παραπάνω, ότι δηλαδή οι Σιίτες είναι εκείνοι που 
ακολουθούν τον Αλί, σύμφωνα με τις διδαχές του Προφήτη 
και όχι λόγω της δικής τους προσωπικής απόφασης. Για πα-
ράδειγμα, ο Ιμπν Ασάκιρ (Ibn Asakir) αφηγείται ότι ο Προ-
φήτης είπε :

Σίγουρα υπάρχει μια άνοιξη στον Παράδεισο πιο γλυκιά και 
από το νέκταρ, πιο βελούδινη από το βούτυρο, πιο δροσερή 
από τον πάγο και η οποία μυρίζει καλύτερα από μόσχο. Σε 

1. Άλ-Σουγιούτι
2. Ιμπν Χατζάρ, Άλ’ Σάουα’ ικ αλ-Μουχρικά (Ibn Hajar, Al’Sawa´iq al-Muhriqah), 
Τμήμα 11, Κεφάλαιο 1. Στο ίδιο βιβλίο, ο Ιμπν Χατζάρ διηγείται επίσης από την 
Ουμ Σαλάμα (Umm Salamah) ότι μία νύχτα όταν ο Προφήτης ήταν στο σπίτι της 
κόρης του Φάτιμα, εκείνη έφτασε ενώ την ακολουθούσε ο Άλί. Στη συνέχεια ο 
Προφήτης είπε: «Άλί! Εσύ και οι σύντροφοί σου βρίσκεστε στον Ουρανό. Εσύ και 
οι Σιίτες σου βρίσκεστε στον Παράδεισο». 
3. Ιμπν αλ-Άθίρ, Άλ-ΝιIbn al-Athir, Al-Nihayah, “Qa-ma-ha”
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αυτή την άνοιξη βρίσκεται πηλός απ’ όπου εμείς (η οικογένειά 
μου κι εγώ) δημιουργηθήκαμε και οι Σιίτες μας δημιουργήθη-
καν από τον ίδιο πηλό.1

Υπάρχουν βέβαια και άλλα χαντίθ στα οποία ο Προφήτης, 
απευθυνόμενος στον Αλί, χρησιμοποίησε την έκφραση «Σιί-
τες από τους απογόνους σου». Αυτό επιβεβαιώνει όσα προα-
ναφέραμε, ότι δηλαδή οι Σιίτες είναι εκείνοι που ακολουθούν 
τον Αλί επειδή πιστεύουν στο θεσμό της θεϊκά ορισμένης 
Ηγεσίας του Ιμάμη. Όπως θα δούμε λεπτομερώς παρακάτω, 
οι Σιίτες πιστεύουν ότι ο Αλί ήταν ο πρώτος Ιμάμης και μετά 
από εκείνον η θεϊκά ορισμένη Ηγεσία του Ιμάμη συνεχίστηκε 
στους απογόνους του Αλί και της Φάτιμα, οι οποίοι επελέγη-
σαν από το Θεό και ορίστηκαν από τον Προφήτη. Για παρά-
δειγμα, ο Ζαμαχσαρί (Zamakhsari, 538) στο έργο του Ραμπί 
αλ-Αμπράρ (Rabi´ al-Abrar) αναφέρει ότι ο Προφήτης είπε: 
«Αλί! Όταν η Ημέρα της Ανάστασης φθάσει, εγώ θα μείνω κο-
ντά στο Θεό, εσύ θα μείνεις κοντά σε εμένα, οι απόγονοί σου 
θα μείνουν κοντά σε εσένα και οι Σιίτες τους θα μείνουν κοντά 
σε εκείνους. Μετά θα δεις που θα μας πάνε.»

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Κοράνι, η 
προφητεία επίσης κληρονομήθηκε. Το Κοράνι λέει: «Στείλα-
με το Νώε και τον Αβραάμ που δώρισαν την προφητεία και 
τις Γραφές» (57:26) Αυτό σημαίνει ότι εκείνοι που ήταν κα-
τάλληλοι να επιλεγούν ως προφήτες από το Θεό συμπεριλή-
φθηκαν στους απογόνους τους. Στο Κοράνι (2:124) υπάρχει 
μία αναφορά στο πώς ο Αβραάμ που ήταν ήδη προφήτης και 
φίλος του Θεού (khalil-ullah / χαλίλ-ουλλάχ) αναβαθμίστη-
κε από το Θεό και έγινε Ιμάμης για το λαό. Στη συνέχεια ο 
Αβραάμ ρώτησε το Θεό αν Εκείνος θα έδινε και στους απο-
γόνους του την θεϊκά ορισμένη Ηγεσία του Ιμάμη. Ο Θεός 
απάντησε ότι η διαθήκη Του (εδώ σημαίνει την θεϊκά ορισμέ-
νη Ηγεσία του Ιμάμη) δεν θα έφτανε σε εκείνους που ήταν 
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1. Ibn Asakir, Τόμος 1, σελ.131, Νο 180
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άδικοι. Με τον τρόπο αυτό, ο Αβραάμ συνειδητοποίησε ότι 
την θεϊκά ορισμένη Ηγεσία του Ιμάμη θα κληρονομούσαν 
μόνο οι δίκαιοι και σεβάσμιοι απόγονοί του.

Εκτός από τα προαναφερθέντα χαντίθ και τα χαντίθ σχε-
τικά με την θεϊκά ορισμένη Ηγεσία του Ιμάμη που θα ανα-
φερθούν παρακάτω, υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι για τους 
οποίους η εμφάνιση μιας ομάδας ατόμων όπως οι Σιίτες στη 
ζωή του Προφήτη ήταν ένα πολύ φυσικό αλλά και απαραίτη-
το φαινόμενο. Για παράδειγμα, στην αρχή του Ισλάμ, όταν 
ο Θεός ζήτησε από τον Προφήτη να αρχίσει το δημόσιο κά-
λεσμα στο Ισλάμ καλώντας τους στενούς συγγενείς του, ο 
Προφήτης προσκάλεσε τους συγγενείς του σε γεύμα. Μετά 
το γεύμα, ο Προφήτης ανακοίνωσε την αποστολή του και 
ζήτησε από τους προσκεκλημένους να υποδεχτούν το Ισλάμ 
και είπε ότι όποιος ανάμεσά τους πίστευε στο Ισλάμ και τον 
βοηθούσε θα ήταν διάδοχός του. Όλοι σιώπησαν. Ο μόνος 
που αποδέχτηκε την πρόσκληση να τον βοηθήσει ήταν ο Αλί, 
έφηβος εκείνη την εποχή. Ο Προφήτης του ζήτησε να καθί-
σει και επανέλαβε την πρόσκλησή του για δεύτερη και τρίτη 
φορά. Και πάλι «μόνο ο Αλί εξέφρασε την επιθυμία του να 
στηρίξει τον Προφήτη. Ο Προφήτης αποδέχθηκε την υποτα-
γή του Αλί στο θέλημα του Θεού και έφερε εις πέρας την 
εντολή του Αλλάχ να τον υποδείξει ως διάδοχό του. Το γεγο-
νός αυτό τεκμηριώνεται σε πολλές πηγές.1

Σε μια πολύ σημαντική δήλωση, ο Προφήτης σαφώς επι-
βεβαίωσε ότι ο Αλί ήταν ειλικρινής και ελεύθερος από κάθε 
ψευδή πιστεύω και λανθασμένες πράξεις, είτε στην προσωπι-
κή του συμπεριφορά είτε στο λόγο και την κρίση του, και ζή-

1. Μεταξύ των μη Σιιτικών πηγών, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το Ταρίχ αλ-
Ουμάμ γουά αλ-Μουλούκ (Tarikh al-Umam wa al-Muluk) από τον Ταμπαρί (απ. 
310), Τόμος 3, σελ. 62 και 63. Άλ-Καμίλ φι αλ-Ταρίχ (Al-Kamil fi al-Tarikh) από 
τον Ιμπν αλ-Άθίρ (Ibn al-Athir), Τόμος 2, σελ 40, 41 και Μουσνάντ (Musnad) του 
Άχμαντ Χαναμπάλ (Ahmad b. Hanabal), Musnad al-Asharah al-Mubashsharin bi 
al-Jannah, Νο 841
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τησε ρητά από τους Μουσουλμάνους να τον ακολουθήσουν. 
Η Ουμ Σαλάμα (Umm Salamah) ανέφερε ότι ο Προφήτης 
είπε: «Ο Αλί είναι πάντα με το μέρος της αλήθειας (al-haqq) 
και το Κοράνι και η αλήθεια είναι πάντα με το μέρος του, και 
θα είναι πάντα μαζί αδιάσπαστοι ως την Ημέρα της Ανάστα-
σης.» 

Αυτό το συγκεκριμένο χαντίθ διηγούνται επίσης οι 
Ιμπν Αμπάς (Ibn Abbas), Αμπού Μπακρ (Abu Bakr), Α´ι-
σάχ  (A´ishah), Αμπού Σαίντ αλ-Χουνταρί (Abu Sa´id al-
Khuddari), Αμπού Λάιλα (Abu Layla) και Αμπού Αγιάμπ 
αλ-Ανσαρί (Abu Ayyab al-Ansari).1 Αναφέρεται επίσης ότι ο 
Προφήτης είπε: «Ο Θεός να ευλογεί τον Αλί. Κύριε, ας είναι η 
αλήθεια πάντα μαζί του.»2

Ο Προφήτης επίσης σε πολλές περιπτώσεις ισχυρίστηκε 
ότι ο Αλί ήταν ο μεγαλύτερος γνώστης μεταξύ των ανδρών 
του σε θέματα σχετικά με τις Ισλαμικές επιστήμες. Για παρά-
δειγμα, ο Προφήτης είπε: « Η σοφία χωρίζεται σε δέκα μέρη: 
εννέα μέρη δίνονται στον Αλί και ένα μέρος μοιράζεται ανά-
μεσα στους υπόλοιπους ανθρώπους.»3 Αργότερα, ο δεύτερος 
Χαλίφης επιβεβαίωσε τα λόγια του Προφήτη λέγοντας, «Είθε 
ο Θεός να μη με βασανίσει με ένα δύσκολο καθήκον όπου ο 
Αλί δεν θα είναι παρών.»4

Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις πολύτιμες και 
ζωτικής σημασίας υπηρεσίες και θυσίες του Αλί, ώστε να 
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1. Σύμφωνα με τον Γκαφαρί (Gafari) σελ 10, η παράδοση αυτή διαβιβάστηκε μέσα 
από 15 μη Σιιτικές οδούς, όπως το Μουσταντάρκ (Mustadark) του Άλ-Χακίμ αλ-
Νισαμπουρί (al-Hakim al-Nishaburi), το αλ-Σαγουα’ ίκ (al-Sawa´iq) του ιμπν 
Χατζάρ (ibn Hajar), το Κανζ αλ-Ουμμάλ (Kanz al-Ummal) και το Γιαναμπί αλ-
Μαγουαντάχ (Yanabi al-Mawaddah).
2. Βλέπε για παράδειγμα το βιβλίο Κιτάμπ αλ-Μανακίμπ (Kitab al-Manaqib), 
Sakhr No 3647 του Άλ-Τιρμιντί (Al-Tirmidhi)
3. Άλ-Μπιντάγια γουά αλ-Νιχάγια (al-Bidayah wa al-Nihayah) από τον Ιμπν Κα-
θίρ (Ibn Kathir) (απ. 774), Τόμος 7, σελ 369
4. Βλέπε για παράδειγμα το Άλ-Ισαμπάχ φι Ταμίζ αλ-αχαμπάχ (Al-Isabah fi Tamiz 
al-ahabah), Ιμπν Χατζάρ (Ibn Hajar), Τόμος 2, σελ 509 και Άλ-Μπινταγιά γουα αλ-
Νιχαγιά ((al-Bidayah wa al-Nihayah), Ιμπν Καθίρ (Ibn Kathir), Τόμος 7, σελ 59.
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μπορούμε να αξιολογήσουμε τη θέση του μεταξύ των Μου-
σουλμάνων. Για παράδειγμα, όταν οι άπιστοι της Μέκκας 
σχεδίασαν να σκοτώσουν τον Προφήτη και ο Θεός τον ενη-
μέρωσε για τη συνομωσία τους, ο Προφήτης ρώτησε τον Αλί 
αν θα ήταν πρόθυμος να κοιμηθεί στη θέση του έτσι ώστε οι 
ειδωλολάτρες να νομίσουν ότι εκείνος ήταν ακόμη στο σπίτι 
του και να έχει την ευκαιρία να φύγει με ασφάλεια από τη 
Μέκκα. Ο Αλί δέχτηκε το καθήκον αυτό, και εδώ έγινε η απο-
κάλυψη του στίχου, «Και μεταξύ των ανθρώπων βρίσκονται 
εκείνοι που πωλούν την ψυχή τους για να αποκτήσουν θεία 
ευχαρίστηση». Η μετανάστευση του Προφήτη από τη Μέκκα 
στη Μεδίνα σηματοδοτεί την έναρξη του Ισλαμικού ημερο-
λογίου. Ο Αλί υπηρέτησε το Ισλάμ πολεμώντας στις μάχες 
του Μπαντρ (Badr), Ουχούντ (Uhud), Χαιμπάρ (Khaybar), 
Χανντάκ (Khandaq) και Χουναίν (Hunayn), στις οποίες έπαι-
ξε πολύ σημαντικό ρόλο. Όλες αυτές οι μάχες καταγράφονται 
σε πολλά ιστορικά έργα και συλλογές χαντίθ από μη Σιίτες 
λόγιους.

Ολοκληρώνουμε αυτό το τμήμα της συζήτησης με μια 
αναφορά στο πολύ γνωστό χαντίθ Γαδίρ (Ghadir). Επιστρέ-
φοντας από το τελευταίο προσκύνημά του στη Μέκκα, ο 
Προφήτης ζήτησε από τους χιλιάδες Μουσουλμάνους που 
τον συνόδευαν να σταματήσουν. Στάθηκε σε μια πλατφόρ-
μα ή άμβωνα που έφτιαξαν για αυτόν από σέλες και είπε: 
«Όποιος με υιοθέτησε ως τον Κύριό του (mawla), ο Αλί τώρα 
είναι ο Κύριός του». Στη συνέχεια, οι άνθρωποι που βρίσκο-
νταν εκεί, συμπεριλαμβανομένου του μελλοντικού πρώτου 
αλλά και δεύτερου Χαλίφη, δήλωσαν πίστη στον Αλί και τον 
συνεχάρησαν. Το χαντίθ αυτό διαδόθηκε από περισσότερες 
από εκατό πηγές. Για έναν ολοκληρωμένο κατάλογο μη Σιι-
τικών πηγών του χαντίθ αυτού, μπορείτε να δείτε τόμους του 
Αμπακάτ αλ-Ανουάρ (Abaqat al-Anwar) από τον Μιρ Χαμίντ 
Χουσείν αλ-Χίντι (Mir Hamid Husayn al-Hindi) (απ. 1306) 
και του Αλ-Γαδίρ (al-Ghadir) από τον Αμπντ αλ-Χουσείν αλ-
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Αμινί (Abd al-Husayn al-Amini) (απ.1390). Έχοντας επιβε-
βαιώσει τη φιλαλήθεια του χαντίθ, ορισμένοι Σουνίτες συγ-
γραφείς ερμήνευσαν τον όρο «μαουλά» (Mawla) που χρη-
σιμοποιείται στο χαντίθ ως «φιλία». Ανεξάρτητα από το αν 
αυτό μπορεί να γίνει δεκτό ή όχι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
η παράδοση αυτή αλλά και το γεγονός έδωσαν στον Αλί μια 
μοναδική και ουσιαστικής σημασίας θέση μεταξύ των Συ-
ντρόφων του Προφήτη.

Έτσι, φαίνεται ότι τα διάφορα χαντίθ μαζί με τα ιστορι-
κά στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω δεν θα πρέπει να 
αφήνουν καμία αμφιβολία ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του 
Προφήτη πολλοί Μουσουλμάνοι αγάπησαν βαθιά τον Αλί, 
αναζήτησαν τη συντροφιά του και αποφάσισαν να τον ακο-
λουθήσουν μετά τον Προφήτη. Οι άνθρωποι αυτοί πολύ συ-
χνά και με μεγάλη σπουδαιότητα αναφέρονταν ως οι Σιίτες 
του Αλί και έτσι ο όρος «Σιίτες» έγινε ισοδύναμος με τον 
όρο «Σιίτες του Αλί». Κυρίως, η ιδέα της θεϊκά ορισμένης 
Ηγεσίας του Αλί σίγουρα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της ζωής 
του Προφήτη Μουχαμμέντ. Ο θάνατος του Προφήτη ήταν 
φυσικό να φέρει το θέμα στην επιφάνεια με αποτέλεσμα όσοι 
πίστευαν ακόμη στην αναγκαιότητα να ακολουθήσουν τον 
Αλί να διαφοροποιηθούν από τους άλλους Μουσουλμάνους, 
οι οποίοι αργά ή γρήγορα πίστεψαν ότι ο θεσμός του Χαλι-
φάτου δίνει τη διαδοχή του Προφήτη σε ότι αφορά θέματα 
εξουσίας της Ισλαμικής κοινωνίας και δεν είναι θείας προέ-
λευσης θέση. Περιγράφοντας γεγονότα μετά το θάνατο του 
Προφήτη, ο Αλ-Μασουντί (Al-Masudi), ένας μεγάλος Σου-
νίτης ιστορικός, γράφει: «Σαφώς ο Ιμάμης Αλί και όσοι από 
τους Σιίτες του ήταν μαζί του παρέμειναν στο σπίτι του την 
περίοδο της υποταγής στον Αμπου Μπακρ».1

Μεταγενέστερα γεγονότα, όπως οι πόλεμοι που έλαβαν 
χώρα κατά τη διάρκεια του Χαλιφάτου του Αλί και η τρα-
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1. Ιθμπάτ αλ-Γουασίγια (Ithbat al-Wasiyah), σελ 121
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γωδία της Καρμπαλά (Karbala) όπου σκοτώθηκαν ο τρίτος 
Ιμάμης των Σιιτών και 72 άτομα από την οικογένεια και τους 
συντρόφους του, προσέδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στους 
Σιίτες του Αλί και επηρέασαν τη διαμόρφωση της ταυτότη-
τας των Σιιτών. Για παράδειγμα, σε ένα από τα πρώιμα έργα 
μπορούμε να βρούμε ότι ο Αλί, καταδικάζοντας τους Ταλχάχ 
(Talhah) και Ζουμπαίρ (Zubayr), είπε: «Ασφαλώς οι οπαδοί 
των Ταλχάχ (Talhah) και Ζουμπαίρ (Zubayr) στη Μπάσρα 
(Basra) σκότωσαν τους Σιίτες μου και τους αντιπροσώπους 
μου».1  Ο Αμπού Μιχνάφ (Abu Mikhnaf) αναφέρει ότι μετά 
το θάνατο του Μωαβία (Mu´awiyah) οι Σιίτες συγκεντρώ-
θηκαν στο σπίτι του Σουλειμάν ιμπν Σουράντ (Sulayman b. 
Surad) και εκεί εκείνος τους είπε: «Ο Μωαβίας (Mu´awiyah) 
πέθανε. Ο Χουσέιν (Husayn) αρνήθηκε να δηλώσει υπακοή 
στους Ουμαγιάδες και έφυγε για τη Μέκκα. Και εσείς είστε 
οι Σιίτες του και οι Σιίτες του πατέρα του».2

Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση από τον Αμπου 
Χατάμ αλ-Σιτζιστανί (Abu Hatam al-Sijistani) στο έργο του 
Αλ-Ζινά (Al-Zinah): «Ο όρος Σιίτες ήταν η πρώτη ονομασία 
που εμφανίστηκε στο Ισλάμ για τη λέξη μαντχάμπ (madhhab) 
και ήταν ο τίτλος για τους τέσσερις συντρόφους του Προφή-
τη: Αμπου Νταρρ (Abu Dharr), Αμμάρ (Ammar), Μικντάντ 
(Miqdad) και Σαλμάν αλ-Φαρσί (Salman al-Farsi). Αυτοί οι 
τέσσερις ήταν επίσης και οι πιο σημαντικοί οπαδοί του Αλί». 
Προσθέτει επίσης: «Αργότερα, κατά την περίοδο της Μάχης 
του Σιφίν (Siffin) ο όρος χρησιμοποιήθηκε για [όλους] τους 
οπαδούς του Αλί».3

1. Γουακάτ Σιφφίν (Waq´at Siffin) από τον Νασρ Μουζαχίμ (Nasr b. Muzahim) 
(απ. 212)
2. Μακτάλ αλ-Ιμάμ αλ-Χουσείν (Maqtal al-Imam al-Husayn), από τον Άμπου Μι-
χνάφ (Abu Mikhnaf), σελ 15
3. Άμπου Χατάμ αλ-Σιτζιστανί (Abu Hatam al-Sijistani), Τόμος 3, σελ 10, Μέρος 
Τρίτο: «Όροι δημοφιλείς μεταξύ των Άνθρώπων της Γνώσης»
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Σιίτες των πρώιμων χρόνων

Το Σιιτικό Ισλάμ ξεκίνησε στην πόλη Χιτζάζ (Hijaz) ανά-
μεσα στους συντρόφους του Προφήτη. Αναφερόμενοι στα 
Ισλαμικά ιστορικά και βιογραφικά έργα, βλέπουμε ότι ο κα-
τάλογος των Σιιτών μεταξύ των συντρόφων του Προφήτη 
περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστά μέλη του Μπανί Χασίμ 
(Bani Hashim) (απόγονοι του Χασίμ, προπάππου του Προ-
φήτη Μουχαμμέντ : Αμπντουλλάχ ιμπν αλ-Αμπάς (Abdullah 
b. al-Abbas), Αλ-Φαζλ ιμπν αλ-Αμπάς (Al-Fadl b. al-Abbas), 
Ουμπαιντουλλάχ ιμπν αλ-Αμπάς (Ubaydullah b. al-Abbas), 
Κουθάμ ιμπν αλ-Αμπάς (Qutham b. al-Abbas), Αμπντ αλ-
Ραχμάν ιμπν αλ-Αμπάς (Abd al-Rahman b. al-Abbas), Τα-
μάμ ιμπν αλ-Αμπάς (Tamam b. al-Abbas), Aqil b. Abi Talib 
(Ακίλ ιμπν Αμπί Τάλιμπ), Αμπου Σουφιάν ιμπν αλ-Χαρίθ 
ιμπν Αμπντ αλ-Μουτταλιμπ (Abu Sufyan b. al-Harith b. Abd 
al-Muttalib), Ναουφίλ ιμπν αλ-Χαρίθ (Nawfil b. Al-Harith), 
Αμπντουλλάχ ιμπν Τζάφαρ ιμπν Αμπι Τάλιμπ (Abdullah b. 
Jafar b. Abi Talib), Αουν ιμπν Τζάφαρ (Awn b. Jafar), Μου-
χαμμάντ ιμπν Τζάφαρ (Muhammad b. Jafar), Ραμπιάτ ιμπν 
αλ-Χαρίθ ιμπν Αμπντ αλ-Μουτταλιμπ (Rabi´at b. Al-Harith 
b. Abd al-Muttalib), αλ-Τουφαιλ ιμπν Αλ-Χαρίθ ιμπν Να-
ουφίλ (al-Tufayl b. Al-Harith b. Nawfil), Αμπντουλλάχ ιμπν 
Αμπι Σουφιάν ιμπν Αλ-Χαρίθ (Abdullah b. Abi Sufyan b. 
Al-Harith), αλ-Αμπάς ιμπν Ραμπιάτ ιμπν Αλ-Χαρίθ (al-
Abbas b. Rabi´at b. Al-Harith), αλ-Αμπας ιμπν Ουτμπατ ιμπν 
Αμπι Λαχάμπ (al-Abbas b. Utbat b. Abi Lahab), Αμπντ αλ-
-Μουτταλιμπ ιμπν Ραμπιάτ ιμπν Αλ-Χαρίθ (Abd al-Muttalib 
b. Rabi´at b. Al-Harith), Τζάφαρ ιμπν Αμπι Σουφιάν ιμπν Αλ-
Χαρίθ (Jafar b. Abi Sufyan b. Al-Harith). Ο κατάλογος των 
Σιιτών μεταξύ των συντρόφων του Προφήτη που δεν ήταν 
από τον Μπανί Χασίμ (Bani Hashim) περιλαμβάνει τους: 
Salman (Σαλμάν), Miqdad (Μικντάντ), Abu Dharr (Αμπού 
Νταρρ), Ammar b. Yasir (Αμμάρ ιμπν Γιασίρ), Χουνταιφάτ 
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ιμπν αλ-Γιαμάν (Hudhayfat b. al-Yaman), Χουζαιμάτ ιμπν 
Ταμπίτ (Khuzaymat b. Thabit), Αμπου Αγιούμπ αλ-Ανσαρί 
(Abu Ayyub al-Ansari), Αμπου αλ-Χαιθάμ Μαλικ ιμπν Αλ-
Τιχαν (Abu al-Haytham Malik b. Al-Tihan), Ουμπάι ιμπν 
Καμπ (Ubayy b. Ka´b), Καις ιμπν Σααντ ιμπν Ουμπαντάχ 
(Qays b. Sa´d b. Ubadah), Αντιγ ιμπν Χαταμ (Adiy b. Hatam), 
Ουμπαντατ ιμπν Αλ-Αμιτ (Ubadat b. Al-Amit), Μπιλάλ αλ-
Χαμπασί (Bilal al-Habashi), Αμπου Ραφι (Abu Rafi), Χασίμ 
ιμπν Ουτμπάχ (Hashim b. Utbah), Ουθμάν ιμπν Χουναίφ 
(Uthman b. Hunayf), Σαχλ ιμπν Χουναίφ (Sahl b. Hunayf), 
Χακίμ ιμπν Τζιμπλάτ αλ-Αμπντι (Hakim b. Jiblat al-Abdi), 
Χάλιντ ιμπν Σαίντ ιμπν Αλ-Ας (Khalid b. Sa´id b. Al- As), 
Αλ-Χουσάιμπ αλ-Ασλαμι (Al-Husayb al-Aslami), Χιντ ιμπν 
Αμπι Χαλάτ αλ-Ταμιμί (Hind b. Abi Halat al-Tamimi), Τζα-
ντάτ ιμπν Χουμπαιτάχ (Ja´dat b. Hubaytah), Χουτζρ ιμπν 
Αντιγ αλ-Κιντί (Hujr b. Adiy al-Kindi), Αμρ ιμπν Αλ-Χαμίκ 
αλ-Χουζάι (Amr b. Al-Hamiq al-Khuza´i), Τζαμπίρ ιμπν 
Αμπντουλλάχ αλ-Ανσαρί (Jabir b. Abdullah al-Ansari), Μου-
χαμμάντ ιμπν Αμπι Μπακρ (Muhammad b. Abi Bakr), Αμπάν 
ιμπν Σαίντ ιμπν Αλ-Ασί (Aban b. Sa´id b. Al-Asi), Ζαίντ ιμπν 
Σαουχάν αλ-Ζαιντί (Zayd b. Sawhan al-Zaydi).1

Από το Χιτζάζ, το Σιιτικό Ισλάμ διαδόθηκε στο Μπιλάντ 

1. Βλέπε για παράδειγμα το Μπουχούθ φι αλ-Μιλάλ γουά αλ-Νιχάλ (Buhuth fi 
al-Milal wa al-Nihal) του Σουμπχανί (J. Subhani), Τόμος 6, σελ.109 και 110. Ο 
Σαγίντ Άλί αλ-Μαντανί (Sayyid Ali al-Madani) στο έργο του Άλ-Νταρατζάτ 
αλ-Ραφιάτ φι Ταμπακάτ αλ-Σία αλ-Ιμαμίγια (Al-Darajat al-Rafi´at fi Tabaqat al-
Shi´ah al-Imamiyah) αναφέρει ονόματα 69 συντρόφων του Προφήτη οι οποίοι 
ήταν Σιίτες. Ο Σαγίντ Άμπντ αλ-Χουσάιν Σαράφ αλ-Ντιν (Sayyid Abd al-Husayn 
Sharaf al-Din) στο έργο του Άλ-Φουσούλ αλ- Μουχιμμάχ φι Ταλιφ αλ-Ούμμα 
(Al-Fusul al-Muhimmah fi Ta´lif al-Ummah) αναφέρει περισσότερα από 200 ονό-
ματα συντρόφων του Προφήτη Μουχαμμέντ οι οποίοι ήταν Σιίτες, με αλφαβητική 
σειρά ξεκινώντας από τον Άμπου Ραφι (Abu Rafi) και τελειώνοντας με τον Γιαζίντ 
Χαουθαράχ αλ-Άνσαρί Yazid b. Hawtharah al-Ansari). Ο Γιουσούφ Άμπντουλλάχ 
(Yusuf Abdullah) στο έργο του Άλ-Ιστι’ άμπ (Al-Isti´ah), ο Ιμπν αλ-Άθίρ (Ibn al-
Athir) στο έργο του Ουσντ αλ-Γαμπάχ (Usd al-Ghabah) και ο Ιμπν Χατζάρ (Ibn 
Hajar) στο έργο του Άλ-Ισαμπάχ (Al-Isabah) είναι μερικοί από τους μη Σιίτες λο-
γίους οι οποίοι ανέφεραν ορισμένους από τους Σιίτες πρωτοπόρους. 
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αλ-Σαμ (Bilad al-Sham) (σημερινή Συρία και Λίβανος), ιδι-
αίτερα στο Τζαμπάλ Αμίλ (Jabal Amil). Ο λόγος γι αυτό ήταν 
ότι ο Τρίτος Χαλίφης Ουθμάν ιμπν Αφάν (Uthman b. Affan), 
εξόρισε το σύντροφο του Προφήτη Αμπού Νταρρ (Abu Dharr) 
στη Δαμασκό όπου διοικούσε ο Μωαβίγια (Mu´wawiyah). Ο 
Αμπού Νταρρ (Abu Dharr) δεν παρέμεινε σιωπηλός και πήγε 
γύρω από τη Δαμασκό και αλλού στην περιοχή διαμαρτυ-
ρόμενος ενάντια στις αποκλίσεις που είχαν εμφανιστεί στον 
Ισλαμικό κόσμο και καλώντας τον κόσμο να αγαπήσει και να 
στηρίξει τον Αλί. Ο μεγάλος αυτός Σύντροφος του Προφήτη 
πήγε στο Τζαμπάλ Αμίλ (Jabal Amil) στο νότιο Λίβανο όπου 
έχτισε δύο τεμένη και κήρυξε το Σιιτικό Ισλάμ. Το Σιιτικό 
Ισλάμ ενισχύθηκε στη Συρία ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 
δυναστείας των Χαμδανιδών και κυρίως κατά τη διάρκεια 
της ηγεμονίας του Σαΐφ αλ-Ντάουλα (Sayf al-Dawlah). Οι 
άνθρωποι του Μπάαλμπεκ (Ba´albak) [αρχαία πόλη στο Λί-
βανο, κοντά στα σύνορα με τη Συρία] ήταν επίσης Σιίτες από 
την απαρχή της ιστορίας του Σιιτισμού στο Μπιλάντ αλ-Σαμ 
(Bilad al-Sham). Σήμερα είναι ένα από τα πιο σημαντικά κέ-
ντρα πληθυσμού Σιιτών στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια του Χαλιφάτου του Αλί και μετά τη 
Μάχη του Τζαμάλ, η πόλη Κούφα στο Ιράκ, που αρχικά 
ιδρύθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς, έγινε πρωτεύουσα του 
Ισλαμικού κράτους και των Σιιτών.1 Ο Σιιτισμός αναπτύχθη-
κε και άνθισε στην Κούφα και από εκεί διαδόθηκε σε άλλα 
μέρη του κόσμου.

Στην Υεμένη, ο Σιιτισμός συνδέεται με τις συνθήκες κάτω 
από τις οποίες οι άνθρωποι αγκάλιασαν το Ισλάμ. Σύμφωνα 
με τα ιστορικά βιβλία, ο Προφήτης πρώτα έστειλε τον Χαλίντ 
αλ-Ουαλίντ (Khalid al-Walid) στην Υεμένη για να καλέσει 
τους ανθρώπους στο Ισλάμ. Εκεί παρέμεινε για έξι μήνες, 
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1. Το 661 η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στη Δαμασκό από τον Μωαβία ιμπν Άμπι 
Σουφιάν (Mu´awiyah b. Abi Sufyan).
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αλλά χωρίς επιτυχία. Στη συνέχεια ο Προφήτης έστειλε τον 
Αλί και του ζήτησε να στείλει τον Χαλίντ (Khalid) πίσω. Ο 
Αλ-Μπουρά (Al-Bura), ο οποίος ήταν μέλος της αντιπροσω-
πείας με αρχηγό τον Αλί, λέει ότι όταν έφτασαν κοντά στην 
Υεμένη, ο Αλί στη διάρκεια της πρωινής προσευχής ζήτησε 
από όλους να σταθούν στη σειρά. Στη συνέχεια προχώρησε 
προς τους ντόπιους. Ο Αλί πρώτα προσευχήθηκε στο Θεό και 
μετά διάβασε ένα μήνυμα του Προφήτη προς αυτούς. Όλοι οι 
άνθρωποι του Χαμντάν (Hamdan) αγκάλιασαν το Ισλάμ από 
την πρώτη ημέρα και στη συνέχεια τους ακολούθησαν και οι 
υπόλοιποι κάτοικοι της Υεμένης.1 Ωστόσο, οι Μουσουλμάνοι 
της Υεμένης έδειξαν περίσσια αγάπη προς τον Αλί, ιδιαίτερα 
αργότερα όταν άκουσαν τις αρετές του Αλί από τον Προφή-
τη και έγιναν μάρτυρες της αγριότητας των εχθρών του Αλί, 
όπως του Μπουσρ ιμπν Αρτι’α (Busr b. Arti´ah).

Παρόμοια είναι και η ιστορία του Σιιτικού Ισλάμ στην 
Αίγυπτο. Από την πρώτη είσοδο του Ισλάμ στη χώρα τους, 
οι Αιγύπτιοι γνώριζαν για τους Σιίτες μέσα από επαφές με 
μεγάλους Συντρόφους του Προφήτη οι οποίοι είχαν ανάμι-
ξη στα γεγονότα, όπως ήταν ο Μικντάντ (Miqdad), ο Αμπου 
Νταρρ (Abu Dharr), ο Αμπου Ράφι (Abu Rafi) και ο Αμπου 
Αγιάμπ αλ-Ανσαρί (Abu Ayyub al-Ansari). Στα χρόνια του 
τρίτου Χαλίφη, επισκέφτηκε την Αίγυπτο ο Αμμάρ ιμπν 
Γιασίρ (Ammar b. Yasir), μεγάλος Σύντροφος του Προφή-
τη και εξέχουσα προσωπικότητα των Σιιτών. Οι Αιγύπτιοι 
ήταν πολύ ενεργοί στα γεγονότα που υποχρέωσαν τον Αλί να 
δεχθεί το Χαλιφάτο μετά τη δολοφονία του τρίτου Χαλίφη. 
Όταν ο Αλί έστειλε τον Καίς ιμπν Σαντ (Qays b. Sa´d) να 
κυβερνήσει την Αίγυπτο, τον υποδέχτηκαν με θέρμη και τον 
ακολούθησαν. Αργότερα ο Αμρ ιμπν αλ-Ας (Amr b. al-As) 

1. Βλέπε Άλ-Καμίλ (Al-Kamil) του Ιμπν αλ-Άθίρ (Ibn al-Athir), Τόμος 2, σελ 300. 
Βλέπε επίσης το Κανζ αλ-Ουμμάλ (Kanz al-Ummal) του αλ-Μουττακί αλ-Χίντι 
(Al-Muttaqi), Τόμος 6, σελ 158 και 392.
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σκότωσε τον Μουχαμμάντ ιμπν Αμπι Μπακρ (Muhammad b. 
Abi Bakr) τον οποίον είχε διορίσει ο Αλί ως τον επόμενο κυ-
βερνήτη της Αιγύπτου. Υπό την ηγεσία των Χαλιφάτων των 
Ομεϋαδών και Αββασιδών δεν υπήρχε Σιιτική εξουσία στη 
χώρα, αλλά οι άνθρωποι υποστήριζαν το δόγμα των Σιιτών. 
Αυτό διευκόλυνε την καθιέρωση της κυριαρχίας των Φατι-
μιδών στην Αίγυπτο και το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας 
Αφρικής. Αυτό διήρκεσε ως την εποχή του Σαλάχ αλ-Ντιν αλ 
Αγιούμπι (Salah al-Din al-Ayyubi) ο οποίος αποκατέστησε 
την κυριαρχία των Σουνιτών στην περιοχή.1

Στο Ιράν, ο Σιιτισμός έχει διαφορετική ιστορία. Όταν άρ-
χισαν να ασπάζονται το Ισλάμ από την εποχή του δεύτερου 
Χαλίφη και μετά, η πλειοψηφία των Ιρανών έγιναν Σουνίτες. 
Βέβαια, για συγκεκριμένους λόγους, ορισμένες πόλεις όπως 
η Κομ (Qum), η Ρέι (Rayy) και Κασάν (Kashan) ήταν από 
την αρχή Σιιτικές στο σύνολό τους ή εν μέρει. Οι Βουγίδες 
(Buwayhids) [κυβέρνησαν από το 320 ως το 447], οι οποίοι 
ήταν Σιίτες, είχαν μεγάλη επιρροή στις επαρχίες του Ιράν και 
στην πρωτεύουσα του Χαλιφάτου στη Βαγδάτη, αλλά ακόμη 
και στον ίδιο το Χαλίφη. Το γεγονός αυτό έδωσε στους Σιί-
τες τη δύναμη να ασκήσουν και να διαδώσουν ανοιχτά την 
πίστη τους. Όταν ο Βασιλιάς Μουχαμμάντ Χουνταμπανντέ 
(Muhammad Khudabandeh) έγινε Σιίτης στη διάρκεια του 
έβδομου Ισλαμικού αιώνα, έδωσε μεγαλύτερο γόητρο στους 
Σιίτες του Ιράν. Ένας αριθμός κινημάτων όπως εκείνο των 
Sarbadars του Χουρασάν (Khurasan), έτειναν να εκλαϊκεύ-
σουν το Σιιτισμό. Τέλος, ο Βασιλιάς Ισμαήλ (Ismail) καθι-
έρωσε την κυριαρχία των Σαφαβιδών το 905 και έκαναν το 

1. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Φατιμίδες ήταν Ισμαηλίτες και όχι Δωδεκατι-
στές και κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας τους η πλειοψηφία του λαού παρέμει-
ναν Σουνίτες. Οι Δωδεκατιστές είναι η μεγαλύτερη ομάδα του Σιιτικού Ισλάμ. Οι 
Δωδεκατιστές πιστεύουν στους δώδεκα Ιμάμηδες. Οι Ισμαηλίτες αποτελούν τη 
δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα Σιιτών. Πιστεύουν στους έξι πρώτους Ιμάμηδες των 
Δωδεκατιστών.

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΙΙΤΙΚΟΥ ΙΣΛΆΜ
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Σιιτισμό την κυρίαρχη σχολή σκέψης στο Ιράν. Από τότε, η 
συντριπτική πλειοψηφία των Ιρανών είναι Σιίτες.

Η άνθιση του Σιιτικού Ισλάμ στη Δημοκρατία του Αζερ-
μπαϊτζάν, μια ακόμη χώρα με πλειοψηφία Σιιτικού πληθυ-
σμού, ακολούθησε παρόμοια διαδρομή με το Ιράν, αφού 
αποτελούσε τμήμα του Ιράν ως τη στιγμή που κατακτήθηκε 
από τους Ρώσους στις αρχές του 19ου αιώνα.1 Το Ισλάμ έφτα-
σε στο Αζερμπαϊτζάν τον πρώτο Ισλαμικό αιώνα (642) και 
από τότε ήταν η κυρίαρχη θρησκεία στη χώρα. Οι Μουσουλ-
μάνοι σήμερα αποτελούν ποσοστό μεγαλύτερο του 95% του 
πληθυσμού και οι υπόλοιποι ακολουθούν κατά κύριο λόγο τη 
Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και την Αρμενική Αποστολική 
Εκκλησία. Το 70% του συνολικού πληθυσμού είναι Σιίτες. Η 
διαδικασία σύμφωνα με την οποία ο Σιιτισμός έγινε η κυρί-
αρχη θρησκεία στο Αζερμπαϊτζάν πάει πίσω στο 16ο αιώνα 
στη διάρκεια της ηγεμονίας του Βασιλιά Ισμαήλ, του ιδρυτή 
της Δυναστείας των Σαφαβιδών.

Αν και η πρακτική του Ισλάμ περιορίστηκε με την Σοβιε-
τική κατοχή, κάποιοι από τους κατοίκους του Αζερμπαϊτζάν 
συνέχισαν να έχουν ενεργή συμμετοχή σε θρησκευτικά ζη-
τήματα. Υπάρχουν πολλά τζαμιά, όπως το Τζαμί Τατζέρ Πιρ 
(Tajer Pir), το Τζαμί Τζουμά (Jumah Mosque) και το Τζαμί 
του Ιμάμη Χουσείν (Imam Husayn). Υπάρχουν επίσης Ισλα-
μικές Σχολές και εκπαιδευτήρια, ειδικά στην πόλη Μπακού 
και στο Τζαλίλ Αμπάντ (Jalil Abad). Ο λαός συνηθίζει να επι-
σκέπτεται τους τάφους αγίων του Ισλάμ, όπως είναι οι τάφοι 
των αδελφών του Ιμάμη Ρεζά (Imam Rida) στην πόλη Να-
νταράν (Nadaran), το τζαμί Μπιμπί Χειμπάτ (Bibi Heybat) 
όπου βρίσκεται ο τάφος της απογόνου του Προφήτη Ουκέ-
ιμα Χανούμ (Ukeyma Khanum) κοντά στο Μπακού και τον 

1. Το Άζερμπαϊτζάν παρέμεινε υπό Ρωσική κατοχή ως την ανεξαρτησία του το 
1918. Στη συνέχεια κατακτήθηκε από τους Μπολσεβίκους τον Άπρίλιο του 1920. 
Άνακηρύχθηκε Δημοκρατία στις 30 Άυγούστου 1991. 
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τάφο που αποδίδεται στον προφήτη  Τζερτζίς (Jerjis) στην 
πόλη Μπιλτζάν (Biljan). Ο λαός του Αζερμπαϊτζάν γιορτάζει 
ενεργά τις Ισλαμικές τελετές. Κάθε χρόνο στη διάρκεια του 
μήνα Μουχαράμ (Muharram), πρώτου μήνα στο Ισλαμικό 
ημερολόγιο, και ιδιαίτερα τη 10η ημέρα (Ημέρα της Ασούρα) 
πολλές τελετές πένθους λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη την 
επικράτεια.

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΙΙΤΙΚΟΥ ΙΣΛΆΜ
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Πηγές της Σιιτικής σκέψης

Πριν μελετήσουμε τα Σιιτικά δόγματα και τις πρακτικές, 
είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε τις πηγές στις οποίες οι 
Σιίτες βασίζονται για να κατανοήσουν το Ισλάμ και τη μεθο-
δολογία που υιοθετούν όταν χρησιμοποιούν αυτές τις πηγές. 
Στο κεφάλαιο αυτό, θα μελετήσουμε τις τέσσερις πηγές της 
σκέψης των Σιιτών, κυρίως όπως σχετίζονται με τη νομολο-
γία : το Ιερό Κοράνι, τη Σούνα, τη  λογική και την ομοφωνία.

Το Ιερό Κοράνι

Το Κοράνι είναι, ασφαλώς, η πιο σημαντική πηγή για 
όλους τους Μουσουλμάνους, συμπεριλαμβανομένων και των 
Σιιτών. Το Κοράνι λοιπόν ενεργεί σαν ένα όργανο ενότητας 
ανάμεσα στους Μουσουλμάνους. Ανεξάρτητα από τα διαφο-
ρετικά δογματικά και πολιτιστικά ιστορικά υπόβαθρα, όλοι 
οι Μουσουλμάνοι αναφέρονται στο ίδιο βιβλίο ως θεία καθο-
δήγηση που διέπει τη ζωή τους. Όπως και σε κάθε άλλη περί-
οδο της ιστορίας, σήμερα σε ολόκληρο τον Μουσουλμανικό 
κόσμο υπάρχει ένα μόνο Κοράνι χωρίς προσθήκες ή μεταβο-
λές. Μια τυπική Σιιτική θεώρηση του Κορανίου βρίσκεται 
στο ακόλουθο εδάφιο:
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Πιστεύουμε ότι το Κοράνι ήταν θεϊκής έμπνευσης και απο-
καλύφθηκε από τον Αλλάχ στην γλώσσα του αξιοσέβαστου 
Προφήτη Του, διαφωτίζοντας τα πάντα, ένα παντοτινό θαύμα. 
Ο άνθρωπος είναι αδύνατον να γράψει κάτι σαν κι αυτό λόγω 
της ευγλωττίας, της καθαρότητας, της αλήθειας και της γνώσης 
του, και καμιά μεταβολή δεν μπορεί να γίνει σε αυτό. Το Κο-
ράνι που  έχουμε τώρα είναι ακριβώς αυτό που στάλθηκε στον 
Προφήτη και οποιοσδήποτε υποστηρίζει κάτι διαφορετικό εί-
ναι κακοποιός, τίποτα άλλο παρά ένας σοφιστής ή διαφορετικά 
ένας άνθρωπος σε πλάνη και όλοι αυτοί έχουν αποβληθεί γιατί 
αυτά είναι τα λόγια του Αλλάχ, και «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), Άξιο παντός Ύμνου.» (41:42) 

… Επίσης πιστεύουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε το Ιερό Κο-
ράνι τόσο με λόγια όσο και με πράξεις. Γι’ αυτό δεν θα πρέ-
πει να μολύνεται ηθελημένα και δεν θα πρέπει να αγγίζεται 
από κάποιον που δεν είναι καθαρός (tahir). Το Κοράνι λέει ότι 
«Κανένας δεν μπορεί να το αγγίξει, εκτός από τους αγνούς». 
(56:79) [Muzaffar (Μουζαφάρ), σελ.26]

Ό Σιιτισμός αρνείται κάθε μεταβολή στο Κοράνι

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο Σιιτισμός αρνείται 
κάθε μεταβολή στο Κοράνι και πιστεύει ότι το Κοράνι που 
είναι διαθέσιμο σήμερα είναι το ίδιο με εκείνο που αποκαλύ-
φθηκε στον Προφήτη Μουχαμμέντ. Το Κοράνι είναι πλήρες. 
Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι με 
το Σιιτικό Ισλάμ και δεν έχουν στενή επαφή με τις Σιιτικές 
Κοινότητες υποστηρίζουν ότι οι Σιίτες πιστεύουν ότι το Κο-
ράνι έχει δεχτεί μεταβολές και πως κάποια μέρη του έχουν 
διαγραφεί. Η βάση αυτής της κατηγορίας δεν είναι τίποτα 
άλλο από την ύπαρξη μερικών χαντίθ στις Σιιτικές συλλογές 

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΣΙΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
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που έχουν θεωρηθεί ότι προτείνουν την ύπαρξη μεταβολών 
στο Κοράνι. Ούτε η μεγάλη πλειονότητα των πιο αξιόπιστων 
Σιιτών μελετητών αλλά ούτε και οι απλοί πιστοί έχουν ποτέ 
υιοθετήσει μια τέτοια πεποίθηση. Πράγματι, αυτή η κατηγο-
ρία είναι τόσο παράξενη που δεν αξίζει να εξεταστεί σοβαρά 
και, όταν διατυπώνεται, είναι συνήθως για πολεμικούς και 
εχθρικούς σκοπούς.

Κανένας δεν έχει δει ποτέ ένα αντίγραφο του Κορανίου δι-
αφορετικό από το κανονικό σε οποιοδήποτε μέρος του Ισλα-
μικού κόσμου. Υπάρχουν διαθέσιμα χειρόγραφα του Κορα-
νίου σήμερα που πηγαίνουν πίσω στην εποχή των Σιιτών 
Ιμάμηδων και είναι ακριβώς ίδια με τα σημερινά. Εκτός από 
τα αντίγραφα που φυλάσσονται στα μουσεία του Ιράν, του 
Πακιστάν, του Ιράκ και άλλα μέρη του κόσμου, τα αντίγρα-
φα  μεγάλης ιστορικής αξίας που φυλάσσονται στο Μουσείο 
του Κορανίου στην πόλη Μασχάντ (Mashhad) είναι ιδιαίτερα 
αξιοσημείωτα.1

Το Ιερό Κοράνι με σαφήνεια λέει ότι ο Ίδιος ο Θεός προ-
στατεύει το Κοράνι από μεταβολή και παραποίηση των κει-
μένων:

Αποκαλύψαμε το Κοράνι και αναλάβαμε να γίνουμε προ-
στάτες του. (15:9)2

1. Ο Μουχαμμάντ Μπακίρ Άνσαρί (Muhammad Baqir Ansari), ειδήμων στο χώρο 
των επιστημών του Κορανίου, γράφει: «Έχω προσωπικά δει κάποια αντίγραφα του 
Ιερού Κορανίου γραμμένα πάνω σε περγαμηνή φτιαγμένη από δέρμα ελαφιού. Η 
περίοδος γραφής αυτών των αντιγράφων του Κορανίου είναι περισσότερο από 
1000 χρόνια πριν. Μερικά από αυτά αποδίδονται στον Ιμάμη Άλί (Imam Ali), τον 
Ιμάμη Άλ-Σατζάντ (Imam al-Sajjad) (τον τέταρτο Ιμάμη), σε άλλους Ιμάμηδες, 
σε Σιίτες Ουλεμάδες  (Shi´a Ulama) και σε ευσεβείς ανθρώπους. Παρομοίως, σε 
άλλα μουσεία και βιβλιοθήκες, υπάρχουν επίσης αντίγραφα του Κορανίου που εί-
ναι πολύ παλιά, αλλά μέχρι τώρα κανένας δεν έχει ισχυριστεί ότι έστω και μια 
λέξη από αυτά τα χειρόγραφα του Κορανίου διαφέρει από αυτά που τώρα είναι 
διαθέσιμα στους Σιίτες και στους Μουσουλμάνους του κόσμου»
2. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κατηγορία της μεταβολής περιορίζεται στη δια-
γραφή κάποιων στίχων. Εξάλλου κανένας Σιίτης  ή Σουνίτης δεν έχει ποτέ κατη-
γορηθεί  για προσθήκη στο Κοράνι.
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Αναφορικά με αυτό το στίχο, ο Αλλαμά Ταμπαταμπα’ ί 
(Allamah Tabataba´i) στο περίφημο έργο του Εξήγησις του 
Κορανίου [Al-Mizan fi Tafsir al-Quran (Αλ-Μιζάν φι Ταφσίρ 
αλ-Κουράν)], έναν από τους σπουδαιότερους σχολιασμούς 
του Κορανίου, δηλώνει:

Το Κοράνι είναι μια ζωντανή και αιώνια Υπενθύμιση, που 
ποτέ δεν θα πεθάνει και δεν θα πέσει στη λήθη. Είναι άτρωτο 
σε κάθε προσθήκη και κάθε απώλεια. Είναι άτρωτο και ασφα-
λές ενάντια σε οποιεσδήποτε μεταβολές στη φόρμα και το ύφος 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χαρακτήρα και το ρόλο 
του, που είναι «η Υπενθύμιση του Αλλάχ που εκφράζει θεϊκή 
αλήθεια και γνώση». Γι αυτό το λόγο, ο προαναφερθέντας στί-
χος θεωρεί ότι το Θεϊκό Βιβλίο ήταν  πάντα και θα συνεχίζει 
να είναι φυλασσόμενο από κάθε ακρωτηριασμό και μεταβολή.

Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε μερικές από τις δηλώσεις 
Σιιτών μελετητών διαφόρων χρονικών περιόδων αναφορικά 
με αυτό το θέμα. Και καθώς ο λόγος για τον οποίον χρεώ-
νονται οι Σιίτες την πεποίθηση ότι το Κοράνι έχει υποστεί 
μεταβολές, είναι η ύπαρξη μερικών χαντίθ σε κάποια Σιιτικά 
βιβλία, τα οποία θεωρούνται ότι προτείνουν μεταβολές, θα 
αναφερθούμε επίσης σε πλευρές της Σιιτικής μεθοδολογίας 
στη μελέτη των χαντίθ, ώστε να κατανοήσουμε τη Σιιτική 
προσέγγιση στα χαντίθ γενικά και στα επίμαχα χαντίθ πιο συ-
γκεκριμένα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόμοια ή ακόμα 
και πιο ισχυρά χαντίθ υπάρχουν σε πηγές μη Σιιτικές. Ωστό-
σο, οι Σιίτες δεν έχουν ποτέ κατηγορήσει τα αδέρφια τους 
τους Σουνίτες ότι πιστεύουν στη μεταβολή του Κορανίου, 
επειδή, όταν αποδίδει κάποιος συγκεκριμένες πεποιθήσεις σε 
οποιαδήποτε ομάδα, πρέπει να αναφέρεται στις δηλώσεις που 
έχουν γίνει από τις δικές του αρχές και όχι να απομονώνει 
δηλώσεις που οι ίδιοι δεν δέχονται ή να ερμηνεύει με τρόπο 
διαφορετικό από ό,τι οι εκτός της ομάδας ίσως ισχυρίζονται.
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Δηλώσεις των Σιιτών λογίων για το Κοράνι

Ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβει κάποιος τις απόψεις 
των Σιιτών αναφορικά με το Κοράνι είναι να αναφερθεί στις 
δηλώσεις των μεγαλύτερων μελετητών τους. Ακολουθούν 
παραδείγματα.

1. Ο Σεΐχης αλ-Σαντούκ (Shaykh al-Saduq) (απ. 381), 
γνωστός ως Σείχης αλ-μουχαντιθίν [Shaykh al-muhaddithin 
(ο κύριος των παραδοσιακών)], στο έργο του αλ-Ιτικαντάτ 
αλ-Ιμαμίγια [al-I´tiqadat al-Imamiyah (Σιιτικό θρήσκευμα)] 
λέει:

Η άποψή μας είναι ότι το Κοράνι που ο Αλλάχ αποκάλυψε 
στον Προφήτη Του Μουχαμμέντ είναι [το ίδιο όπως] εκείνο 
ανάμεσα στα δύο καλύμματα [νταφαταίν (daffatayn)]. Και 
είναι εκείνο που βρίσκεται στα χέρια των ανθρώπων και δεν 
είναι μεγαλύτερο σε έκταση από εκείνο. Ο αριθμός των κε-
φαλαίων, όπως γενικά είναι αποδεκτό, είναι εκατόν δεκατέσ-
σερα. Και όποιος ισχυρίζεται ότι λέμε πως είναι μεγαλύτερο 
σε έκταση από εκείνο, ψεύδεται.1

    
2. Ο Σαγίντ αλ-Μουρταντά (Sayyid al-Murtada) (απ. 

436/1044) δηλώνει:
Η γνώση και η βεβαιότητα για την εγκυρότητα της αφήγη-

σης του Ιερού Κορανίου είναι σαν γνώση και βεβαιότητα για 
την ύπαρξη χωρών, πόλεων, γνωστών ιστορικών γεγονότων. 
Αυτό συμβαίνει γιατί η συγκεκριμένη σχέση και η προσοχή 
που δίνεται στο Ιερό Κοράνι και το ισχυρό κίνητρο για την 
καταγραφή και την διαφύλαξη του κειμένου του ήταν πολύ 
δυνατότερα από τη φροντίδα και την προσοχή που δόθηκε 
στα προαναφερθέντα στοιχεία. Κατά την εποχή του Αγγελι-
οφόρου του Αλλάχ, το Ιερό Κοράνι υπήρξε μια συγκεντρω-
μένη συλλογή ακριβώς όπως είναι τώρα. Ο Ιερός Προφήτης 
είχε κιόλας επιφορτίσει μια ομάδα Συντρόφων του με την ευ-

1.  Σιιτική θρησκεία (Shi´ite Creed), Άγγλική έκδοση, σελ.77
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θύνη να απομνημονεύουν και να περιφρουρούν το Ιερό Κο-
ράνι. Εκείνη την εποχή, ήταν σύνηθες για τους ανθρώπους 
να απαγγέλλουν το Ιερό Κοράνι ενώπιον του Ιερού Προφή-
τη, για να εξασφαλίζουν την ακρίβεια του κειμένου. Ο Ιερός 
Προφήτης, επίσης, άκουγε την απαγγελία τους. Μια ομάδα 
από τους Συντρόφους, όπως ο Αμπντουλλάχ ιμπν Μασούντ 
(Abdullah b. Mas´ud), ο Ουμπάι ιμπν Κά’μπ (Ubayy b. Ka´b) 
και άλλοι, διάβαζαν ολόκληρο το κείμενο του Ιερού Κορανί-
ου αρκετές φορές παρουσία του Ιερού Προφήτη.

Με λίγη προσοχή, κάποιος καταλήγει να συνειδητοποιή-
σει ότι όλα αυτά τα θέματα δείχνουν ότι το Ιερό Κοράνι εί-
ναι μια πλήρης συλλογή. Κανένας δεν λαμβάνει υπόψη τους 
αμφισβητίες αυτής της πεποίθησης, είτε πρόκειται για τον 
Ιμαμιγιά (Imamiyah) ή για τον Χασβιγιά (Hashwiyah), για-
τί η άποψή τους προέρχεται από μια ομάδα ανθρώπων των 
χαντίθ που αφηγήθηκαν ανίσχυρα χαντίθ πάνω στο θέμα, θε-
ωρώντας ότι είναι συναφή με αξιόπιστα και έγκυρα χαντίθ. 
Ωστόσο, τέτοια ανίσχυρα χαντίθ δεν έχουν καμία δύναμη να 
προκαλέσουν κάτι που βασίζεται σε σίγουρη γνώση και βε-
βαιότητα.1

3. Ο Μουχάμμαντ ιμπν αλ-Χάσαν αλ-Τούσι (Muhammad 
b. Al-Hasan al-Tusi), γνωστός ως Σείχης αλ-Τά’ιφα (Shaykh 
al-Ta´ifah), αρχηγός του Σιιτικού δόγματος, δηλώνει:

Οι παρατηρήσεις για προσθήκη ή απώλεια στο κείμενο του 
Κορανίου δεν είναι αξιοσημείωτες. Υπάρχει μια ομοφωνία 
μεταξύ των Ουλεμάδων (Ulama) αναφορικά με την έλλειψη 
εγκυρότητας στο θέμα.

4. Ο Σείχης αλ-Ταμπαρσί (Shaykh al-Tabarsi) (απ. 
548/1153 ή 538/1143;) στη δική του περίφημη Εξήγηση του 
Κορανίου, Μάτζμα’ αλ-Μπαγιάν (Majma´al-Bayan), λέει:
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Υπάρχει ομοφωνία και ομοθυμία ανάμεσα στους Μου-
σουλμάνους ότι δεν έχουν γίνει προσθήκες στο Ιερό Κοράνι. 
Σχετικά με τις παραλείψεις από το κείμενο του Ιερού Κορανί-
ου, μια ομάδα Ιμαμιγιά (Imamiyah) και μια ομάδα Χασβιγιά 
(Hashwiyah) (που είναι Σουνίτες) έχουν πει ότι υπάρχουν με-
ταβολές και ελλείψεις στο Ιερό Κοράνι αλλά η αληθινή πίστη 
που είναι αποδεκτή από τους Ιμάμηδες είναι διαφορετική.

5.  Ο Σαγίντ ιμπν Ταβούς (Sayyid b. Tawus) στο έργο του 
Σα’ντ αλ-Σου’ουντ (Sa´d al-Su´ud) λέει:

Στην πραγματικότητα, οι Ιμαμίγια (Imamiyah) πιστεύουν 
στην απουσία μεταβολών στο Ιερό Κοράνι.1

Σιιτικά χαντίθ για το Κοράνι     

Εδώ αναφερόμαστε μόνο σε πλευρές της Σιτικής μεθοδο-
λογίας στις μελέτες των χαντίθ που ασχολούνται με το θέμα 
και παρόμοια με αυτό. Πρώτα από όλα, θα πρέπει να διευ-
κρινιστεί ότι καμιά συλλογή χαντίθ δεν θεωρείται από τους 
Σιίτες ως αυθεντική [Sahih (σαχίχ)] στην ολότητά της. Όσο 

1. Άναφέρεται στο Άνσάρι (Ansari) (1997). Για περισσότερες δηλώσεις, βλέπε: 
Al-Safi (Mulla Muhsin al-Kashani, 1091/1680), Risalah fi Ithbat Adam al-Tahrif 
(πραγματεία για την απουσία μεταβολών στο Κοράνι) του Μουχάμμαντ αλ-
Χάσαν αλ Χουρ αλ Άμιλι (Muhammad al-Hasan al-Hurr al-Amili, 1104/1692), 
Fawa´id al-Usul του Σαγίντ Μουχάμμαντ Μαχντί (Sayyid Muhammad Mahdi) 
γνωστού ως Μπαχρ αλ-Ουλούμ (Bahr´al-Ulum), Kashf al-Ghita ¨An Mubhamat 
al-Shari at al-Gharra¨, του Σέιχ Τζάφαρ (Shaykh Ja´far) γνωστού ως Κασίφ αλ 
Γκίτα (Kashif al-Ghita), Tanqih al-Maqal του Σείχ Μουχαμμάντ Χάσαν αλ Μακανί 
(Shaykh Muhammad Hasan al-Ma,aqani), Άλα αλ Ραχμάν (Ala al-Rahman) του 
Μουχάμμαντ Τζαουάντ αλ Μπαλαγκί (Muhammad Jawad al-Balaghi), Άτζβιμπάτ 
Μασα’ ιλ Μουσα Τζαρ-ουλά (Ajwibat Masa´il Musa Jar-ullah) του Σαγίντ Άμπντ 
αλ-Χουσαίν Σαράφ αλ-Ντιν (Sayyid Abd al-Husayn Sharaf al-Din), Άλ Μιζάν 
(Al-Mizan) του Άλλαμά Σαγίντ Μουχαμμάντ Χουσάιν Ταμπαταμπα’ ι (Allamah 
Sayyid Muhammad Husayn Tabataba´i), Άλ Μπαγιάν (Al-Bayan) του Άγιατολλάχ 
Σαγίντ Άμπου αλ-Κασίμ αλ-Χούι (Ayatollah Sayyid Abu al-Qasim al-Khu´i), Μά-
αλιμ αλ-Μαντρισαταίν (Ma´alim al-Madrisatayn) του Σαγίντ Μουρτάντα Άσκαρι  
(Sayyid Murtada Askari) και Ταχντίμπ αλ-Ουσούλ (Tahdhib al-Usul) του Άγια-
τολλάχ Χομεινί (Ayatollah Khomeini).
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σπουδαία, πολύτιμη και γενικά ορθή και να είναι μια συλλο-
γή χαντίθ, οι Σιίτες μελετητές δεν υποθέτουν αυτόματα ότι 
το περιεχόμενό της είναι αυθεντικό. Κάθε χαντίθ που ανα-
φέρεται σε οποιαδήποτε συλλογή χαντίθ πρέπει να εξεταστεί 
ξεχωριστά. Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ένα δεδομέ-
νο χαντίθ ως παραπομπή του, ένας Σιίτης μελετητής πρέπει 
πρώτα να λάβει υπόψη του τουλάχιστον τρία ζητήματα:

1. Με ποιο τρόπο έλαβε βιβλίο που περιέχει αυτό το χα-
ντίθ. Για παράδειγμα, αν το χαντίθ αναφέρεται στο «Al Kafi» 
(Αλ Κάφι, Επαρκές Βιβλίο), που γράφτηκε τον τέταρτο αιώνα, 
ο ερευνητής πρέπει να είναι σίγουρος ότι το αντίγραφο του 
Al Kafi (Αλ Κάφι) που έχει είναι πανομοιότυπο με το αντί-
γραφο του συγγραφέα. Για το σκοπό αυτό οι Σιίτες μελετητές 
των χαντίθ από γενιά σε γενιά έλεγξαν τα αντίγραφά τους 
από αυτά τα βιβλία τους μαζί με τους δασκάλους τους, χαντίθ 
προς χαντίθ, και αφού ολοκλήρωσαν αυτό το έργο, μπόρεσαν 
να πάρουν άδεια από τους αρχηγούς τους να αφηγηθούν από 
τον συγγραφέα του αρχικού βιβλίου.

2. Αφού εξακριβώσει ότι το βιβλίο που έχει στα χέρια του 
είναι πανομοιότυπο με το πρωτότυπο βιβλίο, ένας μελετητής 
χρειάζεται να διερευνήσει την αλυσίδα των αφηγητών από 
τους οποίους έλαβε το ρητό από τον Προφήτη ή τους Ιμά-
μηδες. Για αυτό το σκοπό, πρέπει να βεβαιώσει ότι τίποτα 
δεν λείπει από την αλυσίδα των αφηγητών και ότι όλοι οι 
άνθρωποι που υπάρχουν στην αλυσίδα είναι επακριβώς ταυ-
τοποιημένοι και τελικά ότι όλοι αυτοί που ταυτοποιήθηκαν 
ως αφηγητές είναι αξιόπιστοι και φερέγγυοι. Για παράδειγμα, 
αν ένας μόνο άνθρωπος από τους δέκα είναι άγνωστος ή θε-
ωρείται ότι είναι ψεύτης, όλη η αλυσίδα καθίσταται άκυρη.

3. Όταν το πρώτο από τα δύο καθήκοντα ολοκληρωθεί, ο 
μελετητής των χαντίθ πρέπει στη συνέχεια να κάνει μερικές 
γενικές έρευνες για το περιεχόμενο του χαντίθ για να επιτρέ-
ψει στον εαυτό του να χρησιμοποιήσει το χαντίθ ως παραπο-
μπή του. Το πρώτο που πρέπει να ελέγξει είναι αν το χαντίθ 
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είναι συμβατό με το Κοράνι ή όχι. Χωρίς αμφιβολία, όλοι 
οι Σιίτες συμφωνούν ότι οποιοδήποτε χαντίθ αντιλέγει στο 
Κοράνι ή είναι ενάντια στις τεχνικές του Κορανίου, πρέπει 
να απορριφθεί, ακόμα κι αν όλοι οι αφηγητές είναι αξιόπι-
στοι. Υπάρχουν πολύ σαφείς οδηγίες από τους Ιμάμηδες της 
Οικογένειας του Προφήτη  γι’ αυτό το λόγο. Για παράδειγμα, 
ο Ιμπν Αμπι Γιαφούρ (Ibn Abi Ya´fur) λέει:

Ρώτησα τον Αμπού Αμπντιλλάχ (Abu Abdillah) [Ιμάμ Σα-
ντίκ (Imam Sadiq)] για τις διαφορετικές παραδόσεις που γίνο-
νται αντικείμενο αφήγησης από εκείνους που εμπιστευόμαστε 
αλλά και από εκείνους που δεν εμπιστευόμαστε. Ακούγοντας 
αυτό, ο Ιμάμης απάντησε: «Οποτεδήποτε δέχεσαι μια παράδο-
ση που γεννήθηκε από οποιονδήποτε στίχο από το Βιβλίο του 
Κυρίου ή από ένα [καθιερωμένο] ρητό του Προφήτη, να την 
αποδέχεσαι. Διαφορετικά, η παράδοση πρέπει να αφεθεί μόνο 
σε εκείνον που την έφερε σε εσένα».1

Κανένας δεν μπορεί να πει ότι, επειδή ο τάδε ήταν ένας 
μεγάλος μελετητής, οτιδήποτε αναφέρεται στο βιβλίο του 
είναι σωστό. Συνεπώς, οι Σιίτες δεν πιστεύουν σε καμία 
Sahih (πραγματικά αυθεντική) συλλογή χαντίθ, σε αντίθε-
ση με την πεποίθηση των Σουνιτών αναφορικά με τις συλ-
λογές του Μπουχαρί  και του Μουσλέμ. Παρά την αδιαμφι-
σβήτητη υψηλή θέση τους για όλους τους Σιίτες μελετητές, 
τα Τέσσερα Βιβλία των χαντίθ [αλ-Κουτούμπ αλ-Αρμπάα 
(al-Kutub al-Arba´ah)], δηλαδή Αλ-Καφι (Al-Kafi), Μαν λα 
Γιαντουρουχου αλ-Φακίχ (Man la Yahduruhu al-Faqih), Τα-
χντίμπ αλ-Αχκάμ (Tahdhib al-Ahkam) και Αλ-Ιστιμπσάρ (Al-
Istibsar), δεν θεωρούνται ούτε από τους συντάκτες τους ούτε 
από άλλους μελετητές ως αυθεντικά στην ολότητα τους.2 Για 

1. Ουσούλ αλ-Κάφι (Usul al-Kafi), Άραβοαγγλική εκδοχή, Παράδοση 202
2. Για παράδειγμα, ο Μουχάμμαντ Μπακίρ αλ-Ματζλισί (Muhammad Baqir al-
Majlisi), ένας μεγάλος μελετητής των χαντίθ, στο έργο του Μιρ’ άτ αλ-Ουκούλ 
(Mir´at al-Uqul) αξιολογεί όλα τα χαντίθ του Άλ Καφι (Al-Kafi), ένα προς ένα, και 
δηλώνει τις δικές του απόψεις αναφορικά με την γνησιότητά και το περιεχόμενό τους.
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τους Σιίτες, το Κοράνι είναι το μόνο πραγματικά αυθεντικό 
βιβλίο, με το οποίο πρέπει να συμφωνεί κάθε πηγή. Αυτό 
ακριβώς το σημείο αναφέρεται στον πρόλογο του Ουσούλ 
αλ-Κάφι (Usul al-Kafi) από τον ίδιο τον Σείχη αλ-Κουλαινί 
(Shaykh al-Kulayni) :

Αδερφέ, είθε ο Αλλάχ να σε οδηγήσει στο σωστό μονοπά-
τι. Θα πρέπει να ξέρεις ότι δεν μπορεί οποιοσδήποτε να δια-
κρίνει την αλήθεια ανάμεσα στις αντιφατικές αφηγήσεις που 
αποδίδονται στους Ουλεμάδες (Ulama) [δηλαδή τους Ιμάμη-
δες], ειρήνη σε εκείνους, παρά μόνο με τις προδιαγραφές που 
δηλώθηκαν από τον al-Alim [δηλαδή τον Ιμάμη], ειρήνη σε 
εκείνον: «Έλεγξε τις [αντιφατικές] αφηγήσεις με το Βιβλίο του 
Αλλάχ και οτιδήποτε συμφωνεί με εκείνο, πάρτο, κι οτιδήποτε 
διαφωνεί, απόρριψέ το».

Αντίθετα, οι Σουνίτες Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι υπάρ-
χουν έξι Σαχίχ [Sahih (al-Sihah al-Sittah)], οι οποίες θεωρού-
νται ότι είναι πραγματικά αυθεντικές συλλογές χαντίθ.

Το Βιβλίο της Φάτιμα (Mushaf of Fatima)

Ένα άλλο θέμα που μερικές φορές παρερμηνεύεται είναι 
το θέμα του Βιβλίου της Φάτιμα, της κόρης του Προφήτη. 
Σύμφωνα με μερικές Σιιτικές παραδόσεις, υπάρχει ένα βιβλίο 
που έχει αυτό τον τίτλο και φυλάσσεται από τους Ιμάμηδες 
της Οικογένειας του Προφήτη. Στα Αραβικά, ο όρος Μου-
σχάφ (Mushaf) σημαίνει «βιβλίο» ή «συλλογή» και προέρ-
χεται από την λέξη σαφχάχ (safhah) που σημαίνει «σελίδα». 
Παρόμοιες λέξεις είναι το σουχούφ (suhuf) (σαν το suhuf 
του Αβραάμ και του Μωυσή, που αναφέρονται στο Κορά-
νι και σημαίνουν τα βιβλία που ελήφθησαν) και το σαχίφαχ 
(sahifah), «εφημερίδα» στη σύγχρονη αραβική γλώσσα. Κατά 
αυτόν τον τρόπο, η λέξη mushaf δεν σημαίνει απαραίτητα το 
Κοράνι: η λέξη μπορεί να χρησιμοποιείται και για το Κοράνι 
και για άλλα βιβλία. Μερικοί άνθρωποι σκέφτηκαν ότι αφού 

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΣΙΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
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οι Σιίτες έχουν χαντίθ για το Βιβλίο της Φάτιμα, πιστεύουν 
σε ένα άλλο Κοράνι. Η αιτία για την παρανόηση αυτή είναι 
η έλλειψη γνώσης των Αραβικών και Σιιτικών παραδόσεων.

Το Βιβλίο της Φάτιμα δεν είναι επίσης κάτι που προσπαθεί 
να ανταγωνιστεί το Ιερό Κοράνι. Είναι μια παράδοση από 
τον Ιμάμη Σαντίκ, που λέει ότι το Βιβλίο της Φάτιμα περι-
λαμβάνει πληροφορίες για μελλοντικά γεγονότα και περιέχει 
μια λίστα ονομάτων των ανθρώπων εκείνων που θα κυβερ-
νούν στο μέλλον, συμπεριλαμβάνοντας τους Ουμαγιάδες, 
τους Αββασίδες και λοιπούς. Δεν υπάρχει τίποτα από το Κο-
ράνι μέσα σε αυτό. Ούτε και υπάρχει τίποτα σχετικό με τους 
πρακτικούς νόμους του Ισλάμ.1

Σύμφωνα με μερικές παραδόσεις, όταν ο Προφήτης απεβί-
ωσε, η Φάτιμα ήταν πολύ λυπημένη και ο αρχάγγελος Γαβρι-
ήλ συνήθιζε να πηγαίνει και να μιλά σε αυτήν για τα μελλο-
ντικά γεγονότα για να την παρηγορήσει. Οι πληροφορίες που 
μετέφερε σε αυτήν στη συνέχεια συλλέχθηκαν σε μορφή βι-
βλίου και έγιναν γνωστές ως το  Βιβλίο της Φάτιμα (Mushaf 
of Fatima).

Γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει έδαφος να κατηγορηθούν οι 
Σιίτες ότι έχουν ένα άλλο Κοράνι, μερικοί άνθρωποι υιοθε-
τούν την τακτική της επίθεσης προς εκείνους, λέγοντας ότι οι 
Σιίτες πιστεύουν πως η Φάτιμα ήταν αγγελιοφόρος του Θεού. 
Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη δει, το Βιβλίο της Φάτιμα δεν έχει 
καμία σχέση με προφητεία. Σύμφωνα με ένα χαντίθ από τον 
Ιμάμη Σαντίκ (Imam Sadiq), που βρέθηκε στο Ουσούλ αλ-
Κάφι (Usul al-Kafi), η Φάτιμα πέθανε 75 μέρες μετά τον θά-
νατο του Προφήτη. Ήταν πολύ λυπημένη λόγω του θανάτου 
του πατέρα της και ο Γαβριήλ συνήθιζε να έρχεται και να εκ-
φράζει τα συλλυπητήριά του στη Φάτιμα και να μιλάει για τη 
θέση  του Προφήτη στον Παράδεισο, για να την κάνει να χα-
ρεί. Ο Γαβριήλ επίσης εξήγησε στην Φάτιμα τι θα απογίνουν 

1.  Βλέπε Ουσούλ αλ-Κάφι (Usul al-Kafi), Νο 636 και 637
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τα παιδιά της. Ο Ιμάμης Αλί κατέγραψε όλα αυτά σε μια συλ-
λογή που αργότερα έγινε γνωστή ως Βιβλίο της Φάτιμα. Δεν 
ήταν θέμα προφητείας. Όλοι οι Σιίτες πιστεύουν ότι ο Προ-
φήτης Μουχαμμέντ ήταν ο τελευταίος προφήτης αλλά αυτό 
δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με 
κανέναν άλλον μετά το θάνατό του. Σύμφωνα με το Κοράνι, 
είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι η θεϊκή έμπνευση ή η επικοινωνία 
έρχεται σε διαφορετικές μορφές, κάποιες αποκλειστικά για 
τους Προφήτες και άλλες όχι. Για παράδειγμα, η μητέρα του 
Μωυσή είχε εμπνευστεί από κάποιο είδος επικοινωνίας, αν 
και δεν υπάρχει κανένας ισχυρισμός ότι ήταν προφήτης. Στην 
πραγματικότητα, ο Θεός μπορεί να εμπνεύσει ακόμα και μη 
ανθρώπινα όντα, όπως τις μέλισσες:

Αποκάλυψε ο Αλλάχ στη μέλισσα «Αναζήτησε την κατοι-
κία σου στα βουνά, μέσα στα δέντρα και τα σπίτια των αν-
θρώπων (16:68)

Αυτού του είδους η καθοδήγηση και η έμπνευση ονομάζε-
ται «γουάχι» (wahy), αλλά δεν ήταν θέμα προφητείας. Συνε-
πώς ο όρος wahy γενικά σημαίνει «αποκάλυψη», είτε αναφέ-
ρεται αποκλειστικά στους προφήτες είτε γενικότερα.

Έτσι, η πρόσβαση της Φάτιμα σε «θεϊκές» πληροφορίες 
δεν σημαίνει ότι η ίδια ήταν προφήτης. Είναι μια ένδειξη της 
αγνότητάς της και επιβεβαίωση της μεγάλης αγάπης που ο 
Προφήτης της έδειξε. Επιβεβαιώνει ότι οτιδήποτε ο Προφή-
της είπε για εκείνη ήταν σωστό, γιατί είπε: «Η Φάτιμα είναι 
κομμάτι μου. Ό,τι την θυμώνει, με θυμώνει.»1

H Σούνα

Σύμφωνα με το Ιερό Κοράνι, η πιο σημαντική πηγή για 
να κατανοήσουμε το Ισλάμ και συνεπώς τη Σιιτική σκέψη 

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΣΙΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

1.  Sahih of Bukhari, Kitab al-Manaqib, Νο 3437 και 3483; Sahih of Muslim, Kitab 
Fada´il al-Sahabah, Sakhr Νο 4483; Musnad of Ahmad, Musnad al-Madaniyin, Νο 
15539; Sunan of al-Tirmidhi, Kitab al-Manaqib, Sahkr Νο  3802
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είναι η Σούνα του Προφήτη Μουχαμμέντ, που περιλαμβάνει 
τα λόγια του, τις πράξεις του και την σιωπηρή του έγκριση 
για αυτά που ελάμβαναν χώρα παρουσία του. Το ίδιο το Κο-
ράνι ξεκάθαρα δίνει μια τόσο υψηλή θέση στον Προφήτη, 
καθώς εκείνος αναφέρεται ως Εκείνος που είναι υπεύθυνος 
να εξηγήσει το Κοράνι (16:44) και να διδάξει το Κοράνι και 
τη σοφία (62:2). Ο Προφήτης είναι ένα τέλειο παράδειγμα 
για τους πιστούς (33:21). Δεν μιλάει ποτέ με βάση τις δικές 
του επιθυμίες (53:3). Ζητείται από τους Μουσουλμάνους να 
κρατούν οτιδήποτε Εκείνος τους δίνει και να απέχουν από 
οτιδήποτε Εκείνος απαγορεύει (59:7).

Η γνώση των παραπάνω στίχων και πολλών άλλων σχετι-
ζόμενων με τη θέση του Προφήτη, μαζί με την επίγνωση ότι 
αυτός υπήρξε ο αγγελιοφόρος που επιλέχτηκε απευθείας από 
το Θεό και  καθοδηγήθηκε από Εκείνον, προκάλεσε στους 
Σιίτες, μαζί με άλλους Μουσουλμάνους, αληθινή αγάπη και 
αφοσίωση για τον Προφήτη Μουχαμμέντ. 

Συλλογή χαντίθ

Κατά τη Διάρκεια της Ζωής του Προφήτη

Από την αρχή οι Μουσουλμάνοι άρχισαν να καταγράφουν 
παραδόσεις από τη Σφραγίδα των Προφητών και να μεταφέ-
ρουν αυτές σε εκείνους που δεν ήταν παρόντες όταν έγιναν 
αυτές οι καταστάσεις. Συλλογές με αφηγήσεις του Προφήτη, 
γνωστές ως Σαχίφαχ (Sahifah), έγιναν από ανθρώπους, όπως 
ο Αμπντουλλάχ ιμπν Αμρ ιμπν Αλ-Ας (Abdullah b. Amr b. 
Al-As), ο Σαμαρά ιμπν Τζουντάμπ (Samarah b. Jundab), ο 
Σαντ ιμπν Ουμπαντάχ Τζαμπίρ ιμπν Αμπντουλλάχ αλ-Ανσαρί 
(Sa´d b. Ubadah Jabir b. Abdullah al-Ansari). Σύμφωνα με 
ένα πολύ γνωστό χαντίθ, ο Αμπντουλλάχ ιμπν Αμρ ιμπν Αλ-
Ας (Abdullah b. Amr b. Al-As) συνήθιζε να καταγράφει οτι-
δήποτε άκουγε από τον Προφήτη αλλά κατόπιν οι Κουράις 
(Quraysh) του απαγόρευσαν να το κάνει. Αυτοί υποστήριζαν 
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ότι ο Προφήτης είναι άνθρωπος που μιλάει όταν είναι θυ-
μωμένος και όταν είναι χαρούμενος (εννοώντας ότι οι δηλώ-
σεις του ίσως επηρεάζονται από τα συναισθήματά του και 
χωρίς να γίνονται πλήρως από πρόθεση). Ο Αμπντουλλάχ 
(Abdullah) κατά συνέπεια σταμάτησε να καταγράφει χαντίθ, 
μέχρι που μίλησε με τον Προφήτη γι’ αυτό που είχε γίνει. 
Τότε ο Προφήτης έδειξε το στόμα του και είπε: «Γράψε! Ορ-
κίζομαι σε Εκείνον που έχει τη ζωή μου στα χέρια Του ότι τίπο-
τα άλλο εκτός από την αλήθεια δεν έχει βγει ποτέ από αυτό».1 
Ο Ιμάμης Αχμάντ αφηγείται από τον Αμπου Χουράραχ (Abu 
Hurayrah) ότι ο Προφήτης Μουχαμμέντ είπε στους Συντρό-
φους του να γράψουν το χαντίθ του για έναν άνθρωπο που 
ονομάζεται Αμπού Σατ.2 Τότε ο Ιμάμης Αχμάντ αναφέρει ότι 
ο Αμπου Αμπντ αλ-Ραχμάν (Abu Abd al-Rahman) είπε ότι 
κανένα χαντίθ δεν πιο ισχυρό από αυτό που ειπώθηκε για να 
δείξει τη σημασία του να καταγράφεις χαντίθ, αφού  αυτό 
περιέχει μια εντολή από τον ίδιο τον Προφήτη.

Το επεισόδιο δείχνει ότι μερικοί άνθρωποι δεν ήταν χα-
ρούμενοι με την καταγραφή των χαντίθ γιατί δεν κατάφερναν 
να εκτιμήσουν σωστά την θέση του Προφήτη Μουχαμμέντ. 
Ωστόσο, οι Μουσουλμάνοι δεν άκουσαν τις απόψεις τους και 
συνέχισαν να καταγράφουν χαντίθ.3

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΣΙΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

1. Sunan of al-Darimi, Kitab al-Muqaddamah, Sakhr Νο 484-486 και Sunan of 
Abu Dawud, Kitab al-Ilm, Sakhr Νο 3161. Άλλες πηγές έχουν επιβεβαιώσει ότι 
έγραψε χαντίθ. Βλέπε για παράδειγμα, Sahih of Bukhari, Kitab al-Ilm, Sakhr Νο 
110, Musnad of Ahmad, Baqi Musnad al-Mukthirin, Sakhr Νο 8863 και  Sunan of 
al-Tirmidhi, Kitab al-Ilm, Sakhr Νο 8863.
2. Το χαντίθ αυτό αναφέρεται επίσης στο Sahih of Bukhari, Kitab al-Ilm, Sakhr Νο 
109, Kitab al-Luqatah Νο 2254 και Kitab al-Diyat Νο 6372.
3. Υπάρχουν διαφορετικές ομάδες χαντίθ σε μεγάλες Σουνιτικές συλλογές χαντίθ 
που υποδεικνύουν την αναγκαιότητα μετάδοσης των χαντίθ σε αυτούς που δεν 
τις γνωρίζουν. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι ένα καθαρό παράδειγμα ενός πιο 
γενικού ισλαμικού καθήκοντος να μεταδίδει κάποιος τη γνώση και να διδάσκει 
αυτούς που δεν γνωρίζουν. Η άρνηση της αναγκαιότητας καταγραφής και μετά-
δοσης των χαντίθ οδηγεί στην άρνηση της αλήθειας και της αναγκαιότητας για 
τους Σουνίτες και της καθοδήγησης από τον Προφήτη πρώτα από όλα.
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Κατά την Περίοδο του Πρώτου Χαλίφη

Ένας σπουδαίος Σουνίτης μελετητής, ο Νταχαμπί (Dahabi), 
στο βιβλίο του Ταντκιράτ αλ-Χουφάζ [Tadhkirat al-Huffaz, 
(Ένα Μνημείο των Απομνημονεύσεων)], αναφέρει ότι ο Αμπου 
Μπακρ (Abu Bakr) συγκέντρωσε τους ανθρώπους και είπε: «Ω 
άνθρωποι! Ω Σύντροφοι του Προφήτη! Αναφέρετε κάτι από τον 
Προφήτη, αν και δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ σας. Είναι κα-
λύτερο συνεπώς να μην αφηγείστε τις παραδόσεις από τον Προ-
φήτη άλλο πια και αν κάποιος σας ρωτήσει για τις απόψεις του 
Προφήτη αναφορικά με αυτά τα θέματα, απλά απαντήστε ότι 
έχουμε το Βιβλίο του Αλλάχ και αυτό είναι αρκετό για εμάς. Εί-
ναι επαρκές: Οτιδήποτε επιτρέπεται στο Κοράνι, είναι επιτρεπτό 
[χαλάλ, (halal)] και οτιδήποτε απαγορεύεται, είναι απαγορευμέ-
νο [χαράμ, (haram)]. Μην προχωράτε περισσότερο. Μην λέτε 
τίποτα  για τις απόψεις του Προφήτη και τις παραδόσεις του.»1

Κατά την περίοδο του Δεύτερου Χαλίφη

Εκείνη την εποχή ελήφθησαν ακόμα πιο σοβαρές αποφάσεις  
εναντίον εκείνων που ήθελαν να αφηγούνται παραδόσεις του 
Προφήτη. Για παράδειγμα, σε μια εντυπωσιακή ιστορία, ένας από 
τους συντρόφους του Προφήτη, ο Καράζα ιμπν Καμπ (Qarazah b. 
Ka´b), λέει ότι ο Δεύτερος Χαλίφης έστειλε μια ομάδα από τους 
Ανσάρ (Ansar) στην πόλη Κούφα και ζήτησε από εκείνον να τους 
συνοδέψει.2 Ο ίδιος ο Χαλίφης τους συνόδεψε ως ένα μέρος έξω 
από τη Μεδίνα που ονομάζεται Σίρα και τους ρώτησε: «Ξέρετε 
γιατί σας συνόδεψα και ήρθα μαζί σας τόσο μακριά;» Ο Καρά-
ζα λέει ότι απάντησαν: «Γιατί ήθελες να δείξεις το σεβασμό σου 

1. Tadhkirat al-Huffaz by Dhahabi, Τόμος 1, σελ. 2-3
2. Άνσάρ (Ansar) είναι ο τίτλος για εκείνους τους Μουσουλμάνους που έζησαν 
στην πόλη Yathrib (που αργότερα μετονομάστηκε σε Μεδίνα) πριν το Ισλάμ και 
καλωσόρισαν τον Προφήτη και για εκείνους αυτούς που μετανάστευσαν μετά από 
εκείνον από την Μέκκα στη Μεδίνα, οι οποίοι με τη σειρά τους ονομάστηκαν 
Μουχατζιρούν (Muhajirun).
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προς τους Ανσαρ». Ο δεύτερος Χαλίφης επιβεβαίωσε αυτό και 
πρόσθεσε ότι είχε κάτι ακόμα να πει. Είπε: «Πηγαίνετε σε ανθρώ-
πους που οι γλώσσες τους κουνιούνται με [την απαγγελία από] 
το  Κοράνι όπως οι χουρμαδιές [κινούνται με τον αέρα]. Όταν 
φτάσετε εκεί, οι άνθρωποι θα πουν: «Ήρθαν οι Σύντροφοι του 
Μουχαμμέντ. Ήρθαν οι Σύντροφοι του Μουχαμμέντ». Θα σας 
ζητήσουν να αφηγηθείτε χαντίθ. Προσέξτε, μην τους εμποδίσε-
τε με χαντίθ από τον Προφήτη και εγώ είμαι ο σύντροφός σας 
[σαρίκ, (sharik)]’’. Έτσι ο δεύτερος Χαλίφης τους ζήτησε να μην 
αναφέρουν χαντίθ, είπε ότι θα τους υποστηρίξει σε αυτό και δια-
βεβαίωσε ότι θα υιοθετήσει την ίδια τακτική και ο ίδιος.

Όπως ο δεύτερος Χαλίφης προέβλεψε, όταν η αντιπροσω-
πεία έφτασε στην Κούφα, ο κόσμος τους ζήτησε να αφηγη-
θούν χαντίθ από τον Προφήτη, γιατί τους άρεσε το γεγονός 
ότι και άλλοι Μουσουλμάνοι είχαν ειλικρινή αγάπη για τον 
Προφήτη και ήθελαν να γνωρίζουν και να ακούν κάτι από 
τον Προφήτη. Ήθελαν να επωφεληθούν από το παράδειγμα 
του Προφήτη και την ερμηνεία του για το Κοράνι. Ωστόσο, ο 
Καράζα λέει: «Δεν θα αναφέρω  καθόλου χαντίθ».1

Ο Αλ Νταρίμι (Al-Darimi) αναφέρει στη Σούνα του από το 
Σάαμπι (Sha´bi) ότι συνόδεψε τον Αμπντουλλάχ ιμπν Ουμάρ 
(Abdullah b. Umar) (το γιο του δεύτερου Χαλίφη) για έναν 
ολόκληρο χρόνο και δεν άκουσε καμία παράδοση για τον 
Προφήτη από εκείνον.2 Ο Αλ Νταρίμι επίσης αφηγείται ότι 
αυτό συνεχίστηκε για μεγαλύτερη περίοδο, δηλαδή για δυό-
μισι χρόνια και άκουσε μόνο ένα χαντίθ από τον Αμπντουλ-
λάχ.3 Επίσης αφηγείται από τον Σααντ ιμπν Γιάζιντ (Sa´d b. 

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΣΙΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

1. Sunan of al-Darimi, Kitab al-Muqaddimah, Sakhr 281 και 282 Sunan of Ibn 
Majah, Kitab al-Muqaddimah, Sakhr 28
2. Sunan of al-Darimi, Kitab al-Muqaddimah, Sakhr 275 και Sunan of Ibn Majah, 
Kitab al-Muqaddimah, Sakhr 26
3. Sunan of al-Darimi, Kitab al-Muqaddimah, Sakhr 274. Θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι ο Άμπντουλλάχ Ουμάρ δεν απείχε σταθερά από την αφήγηση χαντίθ, 
δεδομένου ότι υπάρχουν χαντίθ αφηγούμενα από τον ίδιο. Βλέπε για παράδειγμα 
Musnad of Ahmad, Sakhr 6225, 6302, 6304 6594.
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Yazid) ότι  ήταν με τον Αμπι Γουακάς (Abi Waqqas) κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Μέκκα, της διαμονής του 
εκεί και του ταξιδιού της επιστροφής του στη Μεδίνα, αλλά 
δεν άκουσε καμιά παράδοση για τον Προφήτη από εκείνον. 
Μερικά ακόμα εντυπωσιακά γεγονότα συνέβησαν εκείνη την 
περίοδο. Για παράδειγμα, ο Νταχαμπί (Dhahabi) αναφέρει 
στο Tadhkirat al-Huffaz (Ταντκιράτ αλ-Χουφάζ) ότι τρεις 
σπουδαίοι σύντροφοι του Προφήτη φυλακίστηκαν επειδή 
αφηγούνταν παραδόσεις από τον Προφήτη. Ένας από αυτούς 
ήταν ο Ιμπν Μασούντ (Ibn Masud), ο γνωστός γραφέας [κα-
τίμπ, (katib)] και  αφηγητής του Κορανίου, που ασπάστηκε 
το Ισλάμ πολύ νωρίς και βασανίστηκε από τους παγανιστές 
του Κουράις (Quraysh).

Κατά την περίοδο του τρίτου Χαλίφη

Η τακτική της αποθάρρυνσης των χαντίθ παρέμεινε σε 
ισχύ. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι ο τρίτος Χαλίφης, Ουθμάν 
ιμπν Αφάν (Uthman b. Affan), μερικές φορές επιχειρηματο-
λόγησε για την ανάγκη να κατασταλούν οι παραδόσεις για 
τον Προφήτη με την αναφορά στη Σούνα ή την συμπεριφορά 
των δύο πρώτων Χαλίφηδων. Για παράδειγμα, συνήθιζε να 
λέει ότι κανένας δεν επιτρεπόταν να χρησιμοποιεί οποιαδή-
ποτε παράδοση δεν είχε αναφερθεί την περίοδο του Αμπου 
Μπακρ (Abu Bakr) ή Ουμάρ (Umar). Καθώς γνωρίζουμε ότι 
κανένας δεν επιτρέπεται να αφηγείται καμία παράδοση κατά 
την περίοδο του πρώτου και του δεύτερου Χαλίφη, αυτό αυ-
τόματα ισχύει και για την εποχή του επίσης.

Ποιος ήταν ο λόγος να προσπαθήσει κανείς να εμποδίσει 
τη συγγραφή και την αφήγηση παραδόσεων για τον Προφή-
τη; Η εξήγηση που γενικά δίνεται είναι ότι αν επιτρεπόταν 
στους ανθρώπους να αναφέρουν παραδόσεις για τον Προφή-
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τη, θα μπορούσε αυτό να τους αποσπάσει από το να δίνουν 
προσοχή στο Κοράνι.1

Αν επιτρεπόταν να έχουν δύο πράγματα παράλληλα, το 
Κοράνι και τη Σούνα, ίσως αφιέρωναν λιγότερη προσοχή στο 
Κοράνι και ίσως το ξεχνούσαν, και αυτή η στροφή θα έκανε 
το Κοράνι να υπόκειται σε παραλείψεις και μεταβολές.2

Ωστόσο, δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας για τη διατήρηση 
του Κορανίου εκείνη την εποχή, επειδή στη διάρκεια της ζωής 
του Προφήτη πολλοί άνθρωποι είχαν  ήδη αποστηθίσει το 
Κοράνι και υπήρχαν αναρίθμητα αντίγραφά του. Γνωρίζουμε 
ότι ο ίδιος ο Προφήτης έδωσε οδηγίες στους Μουσουλμά-
νους για τη διάταξη των στίχων και κεφαλαίων του Κορανί-
ου. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι Άραβες εκείνη την εποχή είχαν 
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1. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό  τελικά οδηγεί στη άποψη ότι το Κοράνι είναι 
επαρκές και ότι δεν υπάρχει ανάγκη για χαντίθ. Παρά την παραδοξότητά της, η 
άποψη αυτή έχει εκφραστεί κατά καιρούς με διάφορες μορφές. Για παράδειγμα, 
ο Μπουχαρί (Bukhari) και άλλοι διηγούνται ότι ο Προφήτης Μουχαμμέντ πριν 
το θάνατό του ζήτησε από τους ανθρώπους γύρω του να του φέρουν χαρτί για 
να γράψει κάτι ώστε να μην παραστρατήσουν ποτέ. Τότε, ο Ουμάρ ιμπν Χατάμπ 
(Umar b. Khattab) είπε: «Ο προφήτης είναι κατακυριευμένος από την αρρώ-
στια (σε μερικές εκδοχές «ο άνθρωπος παραληρεί») και έχουμε το Θείο Βιβλίο 
που μας είναι αρκετό.» Όσοι ήταν παρόντες άρχισαν να φιλονικούν και γι’ αυτό 
ο Προφήτης είπε: «Άφήστε με. Καμία φιλονικία δεν θα πρέπει να γίνει παρουσία 
μου». Ο Μπουχαρί προσθέτει ότι ο Ιμπν Άμπάς είπε πως η μεγαλύτερη τραγωδία 
συνέβη όταν ο Προφήτης παρεμποδίστηκε από το να γράψει. (Βλέπε για παρά-
δειγμα Sahih of Bukhari, Kitab al-Jihad No 2825, Kitab al-Jizyah No 2932, Kitab 
al-Maghazi No 4078 και 4079, Kitab al-Marda No 5237 και Kitab al-I´tisam bi al-
Kitab wa al-Sunnah No 6818, Sahih of Muslim, Kitab al Wasiyah No 3089-3091 και 
Musnad of Ahmad, Musnad Bani Hashmi No 1834, 2835, 2945 και 3165.)
2. Ο άλλος λόγος που δίνεται από κάποιους ανθρώπους που δεν αφηγήθηκαν 
χαντίθ ή αφηγήθηκαν πολύ λίγα, ήταν ότι φοβούνταν μήπως αφηγηθούν εσφαλ-
μένα χαντίθ. Για παράδειγμα, ο Uthman b. Affan (Musnad of Ahmad, Musnad 
al-Asharah al-Mubashsharin bi al-Jannah, No 439), ο Zubayr b. Awwam (Sahih 
of Bukhari, Kitab al-Ilm, No 104 και Musnad of Ahmad, Musnad al-Asharah al-
Mubashsharin bi al-Jannah, No 1339 και 1353) και Anas b. Malik (Bukhari No 
105 και Musnad of Ahmad, Baqi Musnad al-Mukthirin, No 12303) είπαν ότι δεν 
αφηγήθηκαν χαντίθ γιατί είχαν ακούσει από τον Προφήτη: «Όποιος ηθελημένα 
αποδώσει σε μένα κάτι που δεν έχω πει, θα πάει στην κόλαση». Φαίνεται ότι αυτές 
οι αναφορές και άλλες αποδείξεις δείχνουν ότι έγιναν  σημαντικές προσπάθειες 
να κατασκευαστούν χαντίθ και να αποδοθούν στον Προφήτη. Άυτά τα ψευδή χα-
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ισχυρή μνήμη, έτσι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας ότι το Κο-
ράνι θα μπορούσε να λησμονηθεί ή να τροποποιηθεί. Επίσης 
δεν είναι λογικό να φανταστούμε ότι οι Μουσουλμάνοι ήταν 
τόσο απρόσεκτοι ή αδύναμοι ώστε να μη μεριμνήσουν για το 
Κοράνι αλλά και για τα λόγια του Προφήτη. Είναι αδιανόητο 
ότι ένα τέτοιο έθνος, με τόσες πολλές σημαντικές μορφές και 
χαρισματικά ταλέντα απομνημόνευσης, δεν στάθηκε ικανό 
να ασχοληθεί ταυτόχρονα με δύο θησαυρούς.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους Σιίτες και Σουνίτες 
ειδήμονες των παραδόσεων [μαζί με τους χαλίφες, από τον 
Ουμάρ ιμπν Αμπντούλ Αζίζ (Umar b. Abdul Aziz) και μετά], 
η άποψη αυτή δε συμφωνούσε με τις σαφείς Κορανικές οδη-
γίες του πρότυπου Ισλαμικής διαγωγής που παρουσίασε ο 
Προφήτης στη Σούνα του. Δε μπορεί κανείς να φανταστεί ότι 
ο ιδρυτής μιας σχολής σκέψης θα έπρεπε να παρουσιάσει τις 
ιδέες του μόνο μετά το θάνατό του διαφορετικά οι άνθρωποι 
θα αγνοούσαν αυτά που είπε ή έκανε και δεν θα τον ανέφε-
ραν. Θα περίμενε κανείς από ανθρώπους σε παρόμοια περί-
πτωση να κατανοήσουν τα κηρύγματα της σχολής αυτής, δε-
δομένου του ότι δεν ήταν αποτέλεσμα αποκάλυψης και οι άν-
θρωποι δεν είχαν άμεση πρόσβαση στην πηγή; Πώς θα ήταν 
δυνατόν να ζητηθεί από τους ανθρώπους να κατανοήσουν το 
Κοράνι ενώ παραμελούσαν τις διδαχές εκείνου στον οποίον 

ντίθ κυκλοφόρησαν ανάμεσα στους πρώτους Μουσουλμάνους και ο Προφήτης 
και οι αφοσιωμένοι Σύντροφοι ανησυχούσαν. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι κάποιος 
δεν πρέπει να αφηγείται τα αληθινά χαντίθ που άκουσε από τον Προφήτη ή πήρε 
από αξιόπιστες πηγές. Περισσότερο δείχνει την ανάγκη να είναι κανείς προσε-
κτικός στην αφήγηση των  χαντίθ και στην αποδοχή των  χαντίθ από αυτούς που 
τα αφηγούνται. Στο έργο του Musnad ο Imam Ahmad b. Hanbal διηγείται ότι ο 
Ιμάμης Άλί είπε: «Όταν σου λέω μερικά χαντίθ από τον Προφήτη, είναι καλύτερα 
μπροστά στα μάτια μου να πέσω από τον παράδεισο στη γη παρά να αποδώσω 
στον Προφήτη κάτι που δεν είπε.» (Musnad al-Asharah al-Mubashsharin bi al-
Jannah, No 1072). Γι’ αυτό το λόγο η Οικογένεια του Προφήτη και οι ακόλουθοί 
τους δε σταμάτησαν να αφηγούνται και να καταγράφουν αληθινά χαντίθ, αν και 
ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί και εξαιρετικά επιφυλακτικοί στην αφήγησή τους 
(Άνατρέξατε στη συζήτηση για τη Σιιτική μεθοδολογία στις μελέτες των χαντίθ).
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αποκαλύφθηκε το Κοράνι, και στον οποίο, σύμφωνα με το 
ίδιο το Κοράνι, είχε ανατεθεί η διδασκαλία και ερμηνεία του 
Κορανίου;

Υπάρχουν σαφείς οδηγίες από τον ίδιο τον Προφήτη, τις 
οποίες αφηγούνται Σιίτες και Σουνίτες μελετητές, για την 
αναγκαιότητα διάδοσης των χαντίθ σε άλλους. Για παράδειγ-
μα, κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου της ευλογημέ-
νης ζωής του και ενώ επέστρεφε από τη Μέκκα στο τελευταίο 
του προσκύνημα, hajjat al-wida, σε μια περίφημη και ιστορι-
κή δήλωση, ο Προφήτης είπε: «Είθε ο Θεός να κάνει ευτυχι-
σμένους εκείνους τους ανθρώπους που ακούν το λόγο μου, τον 
κατανοούν και στη συνέχεια τον διαδίδουν σε όσους δεν τον 
έχουν ακούσει.» Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μεταδίδουν 
τη γνώση αν και οι ίδιοι δεν είναι γνώστες, και παρομοίως 
υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να μεταδώσουν τη 
γνώση σε ανθρώπους που είναι πιο γνώστες από τους ίδιους. 
Σε πολλές παραδόσεις ο Προφήτης προσευχήθηκε για εκεί-
νους που άκουσαν τις παραδόσεις του και στη συνέχεια τις 
μετέδιδαν σε άλλους. Για παράδειγμα, ο Μπουχαρί (Bukhari) 
στο έργο του Σαχίχ (Sahih) αφηγείται ότι ο Προφήτης είπε: 
«Ο παρών πρέπει να σχετιστεί με τον απόντα», επειδή μπορεί 
να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ανάμεσα στους απόντες που 
μπορεί να κατανοούν καλύτερα από τους παρόντες».1

Πράγματι, πολλοί σύντροφοι του Προφήτη, καθώς και 
πολλοί μελετητές των παραδόσεων, όπως ο Ιμάμης Άχμαντ 
ιμπν Χάνμπαλ (Ahmad b. Hanbal), ο Μουσλίμ (Muslim) και 
ο Μπουχαρί (Bukhari) που ήρθαν αργότερα και συνέθεσαν 
τα χαντίθ του Προφήτη και ακόμη και τα λόγια των Συντρό-
φων του και εκείνων που τους ακολούθησαν [αλ-ταμπιούν, 

1. Για παράδειγμα, βλέπε Sahih of Bukhari, Kitab al-Ilm No 65, Kitab al-Hajj No 
1625, Kitab al-Maghazi No 4054, Kitab al-Udhi No 5124, Kitab al-Tawhid No 6893, 
Kitab al-Fitan No 6551, Sahih of Muslim, Kitab al-Qusamah No 3179, Sunan of Ibn 
Majah, Kitab al-Muqaddamah No 229, Musnad of Ahmad, Musnad al-Basriyin No 
19594, 19512 και 19492 και Sunan of al-Darimi, Kitab al-Manasik No 1836.
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(al-tabi´un)], αισθάνθηκαν υπεύθυνοι που συνέταξαν τα χα-
ντίθ και τα έθεσαν στη διάθεση άλλων. Αυτό ήταν ένα από 
τα μέσα με τα οποία η Ισλαμική κουλτούρα θα μπορούσε να 
διαδοθεί. Οι διδασκαλίες του Προφήτη ήταν απαραίτητες όχι 
μόνο σε εκείνους που είχαν άμεση πρόσβαση σε αυτόν και 
θα μπορούσαν να μάθουν από αυτόν, αλλά επίσης σε όλους 
εκείνους που ήρθαν μετά από αυτόν. 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι από την αρχή οι Σιίτες έδω-
σαν μεγάλη προσοχή στη Σούνα του Προφήτη και ήταν απο-
φασισμένοι να καταγράψουν τις παραδόσεις του, ως προα-
παιτούμενο για σωστή πρακτική και διάδοση του μηνύματός 
του, ακόμη και αν ορισμένοι από αυτούς έχασαν τη ζωή τους 
κάνοντάς το και άλλοι φυλακίστηκαν.

Η Σούνα και η Όικογένεια του Προφήτη

Ας επιστρέψουμε τώρα στο ρόλο της Οικογένειας του 
Προφήτη στην παρουσίαση του Ισλάμ. Υπάρχουν δύο θέ-
ματα: η αιτιολόγηση του γιατί η Οικογένεια του Προφήτη 
θεωρείται αξιόπιστη πηγή για την κατανόηση του Ισλάμ και 
η αναγκαιότητα προσχώρησης στις διδασκαλίες τους για την 
κατανόηση του Ισλάμ. 

Σε ότι αφορά το πρώτο θέμα, υπάρχει διαφωνία μεταξύ 
των Μουσουλμάνων για το πόσο έγκυρες μπορεί να είναι οι 
διδασκαλίες της οικογένειας του Προφήτη στην κατανόηση 
του Ισλάμ. Στη διαφωνία αυτή περιλαμβάνονται οι Σουνίτες 
οι οποίοι θεωρούν όλους τους Συντρόφους του Προφήτη ως 
έγκυρες πηγές για την κατανόηση του Ισλάμ.1

1. Οι Σουνίτες Μουσουλμάνοι υποστηρίζουν ότι όποιος συνάντησε τον Προφήτη 
ακόμη και για μια συνεδρία και πιστεύει σε Εκείνον, θεωρείται Σύντροφος του 
Προφήτη και μπορούμε να βασιζόμαστε σε Εκείνον για την απόκτηση γνώσης για 
το Ισλάμ. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη της Οικογένειας του Προφήτη όπως ο Ιμά-
μης Άλί και η Φάτιμα που ήταν πάντα μαζί με τον Προφήτη και είχαν τη στενότερη 
σχέση μαζί του, αποτελούν αναμφισβήτητες πηγές.
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Η αιτιολόγηση για την παρακολούθηση των διδασκαλιών 
της Οικογένειας του Προφήτη είναι ακόμη πιο σαφής όταν 
αναφερόμαστε στις παραδόσεις από τον Προφήτη για την οι-
κογένειά του, και μελετάμε όσα είπαν Σουνίτες λόγιοι για τη 
γνώση του Αλί και άλλων μελών της Οικογένειας του Προ-
φήτη. Για παράδειγμα, ο Αμπού Χανίφα λέει : «Αν δεν ήταν 
αυτά τα δύο χρόνια, θα είχα σίγουρα καταστραφεί». Αυτά τα 
«δύο χρόνια» ήταν η χρονική περίοδος που μελετούσε με τον 
Ιμάμη Τζάφαρ Σαντίκ (Imam Jafar Sadiq), τον έκτο Ιμάμη, 
και παρακολουθούσε τις διαλέξεις του.1 Ο Ιμάμης Μάλικ 
(Malik) λέει : «Κανένα μάτι δεν έχει δει, κανένα αυτί δεν έχει 
ακούσει και τίποτα δεν έχει προσεγγίσει την ανθρώπινη καρ-
διά καλύτερα από τη γνώση, την ευσέβεια, τον ασκητισμό και 
την αφοσίωση στο Θεό από τον Τζάφαρ ιμπν Μουχαμμάντ».

Λογική

Οι Σιίτες πιστεύουν ότι η λογική αποτελεί αδιαμφισβή-
τητη πηγή γνώσης και ότι βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία 
με την αποκάλυψη. Σύμφωνα με ορισμένα χαντίθ, ο Θεός 
έχει δύο αποδείξεις [χουτζά, (hujjah)] μέσω των οποίων οι 
άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν τη θέλησή Του : την 
εσωτερική απόδειξη, τη λογική [αλ-ακλ, (al-aql)] και την 
εξωτερική απόδειξη, τους προφήτες. Ορισμένες φορές η 
λογική καλείται «εσωτερικός προφήτης» και οι προφήτες 
καλούνται «εξωτερική λογική». Υπάρχει ένας θεσπισμένος 
κανόνας μεταξύ των Σιιτών νομικών ότι οποιαδήποτε κρίση 
γίνεται με βάση τη λογική είναι η ίδια με εκείνη που γίνεται 
με βάση τη θρησκεία [σαρ, (shar)] και αντίστροφα. Είναι 

1. Σε μια μελέτη για όλα εκείνα τα άτομα που αφηγούνται από τον Ιμάμη Σαντίκ 
(Imam Sadiq), ο Σείχης αλ-Μουφίντ (Shaykh al-Mufid) ισχυρίζεται ότι εκείνοι 
που ήταν αξιόπιστοι ανάμεσά τους από διαφορετικές σχολές ήταν 4.000 σε αριθμό 
(Al-Irshad).
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ομόφωνα αποδεκτό ότι ένας από τους όρους της ηθικής ή 
νομική ευθύνης είναι η υγιής λογική. Αν κάποιος είναι πα-
ράφρων, δεν θεωρείται υπεύθυνος για τις πράξεις του. Στη 
θρησκεία, αυτό που αναμένει κάποιος από τους ανθρώπους 
ποικίλλει ανάλογα με τις διανοητικές και τις λογικές ικανό-
τητές τους. Εκείνοι που διαθέτουν έναν υψηλότερο βαθμό 
νοημοσύνης ή μάθησης αναμένεται να είναι πιο γνώστες, 
ευσεβείς και υπάκουοι από εκείνους που είναι αμμόρφω-
τοι ή αμαθείς. Για παράδειγμα, σύμφωνα με ένα θεϊκό ρητό 
(hadith al-qudsi), ο Θεός ανταμείβει και τιμωρεί τους αν-
θρώπους με βάση τη λογική τους.

Σύμφωνα με το Κοράνι, ο Θεός ζητά από όλους τους αν-
θρώπους να εξασκήσουν τη λογική τους και να μελετούν τα 
σημάδια Του στο σύμπαν. Σε πολλές περιπτώσεις οι άπιστοι 
καταδικάζονται και υπόκεινται σε κριτική επειδή αδυνατούν 
να σκεφτούν ή να ενεργήσουν με βάση τη λογική. Για παρά-
δειγμα, καταδικάζονται επειδή μιμούνται τυφλά τους προγό-
νους τους, και υπάρχουν πολλοί στίχοι που περιέχουν ρητο-
ρικά ερωτήματα και καλούν τους ανθρώπους να σκεφτούν, 
όπως : «Δεν σκέφτονται;» ή «Δεν μελετούν;»

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι έχοντας επαληθεύσει 
την αλήθεια του Προφήτη και της Σούνα, γνωρίζουμε πράγ-
ματα που δεν ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε από μόνοι μας 
λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε ορισμένες σφαίρες πραγ-
ματικότητας ή αποδείξεις. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να 
κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην ικανότητα λογικής σκέ-
ψης και στη σύγκρουση με τα λογικά πρότυπα.

Όμοφωνία

Παραδοσιακά, μία από τις πηγές κατανόησης του Ισλάμ 
θεωρείται ότι είναι η ομοφωνία [ιτζμά, (ijma)]. Σύμφωνα 
με τη Σιιτική μεθοδολογία σκέψης, η ομοφωνία όλων των 
ανθρώπων ή μιας ομάδας ατόμων, όπως είναι οι λόγιοι, δεν 



65

αρκεί από μόνη της ώστε να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη 
[Χουτζά, (Hujjah)]. Ωστόσο, όποτε υπάρχει συμφωνία μετα-
ξύ όλων των Μουσουλμάνων ή των Μουσουλμάνων λογίων 
έτσι όπως την αποκαλύπτει η Σούνα, μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί ως απόδειξη, ως όργανο για να αποκαλυφθεί η επιθυμία 
του Θεού. Για παράδειγμα, όταν ανακαλύπτουμε ότι όλοι οι 
Μουσουλμάνοι στα χρόνια του Προφήτη έλεγαν τις προσευ-
χές τους με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αντιλαμβανόμαστε ότι 
ο Προφήτης τους είχε διδάξει να το κάνουν. Διαφορετικά, δεν 
θα υπήρχε κανένας παράγοντας που να αντιπροσωπεύει την 
ομοιομορφία της πράξης. Είναι αδύνατον να φανταστούμε 
ότι όλοι ενεργούσαν στα τυφλά και χωρίς καθοδήγηση, ή ότι 
έκαναν όλοι λάθος και ότι ο Προφήτης δεν κατόρθωσε να 
τους διορθώσει.

Έτσι, για τους Σιίτες η ομοφωνία δεν αποτελεί απόδειξη 
από μόνη της. Έχει εγκυρότητα μόνο όταν οδηγεί στην ανα-
κάλυψη της Σούνα. Αναλόγως, οι Μουσουλμάνοι σήμερα 
συμφωνούν σε ένα δεδομένο θέμα, ένας λόγιος ο οποίος έχει 
αμφιβολίες για το ίδιο θέμα δε μπορεί να τους καταπιέσει 
επικαλούμενος την άποψη της πλειοψηφίας και συμμορφού-
μενος με αυτήν. Έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις στην 
ιστορία όπου όλα τα ανθρώπινα όντα πίστευαν σε κάτι που 
αργότερα αποδείχτηκε λάθος, για παράδειγμα ότι η γη είναι 
επίπεδη. Μόνο το Κοράνι και η Σούνα είναι αδιαμφισβήτητα 
αληθή και απρόσβλητα από οποιοδήποτε λάθος. Η προσέγ-
γιση αυτή δίνει μια δυναμική στη Σιιτική σκέψη, έτσι ώστε 
όλες οι γενιές λογίων – στην πραγματικότητα, κάθε λόγιος 
και μελετητής – να μπορούν να αναφέρονται απευθείας στο 
Κοράνι και τη Σούνα και να διεξάγουν ijtihad, δηλαδή έρευνα 
κα ανεξάρτητη κρίση. Το ijtihad ποτέ δεν απαγορεύτηκε ούτε 
έληξε στο Σιιτικό κόσμο. Οι Σιίτες πιστεύουν ότι κανένας νο-
μικός, όσο υψηλή θέση και αν κατέχει, δεν είναι άτρωτος στη 
λόγια αμφισβήτηση ή τη λογική πρόκληση. Βεβαίως, όπως 
ακριβώς και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, όλοι οι θρησκευτι-

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΣΙΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
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κοί λόγιοι πρέπει να συμβουλεύονται το έργο των προκατό-
χων τους και να μελετούν προσεκτικά.

Ορισμένοι Σουνίτες Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι όταν 
όλοι οι Μουσουλμάνοι ή οι Μουσουλμάνοι μελετητές, σε 
οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε ηλικία, συμφωνούν 
ομόφωνα σε κάτι, πρέπει να έχουν δίκιο. Είναι δυνατόν ένας 
Μουσουλμάνος ή μια ομάδα Μουσουλμάνων να κάνουν λά-
θος, αλλά δεν είναι δυνατόν να κάνουν λάθος όλοι. Η άποψη 
αυτή βασίζεται σε ένα χαντίθ που αφηγούνται οι Μουσουλ-
μάνοι από τον Προφήτη : «Το έθνος μου [Ούμμα, (Ummah)] 
δεν θα συμφωνήσει ποτέ σε ένα λάθος».

Οι Σιίτες πιστεύουν ότι ακόμη και αν αποδειχθεί η αυ-
θεντικότητα αυτού του χαντίθ, η ικανότητα στην πράξη να 
ρυθμίζει διαμάχες ή να λύνει διαφορές είναι πολύ μικρή, δε-
δομένου ότι οι Μουσουλμάνοι σπάνια συμφωνούν σε πολύ-
πλοκα ζητήματα για την επίλυση των οποίων δεν υπάρχουν 
αποδείξεις από το Κοράνι ή τη Σούνα. Επιπλέον, οι Σιίτες πι-
στεύουν ότι υπάρχει πάντα ένα αλάθητος Ιμάμης μεταξύ των 
Μουσουλμάνων. Από τη στιγμή που δεν κάνει ποτέ λάθος, το 
Ισλαμικό έθνος στο σύνολό του δεν θα συμφωνήσει ποτέ για 
ένα λάθος. Το πρόβλημα, βέβαια, είναι να επαληθευτεί ότι 
όλοι οι Μουσουλμάνοι, συμπεριλαμβανομένου του αλάθη-
του Ιμάμη, έχουν την ίδια άποψη σε ένα δεδομένο θέμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΌ ΤΡΙΤΌ

Δόγματα

Παρ’ όλες τις διαφορές τους, οι Μουσουλμάνοι έχουν ανά 
τους αιώνες συμφωνήσει ευρέως όχι μόνο σε πολλές από τις 
αρχές του Ισλάμ αλλά επίσης σε πολλές από τις πρακτικές 
του. Το Κοράνι και η μεγάλη προσωπικότητα του Προφή-
τη, από τη μία, και η ειλικρινής αγάπη και αφοσίωση όλων 
των Μουσουλμάνων προς το Κοράνι και προς τον Προφήτη, 
από την άλλη, ένωσαν τους Μουσουλμάνους και δημιουρ-
γήθηκε από αυτούς ένα αληθινό έθνος που έχει τη δική του 
ταυτότητα, κληρονομιά, σκοπούς, στόχους και πεπρωμένο. Η 
εχθρικότητα των πολέμιων του Ισλάμ, οι οποίοι πάντα προ-
σπαθούσαν να ξεριζώσουν το Ισλάμ στο σύνολό του, και οι 
προκλήσεις των αιώνων συνέβαλαν επίσης στην αφύπνιση 
και ενδυνάμωση της αίσθησης της ενότητας και της αδελ-
φοσύνης ανάμεσα στους Μουσουλμάνους. Το κάλεσμα του 
Κορανίου και του Προφήτη για ενότητα και αδελφοσύνη 
επαναλαμβάνονταν πάντοτε από τις μεγάλες ηγετικές προ-
σωπικότητες των διαφορετικών σχολών σκέψης στο Ισλάμ.

Με σεβασμό στα πιστεύω, όλοι οι Μουσουλμάνοι μοιρά-
ζονται την πίστη τους στο Θεό και την ενότητά Του, στους 
προφήτες γενικά και στην αποστολή του Προφήτη Μουχαμ-
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μέντ κυρίως, ο οποίος πρέπει να παραδώσει το τελικό μήνυ-
μα του Θεού για τους ανθρώπους, μαζί με την ανάσταση και 
την δίκαιη και ίση μεταχείριση όλων την Ημέρα της Κρίσης. 
Αυτές είναι οι πιο βασικές αρχές του Ισλάμ, οι οποίες έχουν 
συμφωνηθεί από όλους του Μουσουλμάνους. Μια εξωτερική 
άποψη του εύρους της συμφωνίας ανάμεσα στους Σιίτες και 
Σουνίτες εκφράζεται στο παρακάτω κείμενο:

Από την Ιρανική Επανάσταση όλοι γνωρίζουν ότι οι Σι-
ίτες είναι Μουσουλμάνοι, οι οποίοι, όπως και οι Σουνίτες, 
σέβονται το κεντρικό δόγμα ότι ο Θεός είναι ένας και μονα-
δικός, την ίδια ιερή γραφή (το Κοράνι), τον ίδιο Προφήτη 
Μουχαμμέντ, τα ίδια πιστεύω σε ό,τι αφορά την ανάσταση 
που ακολουθείται από την τελευταία Κρίση και τις θεμελιώ-
δεις υποχρεώσεις όπως η προσευχή, η νηστεία, το προσκύνη-
μα, η ελεημοσύνη και το τζιχάντ (ιερός αγώνας/ιερό κίνημα).  
Αυτά τα κοινά σημεία είναι πιο σημαντικά από τις διαφορές: 
δεν υπάρχει πλέον καμία θεωρητική αντίρρηση ένας Σιίτης 
να προσεύχεται με ένα Σουνίτη ή το αντίθετο αν και υπήρξαν 
πολλές δυσκολίες στο παρελθόν και στην πράξη ακόμα πα-
ραμένουν. 

Στη συνέχεια, πρώτα θα κάνουμε μια μικρή αναφορά στα 
Ισλαμικά δόγματα και μετά θα μελετήσουμε τα άρθρα της πί-
στης που απαριθμούνται παραπάνω με περισσότερες λεπτο-
μέρειες. Τέλος, θα μιλήσουμε εκτενέστερα για τις ιδιαίτερες 
πεποιθήσεις των Σιιτών.

Μια σύντομη περιγραφή του Ισλάμ

Σε απάντηση ενός αιτήματος από τον Αλ-Μάαμουν (Al-
Ma’mun), τον Χαλίφη των Αββασιδών της εποχής του, να 
γράψει για αυτόν μια σύντομη περιγραφή για την ουσία του 
Ισλάμ, ο Ιμάμης Αλί ιμπν Μούσα αλ-Ρεζά (Imam Ali b. Musa 
al-Rida) επιβεβαίωσε τα παρακάτω:

Πραγματικά, η ουσία του Ισλάμ είναι:
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Να είσαι μάρτυρας ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός πάρα μόνο 
ο Αλλάχ, ο ένας και απόλυτα μοναδικός Θεός ο οποίος είναι 
αδιαπέραστος, υπαρκτός, βλέπει, είναι παντοδύναμος, αιώ-
νιος, αυτοδύναμος, παντοτινός, γνωρίζει τόσα ώστε να μην 
είναι αδαής για τίποτα, δυνατός τόσο ώστε να μην αποτυγχά-
νει, πλούσιος τόσο ώστε να μην έχει ανάγκη τίποτα, δίκαιος 
τόσο ώστε να μην καταπιέζει και ειλικρινά είναι ο Δημιουρ-
γός των πάντων. Δεν υπάρχει τίποτα σαν Αυτόν. Δεν υπάρχει 
παρόμοιος, διαφορετικός, κανένας όμοιος και κανένας ίσος, 
και ειλικρινά είναι το αντικείμενο λατρείας, προσευχής, ελ-
πίδας και φόβου.

Να είσαι μάρτυρας ότι πραγματικά ο Μουχαμμέντ είναι 
ο Υπηρέτης Του, ο Αγγελιοφόρος Του, ο Έμπιστός του, ο 
Εκλεκτός του, ο καλύτερος ανάμεσα στους ανθρώπους Του, 
ο κύριος των αγγελιοφόρων, η Σφραγίδα των προφητών και 
το πιο εξαιρετικό πλάσμα. Δεν υπάρχει κανένας προφήτης 
μετά από αυτόν και καμία τροποποίηση στη θρησκεία του 
και καμία αλλαγή στο νόμο του [Σαρία, (Shari’ah)] και ειλι-
κρινά οτιδήποτε αναφέρει ο Μουχάμμαντ ιμπν Αμπντουλλάχ 
(Muhammad b.  Abdullah) είναι η προφανής αλήθεια (και 
πρέπει να το αναγνωρίσουμε και σε αυτόν και σε όλους τους 
αγγελιοφόρους, προφήτες και τις αποδείξεις του Αλλάχ ενώ-
πιον του) και να αναγνωρίσουμε το Βιβλίο του, το ειλικρι-
νές, το θαυμαστό, αυτό που «κανένα ψεύδος δε μπορεί να 
το προσεγγίσει, μια αποκάλυψη από τον έναν ([που είναι] ο 
Σοφός, ο Αξιέπαινος»1  και ειλικρινά το Κοράνι είναι ανώτε-
ρο από όλα τα βιβλία και είναι αληθινό από την αρχή ως το 
τέλος. Πιστεύουμε στο muhkam (εντολές) και το mutashabih 
(ομοιότητα), το amm (γενικά) και khass (ειδικά), υπόσχεση 
και απειλή, σε αυτόν που ακυρώνει και που ακυρώνεται, στις 
αφηγήσεις του και στις αναφορές του. Κανένα άλλο πλάσμα 
δεν είναι ικανό να φέρει κάτι παρόμοιο με αυτό.

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ

1. 24:42
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Να είσαι μάρτυρας ότι ο καθοδηγητής μετά από αυτόν και 
ο μάρτυρας πάνω από τον πιστό και τον υποστηρικτή των 
ζητημάτων των  Μουσουλμάνων και ο ομιλητής εκ μέρους 
του Κορανίου και αυτός που έχει επίγνωση των νόμων του, ο 
αδερφός του, ο διάδοχός του, ο εκτελεστής της επιθυμίας του, 
ο φύλακάς του και αυτός που ήταν γι’ αυτόν ότι ήταν ο Αα-
ρών (Harun) για τον Μωυσή (Musa), είναι ο Αλί ιμπν Αμπου 
Τάλιμπ (Ali b. Abu Talib), ο επικεφαλής των πιστών και ο 
αρχηγός των ευσεβών, ο καλύτερος διάδοχος και ο κληρονό-
μος των γνώσεων των προφητών και των αγγελιοφόρων και 
μετά από αυτόν ο Χασάν (Hasan) και ο Χουσείν (Hussein), οι 
«δύο κύριοι των νέων του Παραδείσου» και έπειτα ο Αλί ιμπν 
Χουσάιν (‘Ali b Husayn), η περηφάνεια όσων τον  λατρεύ-
ουν, έπειτα ο Τζαφάρ ιμπν Μουχάμμαντ αλ-Σαντίκ [Ja’ far b. 
Muhammad al-Sadiq (ο ειλικρινής)] ο κληρονόμος των γνώ-
σεων των διαδόχων, στη συνέχεια ο Μούσα ιμπν Τζαφάρ αλ-
Καζίμ (Musa b. Ja’ far al-Kazim), o Αλί ιμπν Μούσα αλ-Ρεζά 
(‘Alii b. Musa al-Rida), ο Μουχάμμαντ ιμπν Αλί (Muhammad 
b. ‘Ali), ο Αλί Μουχάμμαντ (‘Ali Muhammad), ο Χασάν ιμπν 
Αλί (Hasan b. ‘Ali) και ο Αλ-Χούτζα (al-Hujjah), αυτός που 
ανέρχεται, ο ανυπόμονος.

Είμαι μάρτυρας της διαδοχής τους και της ηγεσίας τους και 
του γεγονότος ότι η γη δεν θα είναι ποτέ κενή από την παρου-
σία του θεϊκού μάρτυρα (hujjah) στο λαό Του σε οποιαδήποτε 
ηλικία, και ότι εκείνοι είναι το πιο σταθερό χέρι και Ιμάμηδες 
της καθοδήγησης και μάρτυρες των λαών του κόσμου μέχρι 
το τέλος του κόσμου. Είναι οι ερμηνευτές του Κορανίου και 
οι ομιλητές εκ μέρους του Προφήτη και όποιος πεθάνει χω-
ρίς να τους γνωρίσει έχει πεθάνει μέσα στην άγνοια. Η πίστη 
τους αποτελείται από ευσέβεια, γνώση, ειλικρίνεια, προσευ-
χή, ακεραιότητα, μόχθο να επιστρέφουν την εμπιστοσύνη 
(που δόθηκε στην διαφύλαξη/προστασία) στους κατόχους, 
είτε είναι καλοί είτε κακοί, μεγάλης διάρκειας προσκυνήσεις, 
νηστεία κατά τη διάρκεια της ημέρας, προσευχή κατά τη δι-
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άρκεια της νύχτας, εγκράτεια από το απαγορευμένο, αναμέ-
νοντας τη σωτηρία [φαράτζ, (faraj)] με υπομονή, καλή παρη-
γοριά και ευγένεια της συντροφικότητας. 

Έπειτα ο Ιμάμης συνέχισε να διευκρινίζει τους πρακτικούς 
νόμους του Ισλάμ.

Όι Αρχές της Θρησκείας

Η Ενότητα του Θεού

Η Ισλαμική πίστη διατυπώνεται με τη διακήρυξη δύο αλη-
θειών:  ότι δεν υπάρχει Θεός (δηλαδή κανένας που να αξί-
ζει λατρεία) παρά μόνο ο Θεός (Αλλάχ) και ότι ο Μουχαμ-
μέντ είναι ο Αγγελιοφόρος του. (LA ILAHA IL-LAL-LAH 
MUHAMMADUR-RASU-LUL-LAH).  Οι Μουσουλμάνοι 
πιστεύουν ότι ο Αλλάχ είναι Ένας. Δεν έχει σύντροφο ή παι-
διά. Είναι η Αρχή και είναι το Τέλος. Είναι Παντοδύναμος, 
Παντογνώστης και Πανταχού Παρών. Είναι πιο κοντά στον 
άνθρωπο από ότι το ίδιο του το αίμα, όμως δεν είναι αντι-
ληπτός με τους οφθαλμούς ούτε μπορεί να γίνει κατανοητός 
από τους σοφούς. Σε μια ικεσία, ο Ιμάμης Αλί (Imam Ali) 
λέει: 

Ω Θεέ, αληθώς Σου ζητώ εν ονόματί Σου, στο όνομα του 
Αλλάχ, του φιλεύσπλαχνου, του ελεήμονα, Ω κάτοχε της μεγα-
λοπρέπειας και του μεγαλείου, ο Ζων, ο Αυθύπαρκτος, ο Αιώ-
νιος, δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Εσένα. 

Προφητεία

Ο Θεός δημιούργησε το ανθρώπινο είδος σοφά και σκό-
πιμα (51:56). Έδωσε στον άνθρωπο ορθή κρίση και ελεύ-
θερη βούληση να βρει τον δρόμο του προς την τελειότητα 
και την ευτυχία. Συμπλήρωσε την ανθρώπινη λογική με 
θεία αποκάλυψη. Μέσα από τη σοφία Του και τη δικαιοσύ-
νη Του, δεν άφησε κανέναν άνθρωπο ή γωνιά στον κόσμο  

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ
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χωρίς την καθοδήγησή Του. Έστειλε προφήτες σε όλα τα 
έθνη για να τα διδάξουν και να τα καθοδηγήσουν. (10:47 
και 16:36)

Ο πρώτος προφήτης ήταν ο Αδάμ και ο τελευταίος ο Μου-
χαμμέντ, η Σφραγίδα των Προφητών (33:40). Το Κοράνι 
αναφέρει 25 από τους προφήτες και δηλώνει ότι υπήρχαν 
πολύ περισσότεροι. (40:78) Μέσα από ενδείξεις που περιέχο-
νται στα χαντίθ, οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι υπάρχουν 
124.000 προφήτες. Ανάμεσα σε αυτούς που αναφέρονται στο 
Κοράνι είναι ο Αδάμ, ο Νώε, ο Αβραάμ, ο Ισμαήλ, ο Ισαάκ, 
ο Λωτ, ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ, ο Ιώβ, ο Μωυσής, ο Ααρών, ο 
Ιεζεκιήλ, ο Δαυίδ, ο Σολομών, ο Ιωνάς, ο Ζαχαρίας, ο Ιωάν-
νης ο Βαπτιστής, ο Ιησούς και ο Μουχαμμέντ. Από αυτούς, ο 
Νώε, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Ιησούς και ο Μουχαμμέντ εί-
χαν καθολική αποστολή και έφεραν συγκεκριμένους κώδικες 
νόμου. Ονομάζονται Ουλού αλ-Αζμ (Ulu al-‘Azm), «κάτοχοι 
μεγάλης αποφασιστικότητας».

Πέρα από το ίδιο το Κοράνι, το Κοράνι μιλά για τέσσε-
ρα βιβλία της Αποκάλυψης: Το Βιβλίο του Αβραάμ (87:19), 
οι Ψαλμοί του Δαυίδ (4:163 και 17:55), η Τορά του Μωυσή 
(2:87, 3:3 και 4, 6:91 και 154), και το Ευαγγέλιο του Ιησού 
(5:46).

Ένας Μουσουλμάνος πρέπει να πιστεύει σε όλα τα βιβλία 
της Αποκάλυψης (2:4 και 285) και σε όλους τους προφήτες. 
(4:152).  Όπως θα δούμε παρακάτω, οι Σιίτες πιστεύουν ότι 
όλοι οι προφήτες ήταν υποχρεωτικά αλάθητοι και αναμάρτη-
τοι τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της αποστολής τους. 

Ανάσταση

Το τέλος του κόσμου θα έρθει την Ημέρα της Ανάστασης 
(Qiyamah) ή της Κρίσης. Όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν 
και θα παρουσιαστούν ενώπιον του Θεού, ο οποίος θα αποφα-
σίσει για τη μοίρα τους σύμφωνα με τα πιστεύω και τις πρά-
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ξεις τους σε αυτόν τον κόσμο. Θα υπάρχουν επιβραβεύσεις 
για το καλό και τιμωρίες για το κακό. (22:1, 2, 6-10, 3:185, 
6:62, 98:6-8, 99:6-8, 101:4-11). Ο Θεός θα φερθεί στους αν-
θρώπους με δικαιοσύνη όμως ο κυρίαρχος παράγοντας στη 
διαχείριση της Δικαιοσύνης Του θα είναι η Ευσπλαχνία Του.

Σημείωση: Παρά το γεγονός ότι όλοι οι Μουσουλμάνοι πι-
στεύουν στις παραπάνω αρχές του Ισλάμ, υπάρχει μια πολύ 
μικρή διαφορά στην έκφραση των πιστεύω τους και στις πρα-
κτικές τους. Οι Σιίτες Μουσουλμάνοι θεωρούν τα παραπάνω 
πιστεύω ως αρχές ή ρίζες της θρησκείας [Ουσούλ αλ-Ντιν, 
(Usul al-Din)] και τις πράξεις λατρείας που ακολουθούν ως 
πρακτικές ή κλάδους της θρησκείας [Φουρού αλ-Ντιν, (Furu’ 
al-Din)]. Η αιτία για τον ισχυρισμό αυτό είναι ότι αυτά τα 
πιστεύω αποτελούν την πιο βασική πτυχή της θρησκείας και 
τα κριτήρια για να θεωρείται κάποιος Μουσουλμάνος. Ωστό-
σο, οι υποχρεωτικές πράξεις λατρείας προέρχονται από την 
πίστη δεδομένου ότι η γνήσια πίστη εκδηλώνεται με πράξεις. 
Οι Σουνίτες Μουσουλμάνοι συνήθως παρουσιάζουν τη δή-
λωση του Ισλάμ [καλιμά, (kalimah)] – που συνίσταται από 
τη μαρτυρία ότι δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον Αλλάχ 
(Allah) και ότι ο Μουχαμμέντ είναι ο Αγγελιοφόρος Του – 
μαζί με τέσσερις πράξεις λατρείας, δηλαδή την καθημερινή 
προσευχή, τη νηστεία, το προσκύνημα στη Μέκκα και την 
ελεημοσύνη, ως τους Πέντε Πυλώνες της Πίστης. Θεωρούν 
ότι άλλες πράξεις λατρείας όπως η εντολή για το καλό και 
η απαγόρευση του κακού,  και ο αγώνας [τζιχάντ, (jihad)] 
είναι υποχρεωτικές πράξεις, αλλά δεν τις συμπεριλαμβάνουν 
στους Πυλώνες της Πίστης.

Σιιτικά Δόγματα

Αφού παρουσιάσαμε μια γενική εικόνα των γενικών πι-
στεύω στο Ισλάμ, θα προχωρήσουμε εκτενέστερα σε ορισμέ-
να από τα δόγματα του Σιιτικού Ισλάμ. Κάποια από αυτά τα 

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ
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δόγματα είναι, βέβαια, κοινά με τους μη Σιίτες Μουσουλμά-
νους, τουλάχιστον στην αρχή αν όχι στις λεπτομέρειες. Ο λό-
γος που διαχωρίζουμε εδώ αυτά τα δόγματα είναι το γεγονός 
ότι αποτελούν τον πυρήνα της Σιιτικής σκέψης και πίστης. 
Όποιος πιστεύει σε όλα αυτά δόγματα μπορεί να αναγνωρι-
στεί ως Σιίτης.

Αγάπη για τον Προφήτη Μουχαμμέντ

Όπως οι υπόλοιποι Μουσουλμάνοι, έτσι και οι Σιίτες τρέ-
φουν απέραντη αγάπη για τον Προφήτη Μουχαμμέντ. Βλέ-
πουν σε αυτόν το τέλειο πρότυπο της απόλυτης εμπιστοσύνης 
στο Θεό, τη βαθιά γνώση του Θεού, την ύστατη αφοσίωση 
στο Θεό, την ειλικρινή υπακοή στη θεία βούληση, τον πιο 
ευγενή χαρακτήρα και μια πηγή συμπόνοιας και ελέους για 
όλους τους ανθρώπους. Δεν ήταν τυχαίο που ο Θεός τον επέ-
λεξε για να διαδώσει το τελευταίο και τελειότερο μήνυμά Του 
για την ανθρωπότητα. Όπως προαναφέρθηκε, η ικανότητα να 
δέχεται κάποιος τη θεία αποκάλυψη προϋποθέτει ένα πολύ 
υψηλό επίπεδο υπεροχής, και η ικανότητα να δεχτεί κάποιος 
την τελειότερη των αποκαλύψεων προϋποθέτει τη μεγαλύτε-
ρη δυνατή υπεροχή.

Ο προσωπικός χαρακτήρας και η συμπεριφορά του Προ-
φήτη συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο του Ισλάμ. Ήταν 
γνωστός ως ένας έντιμος, αξιόπιστος και ευσεβής άνθρωπος 
από την παιδική του ηλικία. Κατά την διάρκεια της προφη-
τείας του, πάντα ζούσε σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες 
του. Σε εύκολους όπως επίσης και σε δύσκολους καιρούς, σε 
περιόδους ασφάλειας αλλά και φόβου, ειρήνης αλλά και πο-
λέμου, νίκης αλλά και ήττας, πάντα εκδήλωνε ταπεινότητα, 
δικαιοσύνη και εμπιστοσύνη. Ήταν τόσο ταπεινός που ποτέ 
δεν έδειξε θαυμασμό για τον εαυτό του, δεν αισθάνθηκε ποτέ 
ανώτερος προς τους άλλους και δεν έζησε ποτέ πολυτελή ζωή. 
Και όταν ήταν μόνος και αδύναμος και όταν επίσης εξουσίαζε 
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την αραβική χερσόνησο και οι Μουσουλμάνοι ολόψυχα τον 
ακολουθούσαν και έπαιρναν κάθε σταγόνα από το νερό που 
πλενόταν, συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο. Έζησε πολύ 
απλά και πάντα με τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τους φτωχούς. 
Δεν είχε ούτε παλάτι ούτε αυλή ούτε φρουρούς. Όταν καθό-
ταν με τους συντρόφους του,  κανένας δεν μπορούσε να τον 
διακρίνει από τους άλλους από  το μέρος στο οποίο καθόταν 
ή από τα ρούχα που φορούσε. Ήταν μόνο τα λόγια του και η 
πνευματικότητά του που τον διέκριναν από τους άλλους. 

Ήταν τόσο δίκαιος που ποτέ δεν αγνόησε τα δικαιώματα 
κάποιου, ακόμα και των εχθρών του. Εξήγησε μέσω της ζωής 
του την εντολή του Κορανίου: «Ω εσείς που πιστεύατε! Να 
επιμένετε στο όνομα του Αλλάχ σαν μάρτυρες για τη δικαι-
οσύνη και ας μην αφήνετε το μίσος των άλλων να σας κάνει 
να εγκαταλείψετε τη δικαιοσύνη. Να είστε δίκαιοι. Η δικαι-
οσύνη είναι πιο κοντά στην ευσέβεια και να φοβάστε τον 
Αλλάχ» (5:8)

Πριν από τις μάχες πάντα έδινε οδηγίες στους στρατιώτες 
του να μην κακομεταχειρίζονται γυναίκες, παιδιά, γέροντες 
και όλους όσους παραδίνονταν, να μην καταστρέφουν αγρο-
κτήματα και κήπους και να μην κυνηγούν εκείνους που είχαν 
αποδράσει από το πολεμικό μέτωπο και τους παρακινούσε 
πάντα να είναι καλοί με τους αιχμαλώτους. Λίγο πριν από 
τον θάνατό του, ανακοίνωσε στο τζαμί: «Όποιος αισθάνεται 
ότι του χρωστάω κάτι ή ότι παρέβλεψα τα δικαιώματά του, 
παρακαλώ ας έρθει μπροστά και ας ζητήσει το δίκαιό του.» Οι 
Μουσουλμάνοι έκλαψαν, καθώς θυμήθηκαν όλες τις υπηρε-
σίες που ο Προφήτης τους είχε παράσχει και τις δυσκολίες 
που είχε υπομείνει για να τους καθοδηγήσει. Γνώριζαν ότι 
ποτέ δεν έδωσε προτεραιότητα σε κάποια από τις δικές του 
ανάγκες και ποτέ δεν έβαλε την δική του ξεκούραση και άνε-
ση πάνω από των άλλων. Γι’ αυτό το λόγο έκαναν δηλώσεις 
βαθιάς ευγνωμοσύνης και σεβασμού. Αλλά ένας άντρας ση-
κώθηκε και είπε: «Μου χρωστάς κάτι. Πριν από μία από τις 
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μάχες καθώς έβαζες τους στρατιώτες σε σειρά, το ραβδί σου 
με χτύπησε. Τώρα θέλω αντίποινα». Χωρίς κανένα δισταγμό 
ο Προφήτης είπε σε έναν από τους κοντινούς του συντρό-
φους να πάει στο σπίτι και να φέρει το ίδιο ραβδί και ζήτησε 
από τον άντρα να πάρει αντίποινα χτυπώντας τον. Όμως ο 
άντρας είπε: «Το ραβδί σου χτύπησε το δέρμα του στομαχιού 
μου.» Επομένως ο Προφήτης σήκωσε το πουκάμισό του, για 
να μπορέσει να χτυπήσει το δέρμα του. Αντί να κάνει αυτό, 
ο άντρας ξαφνικά φίλησε το σώμα του. Ίσως το κίνητρο του 
άντρα που ζήτησε το δικαίωμα των αντιποίνων ήταν να φιλή-
σει τον Προφήτη, από αίσθημα σεβασμού κι αγάπης.

Ο Προφήτης ήταν τόσο σίγουρος που ποτέ δεν προκάλεσε 
οποιαδήποτε αμφιβολία για την αποστολή του. Η εχθρότητα 
των πολυθεϊστών εκδηλώθηκε από μόνη της στον βασανισμό, 
στις δολοφονίες και τους φόνους των Μουσουλμάνων, την κα-
τάσχεση των περιουσιών τους και την διάδοση φημολογιών 
που απέδιδαν παραφροσύνη ή μαγεία στον Προφήτη. Αλλά 
κανένα από αυτά ποτέ δεν τον σταμάτησε. Ο Ιμάμης Αλί, ο 
γενναίος στρατιώτης του Ισλάμ και ο κατακτητής στη μάχη 
του Χαϊμπάρ (Khaybar), λέει ότι όποτε η μάχη γινόταν άγρια, 
οι Μουσουλμάνοι έβρισκαν καταφύγιο στον Προφήτη.1

Ο Προφήτης ήταν τόσο ευλογημένος και αγαπητός που ο 
Θεός έστειλε την ευλογία Του πάνω του, όπου κι αν ήταν. 
Σύμφωνα με το χαντίθ, οι άλλοι προφήτες ήταν ενημερωμέ-
νοι για την εξυψωμένη θέση του με τον Θεό και σε μερικές 
περιπτώσεις ζήτησαν από το Θεό να ικανοποιήσει τα αιτήμα-
τά τους για χάρη του. Υπάρχουν πολλά χαντίθ που αναφέρο-
νται σε αυτό, από Σιιτικές και μη Σιιτικές πηγές. Για παρά-
δειγμα ο Αλ-Χακίμ αλ-Νισαμπουρί (al-Hakim al-Nishaburi) 
και άλλοι διηγούνται από το Ουμάρ (Umar) ότι ο Αδάμ είπε 
στο Θεό: «Κύριέ μου, σου ζητώ να με συγχωρέσεις για χάρη 

1. Nahj al-Balaghah
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του Μουχαμμέντ». Ο Θεός του είπε: «Αδάμ, πώς ήξερες τον 
Μουχαμμέντ, ενώ ακόμα δεν τον έχω δημιουργήσει;» Ο Αδάμ 
απάντησε:

Κύριέ μου, [τον γνωρίζω] γιατί όταν Εσύ με δημιούργη-
σες με το χέρι Σου και φύσηξες από το πνεύμα Σου μέσα μου, 
σήκωσα το κεφάλι μου και είδα γραμμένο στους πυλώνες του 
Θρόνου: «Δεν υπάρχει κανένας Θεός εκτός από τον Αλλάχ. Ο 
Μουχαμμέντ είναι ο Αγγελιαφόρος του Θεού.» Τότε ήξερα ότι 
εκείνος του οποίου το όνομα Εσύ έβαλες δίπλα στο δικό Σου 
πρέπει να είναι ο αγαπημένος Σου.

Τότε ο Θεός είπε:  «Έχεις δίκιο. Σίγουρα είναι ο πιο αγα-
πητός σε μένα. Απευθύνσου σε μένα για χάρη του και θα σε 
συγχωρήσω. Αν δεν ήταν για τον Μουχαμμέντ, δεν θα σε είχα 
δημιουργήσει.» 

Ζητώντας βοήθεια από τον Προφήτη 

Οι Μουσουλμάνοι κατά τη διάρκεια της ζωής του Προφή-
τη τον ικέτευαν για βοήθεια. Για παράδειγμα, ο Άχμαντ ιμπν 
Χανμπάλ (Ahmad b. Hanbal), ο  Αλ Τιρμιντί (al Tirmidhi) και 
ο Ιμπν Ματζάχ (Ibn Majah) αφηγούνται ότι ένας τυφλός πήγε 
στον Προφήτη και ζήτησε να προσευχηθεί στο Θεό για να τον 
γιατρέψει. Ο Προφήτης είπε: «Αν το επιθυμείς, θα προσευχη-
θώ, αλλά αν θέλεις να είσαι υπομονετικός, θα ήταν καλύτερα 
για σένα.» Ο άντρας επανέλαβε το αίτημά του. Ο Προφήτης 
του είπε να προβεί σε τελετουργική νήψη (wudu) και να πει: 
«Κύριέ μου! Σίγουρα σε ρωτώ και καλώ τον Προφήτη Σου 
Μουχαμμέντ, τον Προφήτη του ελέους. Μουχαμμέντ! Σίγουρα 
καλώ τον Θεό μου μέσω Εσού στο αίτημα μου που μπορεί να 
ικανοποιηθεί. Κύριέ μου! Κάνε τον Μουχαμμέντ μεσολαβητή 
μου (shafi)»1

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ

1. Musnad of Ahmad, Musnad al-Shamiyin, No 16604 και 16605, Sunan of al-
Tirmidhi, Kitab al-Da´awat, 3502 και Sunan of Ibn Majah, Kitab Iqamah al-Salah 
wa al-Sunnah fiha, No 1375
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Προφανώς, η επίκληση προς τον Προφήτη για βοήθεια συ-
νεχίστηκε μετά το θάνατό του. Σύμφωνα με το Ισλάμ, ο θάνα-
τος δεν συνεπάγεται καταστροφή. Ο θάνατος είναι η είσοδος 
σε μια πιο μεγάλη και νοήμονα ζωή. Το Κοράνι ρητά μιλάει για 
τη ζωή μετά το θάνατο για όλους τους ανθρώπους και αναφέ-
ρει ότι οι ενάρετοι θα έχουν μια ευλογημένη ζωή μετά το θάνα-
το μέχρι να αναστηθούν την Ημέρα της Κρίσης και να μπουν 
στην Αιωνιότητα. Το Κοράνι μας διδάσκει να μη μιλάμε για 
τους μάρτυρες σαν να είναι νεκροί (2:154) ή ακόμα και να μην 
τους θεωρούμε νεκρούς (3:169). Όλοι οι άνθρωποι είναι ζω-
ντανοί μετά τον θάνατο αλλά οι μάρτυρες είναι ζωντανοί κο-
ντά στον Θεό και τους προμηθεύει τροφή ο Κύριος (3:169).

Αντίστοιχα, και οι Σιίτες και οι Σουνίτες Μουσουλμάνοι 
πιστεύουν ότι ο Προφήτης είναι οπωσδήποτε ζωντανός και 
η αναγνώριση των παρακλήσεών μας  και η δοθείσα από τον 
Θεό δύναμη να μας βοηθάει δεν μειώθηκαν με το φυσικό 
θάνατό του. Ο Αλ-Νταρίμι (Al-Darimi) διηγείται ότι οι άν-
θρωποι της Μεδίνα λιμοκτονούσαν, έτσι πήγαν στην Αισά 
(Aishah), τη σύζυγο του Προφήτη, παραπονούμενοι για την 
κατάστασή τους. Εκείνη είπε:

Κοιτάξτε [και επισκεφτείτε] τον τάφο του Προφήτη. Κάντε μια 
τρύπα στην οροφή πάνω από τον τάφο προς τον ουρανό, για να 
μην μείνει κανένα εμπόδιο ανάμεσα στον τάφο και τον ουρανό.

Ο Αλ-Νταρίμι (Al Darimi) προσθέτει ότι οι άνθρωποι της 
Μεδίνα ενήργησαν όπως τους υπέδειξε και τότε έβρεξε τόσο 
πολύ που φύτρωσε χορτάρι και οι καμήλες τους πάχυναν.1  
Είναι ενδιαφέρον πως ο Μπουχαρί (Bukhari) αφηγείται ότι ο 
Χαλίφης Ουμάρ σε πολλές περιπτώσεις ζήτησε από το Θεό 
βροχή για χάρη του Αμπάς, που ήταν ο θείος του Μουχαμ-
μέντ, όπως ακριβώς είχε ζητήσει από το Θεό βροχή για χάρη 
του ίδιου του Προφήτη.2

1. Sunan of al-Darimi, Kitab al-Muqaddamah, No 92
2. Sahih of Bukhari, Kitab al-Jumu´ah, No 954 και Kitab al-Manaqib No 3434.



79

Αγάπη για την Όικογένεια του Προφήτη

Αν και οι Μουσουλμάνοι χρωστούσαν πάρα πολλά στον 
Μουχαμμέντ και ήταν έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για εκεί-
νον, ο Προφήτης δεν τους ζήτησε να κάνουν τίποτα για αντα-
πόδοση. Τα έκανε όλα αυτά που έκανε απλώς για χάρη του 
Θεού.

Ανάγγειλε, Μουχαμμέντ, στους ανθρώπους όλα αυτά και 
πες τους «Δεν σας ζητώ ανταμοιβή, αλλά κάνω ό,τι μου 
ανατέθηκε από τον Κύριό μου. (38:86).

Ωστόσο, ο ίδιος ο Θεός του ζήτησε να πει στους ανθρώ-
πους ότι πρέπει να αγαπούν την οικογένειά του.

Να τους πεις «Καμμία αμοιβή δε σας ζητώ γι αυτό, εκτός 
από την αγάπη προς τους συγγενείς» (42:23).

Αυτό δεν αντιφάσκει με το γεγονός ότι ο Προφήτης δεν ζή-
τησε τίποτα για τον ίδιο, γιατί οι δικαιούχοι αυτής της αγάπης 
ήταν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Πάλι το Κοράνι λέει:

Να τους πεις «Δε ζητώ ανταμοιβή από σας, κρατήστε τη 
για τους εαυτούς σας. Μόνο ο Αλλάχ έχει τη δικαιοδοσία 
και τη δύναμη να ανταμείβει. (34:47)

Με αυτό τον τρόπο ο Προφήτης διηύθυνε το φυσικό συναί-
σθημα ευγνωμοσύνης των ανθρώπων προς κάτι που θα μπο-
ρούσε να τους καθοδηγήσει. Είναι περισσότερο σαν γονιός 
που κάνει τα πάντα για το παιδί του, όπως να του προσφέρει 
φαγητό, ιατρική φροντίδα, ενδύματα και χρήματα και μετά 
τον εγγράφει στο σχολείο λέγοντάς του: «Δεν θέλω τίποτα ως 
ανταπόδοση από σένα. Θέλω μόνο να μάθεις από το δάσκαλό 
σου και να ακολουθείς τη συμβουλή του».

Είναι έτσι ξεκάθαρο γιατί οι Σιίτες αγαπούν την Οικογέ-
νεια του Προφήτη. Η αγάπη αυτή θεμελιώθηκε από τον Προ-
φήτη και πράγματι από τον ίδιο τον Θεό ως «το μονοπάτι 
προς τον Κύριο» (25:57) και οι Σιίτες έχουν μετατρέψει αντί-
στοιχα αυτή την αγάπη σε τρόπο ζωής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε οι προηγούμενοι προ-

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ
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φήτες είχαν ζητήσει ανταπόδοση, παραδείγματα είναι ο Νώε 
(Noah) (26:109, 11:29 και 10:72), ο Χουντ (Hud) (26:127 και 
11:5), ο Σαλίχ (Salih) (26:145), o Λωτ (Lot) (26:164) και ο 
Σοάιμπ (Shuayb) (26:180). Εκτός από το γεγονός ότι ο Προ-
φήτης Μουχαμμέντ είχε το πιο δύσκολο καθήκον από όλους 
τους προφήτες, μια εντυπωσιακή διαφορά στην περίπτωσή 
του είναι πως είναι ο μόνος που γνωρίζουμε στον οποίον ο 
Θεός μίλησε ζητώντας του να ζητήσει από τους ανθρώπους 
να αγαπούν την Οικογένειά του ως ένα μονοπάτι προς τον 
Κύριό τους. Ο λόγος γι’ αυτό είναι προφανής. Ο προφήτης 
Μουχαμμέντ ήταν η Σφραγίδα των Προφητών και κανένας 
προφήτης δεν θα τον διαδεχτεί. Για να παραμείνουν στο σω-
στό μονοπάτι, οι οπαδοί του στη συνέχεια χρειάζονταν αν-
θρώπους που θα μπορούσαν να διατηρήσουν και να παρου-
σιάσουν τις καθαρές διδαχές του, ειδικά επειδή συνδέονταν 
με την εξήγηση του Ιερού Κορανίου. Όπως είδαμε νωρίτερα, 
αυτό το σημείο γίνεται ξεκάθαρο στα χαντίθ των Θακαλαίν 
(Thaqalayan) και Σαφίναχ (Safinah), χαντίθ αποδεκτά από 
όλους τους Μουσουλμάνους.

Οι Μουσουλμάνοι αγαπούν την οικογένεια του Προφήτη, 
όχι μόνο επειδή ήταν συγγενείς του ή Σύντροφοι αλλά επίσης 
επειδή εξηγούσαν μέσω παραδείγματος όλες τις αξίες που 
κήρυττε ο Προφήτης. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ανάμεσα 
στους Μουσουλμάνους ότι η Οικογένεια του Προφήτη ήταν 
μια συλλογική ενσωμάτωση των αξιών και των αρετών του 
Ισλαμικού έθνους. Όταν ο Προφήτης Μουχαμμέντ είχε μια 
λογομαχία με τους Χριστιανούς από την Νατζράν (Najran), ο 
Θεός του αποκάλυψε τα ακόλουθα:

Σε όσους δυσπιστούν, κι ας δέχτηκες τη σοφία του Αλ-
λάχ, να πεις «Ελάτε! Ας μαζευτούμε όλοι μαζί, τα παιδιά 
μας και τα παιδιά σας, οι γυναίκες μας και οι γυναίκες σας, 
οι εαυτοί μας και οι εαυτοί σας, έπειτα ας προσευχηθού-
με θερμά και ας επικαλεστούμε την κατάρα του Αλλάχ για 
όσους ψεύδονται» (3:61)
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Όλες οι Μουσουλμανικές πηγές διηγούνται ότι ο Προφή-
της πήρε μαζί του τον Χασάν και τον Χουσεΐν, ως εκπροσώ-
πους των μουσουλμανοπαίδων (abna ana – τα παιδιά μας) 
και την Φάτιμα, ως εκπρόσωπο των Μουσουλμάνων γυναι-
κών (nisa ana- τις γυναίκες μας). Επίσης πήρε μαζί του τον 
Αλί αλλά ως μέρος της δικής του παρουσίας εκεί (anfusana- 
τους εαυτούς μας). Υπάρχουν επίσης αυθεντικά χαντίθ που 
επιβεβαιώνουν τη σειρά κατάταξης αυτών των τεσσάρων 
ατόμων. Για παράδειγμα, ο Προφήτης είπε: «Η Φάτιμα είναι 
κομμάτι από μένα. Ό,τι θυμώνει εκείνη, θυμώνει κι εμένα.»1 
Είπε επίσης: «Η Φάτιμα είναι η πρώτη από τις γυναίκες του 
Παραδείσου».2 Για τον Χασάν και τον Χουσεΐν, ο Προφή-
της είπε: «Ο Χασάν και ο Χουσεΐν είναι οι αρχηγοί των νέων 
στον Παράδεισο» και «ο Χουσεΐν είναι από μένα κι εγώ είμαι 
από τον Χουσεΐν».3 Είναι επίσης καλά εδραιωμένο γεγονός 
ότι όταν ο Προφήτης ήθελε να εγκαθιδρύσει το σύμφωνο της 
αδελφότητας (ahd al-ukhuwwah) ανάμεσα στους Μουχατζίρ 
(Muhajirs) και τον Ανσάρ (Ansar) στη Μεδίνα, επέλεξε τον 
Αλί ως συνεργάτη δικό του και αδελφό, ακόμα κι αν ήταν και 
οι δύο Muhajirs (μετανάστες). Επιπροσθέτως, ο Προφήτης 
είπε στον Αλί, τη Φάτιμα, τον Χασάν και τον Χουσεΐν: «Εί-
μαι σε πόλεμο με εκείνους που εσείς είσαστε σε πόλεμο και σε 
ειρήνη με εκείνους με τους οποίους είσαστε σε ειρήνη».4

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ

1. Sahih of Bukhari, Kitab al-Manaqib, No 3437 και 3483, Sahih of Muslim, Kitab 
Fada´il al-Sahaah No 4483, Musnad of Ahmad, Musnad al-Madaniyin No 15539 
και Sunan of al-Tirmidhi, Kitab al-Manaqib No 3802
2. Βλέπε για παράδειγμα Sahih of Bukhari, Kitab al-Manaqib No 3353 (Sunan of 
al-Tirmidhi, Kitab al-Manaqib No 3808 και 3828). Άναφέρεται επίσης ότι ήταν η 
πρώτη μεταξύ των γυναικών. Βλέπε για παράδειγμα Sahih of Bukhari, Kitab al-
Isti´dhan No 5812, Sahih of Muslim, Kitab Fada´il al-Sahabah No 4487και 4488 
και Sunan of Ibn Majah, Kitab Ma Ja´a fi al-Jana´iz No 161.
3. Το πρώτο χαντίθ είναι από το Sunan of al-Tirmidhi, Kitab al-Manaqib No 
3701.  Το δεύτερο αναφέρεται στο al-Tirmidhi No 3708, Sunan of Ibn Majah, al-
Muqaddimah No 141 και Musnad of Ahmad, Musnad al-Shamiyin No 16903.
4. Νο 3805. Ο  Al-Tirmidhi επίσης αφηγείται ότι ο Προφήτης αγαπούσε περισσό-
τερο μεταξύ των γυναικών τη Φάτιμα και μεταξύ των ανδρών τον Άλί (Νο 3803)
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Η αγάπη για την Οικογένεια του Προφήτη Μουχαμμέντ 
υποστηρίζεται έτσι παγκοσμίως από τους Μουσουλμάνους 
όλων των σχολών σκέψης και πάντα θεωρούνταν ως συνέ-
πεια της πίστης και της αγάπης για τον ίδιο τον Μουχαμμέντ. 
Οι Σιίτες έχουν ιδιαίτερα προσπαθήσει να εκπληρώσουν όλες 
τις προδιαγραφές αυτής της αγάπης, που έχει καθιερωθεί στο 
Κοράνι ως μια «ανταπόδοση» ανάλογη της αποστολής του 
Προφήτη και ως «μονοπάτι προς τον Κύριο»

Σύντροφοι του Προφήτη

Όπως όλοι οι άλλοι Μουσουλμάνοι, έτσι και οι Σιίτες 
έχουν μεγάλο σεβασμό για τους Συντρόφους του Προφήτη, 
δηλαδή εκείνους που ασπάστηκαν ειλικρινά το Ισλάμ και 
στήριξαν την αποστολή του Προφήτη με τις ζωές και τους 
πόρους τους χωρίς να περιμένουν οποιαδήποτε ανταμοιβή ή 
θέση και που παρέμειναν πιστοί στον Προφήτη σε κάθε περί-
σταση, ειδικά μετά τον θάνατό του, μέχρι το τέλος της ζωής 
τους. Το Κοράνι λέει:

…εκείνοι που πίστεψαν σε αυτόν και τον τίμησαν και τον 
σεβάστηκαν και ακολούθησαν το φως που στάλθηκε κάτω 
σε εκείνους μαζί με αυτόν, αυτοί θα δικαιωθούν. (7:157)

Και εκείνοι που πιστεύουν και πράττουν το καλό και πι-
στεύουν σε αυτό που αποκαλύφθηκε στο Μουχαμμέντ, και 
είναι η ίδια η Αλήθεια από τον Κύριο τους, Αυτός θα μετακι-
νήσει το κακό από εκείνους και θα βελτιώσει την κατάστασή 
τους (47:2)

Ο Μουχαμμέντ είναι ο Αγγελιαφόρος του Θεού και εκεί-
νοι που είναι μαζί του είναι ένωση καρδιάς εναντίον των 
απίστων, συμπονετικοί ο ένας με τον άλλον. Σε εκείνους 
ανάμεσά τους που πιστεύουν και κάνουν το καλό, ο Θεός 
έχει υποσχεθεί συγχώρεση και ανταμοιβή (48:29).

Οι Σιίτες αγαπούν τους Συντρόφους του Προφήτη που 
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εκδήλωσαν τις προαναφερθείσες αξίες στη ζωή τους, αν και 
δεν υπάρχει καμιά συγκεκριμένη εντολή στο Κοράνι να τους 
αγαπούν. Ούτε η αγάπη για αυτούς παρουσιάζεται ως «αντα-
πόδοση» για την αποστολή του Προφήτη ή ως «μονοπάτι 
προς τον Κύριο». Ο θαυμασμός για την πίστη και τις καλές 
πράξεις απαιτεί θαυμασμό με τη σειρά του προς όλους που 
έζησαν τις ζωές τους με πίστη στο Θεό και έκαναν καλές πρά-
ξεις, ειδικά αυτούς τους πρωτοπόρους που σύστηναν στους 
άλλους να αγκαλιάσουν το Ισλάμ και υποστήριξαν το Ισλάμ 
την πιο κρίσιμη περίοδο. Το Κοράνι λέει:

Εκείνοι που πίστεψαν και μετανάστευσαν και μόχθη-
σαν υπέρ του Αλλάχ με τις περιουσίες τους και τον ίδιο 
τον εαυτό τους, έχουν τον υψηλότερο βαθμό στον Αλλάχ 
και είναι αυτοί που θα επιτύχουν (τη σωτηρία της ψυχής 
τους) (9:20)

Οι αφοσιωμένοι σύντροφοι του Προφήτη όχι μόνο έπρεπε 
να υπερασπιστούν το Ισλάμ ενάντια στις απειλές των πολυ-
θεϊστών αλλά επίσης έπρεπε να είναι σε πλήρη ετοιμότητα 
σχετικά με τους υποκριτές που είχαν διεισδύσει στη Μου-
σουλμανική κοινότητα και έκαναν συνεχώς συνομωσίες με 
τους εξωτερικούς του εχθρούς. Το Κοράνι λέει:

Ορισμένοι από τους Άραβες νομάδες που βρίσκονται 
τριγύρω σας είναι υποκριτές, καθώς και μερικοί από τους 
κατοίκους της Μεδίνας. Είναι πεισματικά δοσμένοι στην 
υποκρισία. Δεν τους γνωρίζετε, ενώ εμείς τους γνωρίζουμε. 
Θα τους βασανίσουμε διπλά κι έπειτα θα σταλούν σε σκλη-
ρά βασανιστήρια (9:101)

Το πιο δύσκολο καθήκον για τον Προφήτη και τους συ-
ντρόφους του ήταν να προστατεύσουν το Ισλάμ από τους 
υποκριτές, καθώς οι υποκριτές είχαν διαπεράσει την κοινω-
νία και υποκρίνονταν ότι ήταν πιστοί στον Προφήτη χωρίς να 
μπορεί κανείς ξεκάθαρα να τους ταυτοποιήσει. Πάλι διαβά-
ζουμε στο Κοράνι:

Ορκίζονται στον Αλλάχ ότι πραγματικά είναι από εσάς. 

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ
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Κι όμως δεν είναι, από την ομάδα σας, ένας λαός που φο-
βάται να του συμβεί ό,τι συνέβη στους ειδωλολάτρες (9:56)

Οι υποκριτές είχαν πολλά σχέδια να δολοφονήσουν τον 
προφήτη και να ξεκινήσουν εμφύλιο πόλεμο στη Μεδίνα.1 
Μιλούσαν τόσο παραπλανητικά για τις υποθέσεις των Μου-
σουλμάνων και για την ειλικρινή αγάπη τους προς τους Μου-
σουλμάνους που φαινόταν ότι έπρεπε να θεωρούνται ανάμε-
σα στους πιο αφοσιωμένους Συντρόφους του Προφήτη.

Κι όταν τους βλέπεις, τα σώματά τους θα σε ευχαριστούν 
κι όταν μιλούν, άκου με προσοχή τα λόγια τους… Είναι οι 
εχθροί. Να τους προσέχεις. Ο Θεός θα τους πολεμήσει. Πώς 
αρνούνται το σωστό μονοπάτι ; (63:4)

Έφτασαν τόσο μακριά που έχτισαν ένα τζαμί, που είναι 
γνωστό ως Αλ-Ντιράρ (al Dirar), και κάλεσαν τον Προφήτη 
να προσευχηθεί μαζί τους. Ο Θεός αποκάλυψε την πρόθεσή 
τους στον Προφήτη και του ζήτησε να μην προσευχηθεί εκεί. 
Στην πραγματικότητα εκείνο ήταν το πρώτο τζαμί που κατα-
στράφηκε, όχι από τους εχθρούς του Ισλάμ αλλά από τον ίδιο 
τον Προφήτη. Το Κοράνι λέει:

Αυτοί που κάνουν ένα τέμενος για κακό και δυσπιστία, 
όπως επίσης και για να σπείρουν τη διχόνοια ανάμεσα 
στους πιστούς, σαν ένα φυλάκιο για οποιονδήποτε πολεμά 
τον Θεό και τον αγγελιαφόρο Του, θα ορκιστούν ότι δεν εί-
χαν άλλη πρόθεση παρά το καλό. Ο Θεός είναι μάρτυρας 
ότι είναι οπωσδήποτε ψεύτες (9:107).

Εκτός από τις δυσκολίες που βίωσε στη ζωή του ο Προ-
φήτης, οι αφοσιωμένοι σύντροφοί του έπρεπε να υπομείνουν 
ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες μετά τον θάνατό του. Έπρεπε 
να προστατέψουν το Ισλάμ ενάντια στις απειλές από εξωτε-
ρικούς εχθρούς, όπως οι Βυζαντινοί, αλλά επίσης από εκείνες 
που έθεταν οι εσωτερικοί εχθροί. Το τελευταίο περιλάμβανε 

1. Βλέπε για παράδειγμα τους στίχους 9:48 και 63:8. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
μπορείτε να ανατρέψετε σε βιβλία σχετικά με την ιστορία της ζωής του Προφήτη.
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τους υποκριτές που δεν πίστεψαν ποτέ στον Μουχαμμέντ και 
το μήνυμά του και άλλους που πίστεψαν αλλά δεν παρέμει-
ναν στο σωστό μονοπάτι. Αυτό ήταν κάτι για το οποίο το Κο-
ράνι είχε προειδοποιήσει:

Ο Μουχαμμέντ δεν είναι ο πατέρας κανενός από τους 
άντρες αλλά είναι ο αγγελιαφόρος του Θεού και η Σφραγί-
δα των Προφητών (ο τελευταίος Προφήτης). Αν πεθάνει ή 
σκοτωθεί, θα απομακρυνθείτε; (3:144)

Πολλοί πόλεμοι και πολλές διαμάχες έλαβαν χώρα μετά το 
θάνατο του Προφήτη, στους οποίους τουλάχιστον μια πλευ-
ρά είχε άδικο και έκανε πράξεις ενάντια στα συμφέροντα του 
Ισλάμ και τις αξίες για τις οποίες ο Προφήτης καλούσε. Ο 
Μπουχαρί (Bukhari), ο Μουσλίμ (Muslim), ο Ιμπν Ματζάχ 
(Ibn Majah), ο Άχμαντ ιμπν Χάνμπαλ (Ahmad b.Hanbal) και 
άλλοι αφηγήθηκαν ότι ο Προφήτης είπε:

Θα είμαι εκεί στην κρήνη της Kawthar (πηγή, νερό της ευ-
λογίας στον παράδεισο) πριν από σένα και θα πρέπει να  αγω-
νιστώ για ορισμένους ανθρώπους αλλά θα πρέπει να φωνάξω. 
Θα λέω: «Κύριέ μου, είναι οι Σύντροφοί μου, είναι οι Σύντρο-
φοί μου» και θα μου πει: «Δεν ξέρεις τι καινοτομίες έκαναν 
μετά από σένα»1

Ο Μπουχαρί (Bukhari) επίσης αφηγείται ότι ο Προφήτης 
είπε στην ομάδα των Συντρόφων του:

Θα είμαι στην Κρήνη αναμένοντας εκείνους από εσάς που 
θα έρχονται σε μένα. Στο όνομα του Θεού, κάποιους ανθρώ-
πους θα τους εμποδίσουν από το να έρθουν σε μένα και θα 
πω: «Κύριέ μου, είναι οι ακόλουθοί μου και οι άνθρωποι 
της Ούμμα (Ummah) μου (οι πιστοί μου). Και ο Θεός θα πει: 

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ

1. Βλέπε Sahih of Bukhari, Kitab al-Riqah No 6096, 6097, 6098 και 6104, Kitab al-
Firan 6527 και 6528, Sahih of Muslim, Kitab al-Fada´il No 4250 και 4259, Sunan 
of al-Nisa´i, Kitab al-Iftitaah No 894, Sunan of Ibn Majah, Kitab al-Manasik No 
3048, Musnad of Ahmad, Musnad al-Mukhtirin min al-Sahabah No 2212, 3547, 
3621, 3657 κλπ.
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«Δεν ξέρεις τι αυτοί έκαναν μετά από σένα. Συνεχώς απομα-
κρύνονταν»1

Παρά όλες τις δυσκολίες, χάρη στο Θεό και την καθοδήγηση 
του Προφήτη, οι ειλικρινείς Μουσουλμάνοι δεν αντιμετώπισαν 
αβεβαιότητα στην ανεύρεση του σωστού δρόμου μετά το θάνα-
τό του. Ο Προφήτης τους καθοδήγησε να εμμένουν στο Κοράνι 
και την Οικογένειά του, «δύο πολύτιμα πράγματα που ποτέ δεν 
θα διαχωριστούν μέχρι να συναντήσουν το ένα το άλλο στην 
Κρήνη του Kawthar (πηγή, νερό της ευλογίας στον παράδεισο) 
με τον Προφήτη. Θα τελειώσουμε αυτή τη συζήτηση με μια ικε-
σία από τον Ιμάμη Αλί ιμπν Χουσαίν (Ali b.Husayn)».
Θεέ, ευλόγησε τον Μουχαμμέντ,
που Εσύ τον εμπιστεύτηκες με αποκάλυψη Σου,
που Εσύ τον διέκρινες ανάμεσα στα πλάσματα Σου,
που αφιερώθηκε σε Εσένα ανάμεσα στους υπηρέτες Σου,
ο Ιμάμης του ελέους,
ο αρχηγός του καλού,
το κλειδί της ευλογίας,
ο οποίος κούρασε την ψυχή του με τις υποθέσεις Σου,
εξέθεσε το σώμα του σε απεχθή πράγματα για χάρη Σου,
έδειξε ανοιχτή εχθρότητα προς τους επόμενους συγγενείς του 
καλώντας Εσένα,
πολέμησε ενάντια στην οικογένειά του για την ευχαρίστησή Σου, 
έκοψε τους μητρικούς δεσμούς στην παρούσα ζωή με την θρη-
σκεία Σου,
έστειλε μακριά αυτούς που ήταν κοντά λόγω της άρνησής τους,
έφερε κοντά αυτούς που ήταν μακριά λόγω της άπάντησής τους 
σε Εσένα,
έδειξε φιλία στους πιο μακρινούς για χάρη Σου,
έδειξε εχθρότητα στους πιο κοντινούς για χάρη Σου,
έκανε την ψυχή του επίμονη στην λήψη του μηνύματός Σου,

1. Sahih of Bukhari, Kitab al-Riqah Νο 6090 και 6527, Sahih of Muslim, , Kitab 
al-Fada´il No 4250 και  Musnad of Ahmad, Musnad al-Mukhtirin min al-Sahabah 
Νο 3457, 3621, 3672, 3837, 3966, κλπ.



87

την κούρασε καλώντας στα πιστεύω Σου,
την απασχόλησε συμβουλεύοντας αυτούς που αξίζουν στις κλή-
σεις Σου,
μετανάστευσε στη γη της εξορίας και στον τόπο της απομάκρυν-
σης από το σπίτι της σέλας του, τον δρόμο των ποδιών του, το 
χώμα της γέννησής του και την οικεία κατοικία της ψυχής του,
επιθυμώντας να εκθειάσει την θρησκεία Σου και ζητώντας βο-
ήθεια εναντίον αυτών που δυσπιστούν σε Εσένα»1

Θεία Δικαιοσύνη

Όλοι οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Θεός είναι δίκαιος 
(adil), δηλαδή Αυτός δεν διαπράττει ποτέ καμιά αδικία προς 
τους Υπηρέτες Του και ποτέ δεν καταπιέζει κανέναν. Αυτή η 
αλήθεια εκφράζεται ξεκάθαρα στο Κοράνι:

Ο Θεός δεν είναι ούτε στο ελάχιστο άδικος στους υπηρέ-
τες Του (3:182 και 8:51 και 22:10).

Ο Κύριός σας  είναι ούτε στο ελάχιστο άδικος με τους 
υπηρέτες Του (41:46)

Δεν είμαι ούτε στο ελάχιστο άδικος με τους υπηρέτες  
(50:29)

Ο Αλλάχ δεν αδικεί κανέναν ούτε στο απειροελάχιστο βά-
ρος ενός κόκκου (4:40)

Ο Αλλάχ δεν αδικεί τους ανθρώπους, οι ίδιοι αδικούν 
τους εαυτούς τους (10:44)

Στο 95:8, το Κοράνι λέει: «Δεν είναι ο Θεός αναμφισβή-
τητος κριτής;» Πάλι στο 21:47: «Τη μέρα της Κρίσεως, 
κρατώντας στα χέρια μας τη στάθμη της δικαιοσύνης, δε 
θα αδικήσουμε καμία ψυχή ακόμα και αν το αποτέλεσμα 
των πράξεων της έχει το βάρος ενός κόκκου σιναπιού. Αυτό 
αρκεί για να της το καταλογίσουμε».2

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ

1. Ψαλμοί του Ισλάμ, Δεύτερη Ικεσία, σελ 21 και 22
2. Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι στίχοι στο Κοράνι που επιβεβαιώνουν τη θεία 
δικαιοσύνη.
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Εκτός από τη σπουδαιότητα που δίνεται στη θεϊκή δι-
καιοσύνη στο Κοράνι και στα χαντίθ, υπάρχει ένας πιθανός 
ιστορικός λόγος για την έμφαση που δίνουν οι Σιίτες σε αυτό 
το δόγμα. Οι Ασαρίτες (Asharites), μια ομάδα Σουνιτών θε-
ολόγων, ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει κανένα αντικειμενικό 
κριτήριο για να διακρίνεις ηθικά τις σωστές και τις λανθα-
σμένες πράξεις. Το καλό είναι αυτό που ο Θεός πράττει ή 
διατάσσει, επομένως οτιδήποτε ο Θεός πράττει ή διατάσσει 
είναι δίκαιο εξ ορισμού. Πιστεύουν ότι αν ο Θεός μας έχει 
ζητήσει να πούμε ψέματα, το ψέμα θα είχε γίνει καλό κι αν 
ο Θεός έπρεπε να στείλει ευσεβείς ανθρώπους στην κόλαση, 
αυτό θα ήταν δίκαιο. Πιστεύουν φυσικά ότι ο Θεός δεν κάνει 
ποτέ τέτοιες πράξεις, όχι γιατί είναι οι ίδιες λάθος αλλά γιατί 
Αυτός ο Ίδιος έχει πει ότι αυτές οι πράξεις είναι λάθος. Οι 
Ασαρίτες (Asharites) επίσης πιστεύουν ότι οι άνθρωποι δεν 
έχουν ελεύθερη βούληση και ότι είναι ο Θεός που δημιουργεί 
τις πράξεις τους, χωρίς εκείνοι να έχουν κανένα ρόλο εκτός 
από την «απόκτηση» αυτών των πράξεων. Οι άνθρωποι δεν 
είναι παρά αποδέκτες των θεϊκών ενεργειών.

Οι Σιίτες και κάποιοι άλλοι Σουνίτες θεολόγοι, όπως οι 
Μουταζιλίτες (Mutazilites), πιστεύουν ότι το καλό και το 
κακό, το σωστό και το λάθος είναι αντικειμενικά και ότι υπάρ-
χουν λογικά κριτήρια για τις ηθικές κρίσεις. Με άλλα λόγια, 
πιστεύουν στο εγγενές καλό και στο εγγενές κακό. Υπάρχει 
μια αληθινή και αντικειμενική διαφορά ανάμεσα, ας πούμε, 
στη δικαιοσύνη και την καταπίεση και δεν είναι αυθαίρετο 
ότι ο Θεός μας διέταξε να είμαστε δίκαιοι και να μην κατα-
πιέζουμε κανέναν, ούτε τους εχθρούς μας. Οι Μουταζιλίτες 
(Mutazilites) πιστεύουν επιπλέον ότι οι άνθρωποι είναι ελεύ-
θεροι και υπεύθυνοι για τις πράξεις τους με τον τρόπο του 
tafwid (ελευθερία, επιλογή), δηλαδή ο Θεός εκχώρησε στους 
ανθρώπους την εξουσία Του πάνω στις εθελούσιες πράξεις 
τους, ώστε να έχουν πλήρη έλεγχο πάνω τους. Αντίθετα οι Σι-
ίτες, ενώ απορρίπτουν τον ντετερμινισμό (jabr) ως αντίθετο 
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με τη θεϊκή δικαιοσύνη και βεβαιώνουν ότι οι άνθρωποι είναι 
ελεύθεροι, πιστεύουν επίσης ότι η ανθρώπινη ελευθερία είναι 
περιορισμένη γιατί ο Θεός διατηρεί την εξουσία πάνω στις 
πράξεις του. Αυτή η διδαχή εκφράζεται στην πολύ γνωστή 
διατύπωση του Ιμάμη Τζάφαρ αλ-Σαντίκ (Jafar al-Sadiq):

Δεν υπάρχει καταναγκασμός (jabr) ούτε απόλυτη εκχώρηση 
της δύναμης (tafwid). Η αλήθεια βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά 
τα δύο.

Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας αυτού του θέματος, οι 
Σιίτες είχαν πάντα δώσει έμφαση στη θεϊκή δικαιοσύνη και 
το περιλάμβαναν συχνά, μαζί με την ενότητα του Θεού, την 
προφητεία, το θεσμό του Ιμάμη και την ανάσταση, μέσα στις 
πέντε αρχές αυτής της σχολής σκέψης [Ουσούλ αλ-Μαντχάμπ 
(Usul al-Madhhab)]. Αντίθετα, η ενότητα του Θεού, η προφη-
τεία και η ανάσταση λογίζονται ως οι τρεις αρχές της θρη-
σκείας [Ουσούλ αλ-Ντιν, (Usul al-Din)], γιατί είναι κοινές σε 
όλους τους Μουσουλμάνους.

Η έμφαση στη θεϊκή δικαιοσύνη έχει επηρεάσει όχι μόνο 
τη θεωρητική πλευρά του Σιιτισμού, γιατί οι Σιίτες θεωρούν 
τη δικαιοσύνη τόσο θεμελιώδη πλευρά του Ισλάμ που συχνά 
ζητούν την εφαρμογή της στην κοινωνία. Τα Σιιτικά κινή-
ματα μέσα στην ιστορία έχουν συχνά χαρακτηριστεί ως μια 
πρόσκληση για δικαιοσύνη. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα 
περισσότερο όταν θα ξαναδούμε τα διακριτικά χαρακτηριστι-
κά του Σιιτικού Ισλάμ.  

Ό θεσμός του Ιμάμη

Οι Σιίτες θεωρούν τον θεσμό του Ιμάμη  ως συνέχιση της 
προφητείας. Στα αραβικά ο όρος «Imam» (Ιμάμης) έχει τη γε-
νική σημασία «αρχηγός», ανεξάρτητα από τα προσωπικά του 
χαρακτηριστικά και το εύρος της αρχηγίας του, που μπορεί να 
ποικίλλει από τη συνάθροιση σε ένα τζαμί ως ένα ολόκληρο 
έθνος. Στους Σιίτες, ωστόσο, ο όρος αποκτά μια ιδιαίτερη σημα-

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ
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σία ως ένας άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για όλα τα πολιτικά 
και θρησκευτικά ζητήματα του Ισλαμικού έθνους. Πιο συγκε-
κριμένα, ο Ιμάμης είναι ένας άνθρωπος που ορίστηκε από το 
Θεό και προτάθηκε πρώτα από τον Προφήτη και μετά από κάθε 
επόμενο Ιμάμη, μέσα από  σαφή ανάθεση (nass), να ηγηθεί της 
Μουσουλμανικής κοινότητας, να ερμηνεύσει και να διαφυλάξει 
τη θρησκεία και το νόμο (shari’ ah) και να καθοδηγήσει την κοι-
νωνία σε όλα της τα θέματα. Ο Ιμάμης είναι και ο εκπρόσωπος 
του Θεού στη γη (khalifat-ul-lah) και ο διάδοχος του Προφήτη. 
Πρέπει να είναι αναμάρτητος και να κατέχει θεϊκά παραχωρη-
μένη γνώση και των εξωτερικών και των εσωτερικών νοημάτων 
του Κορανίου.

Οι Σιίτες Δωδεκατιστές (Twelver) που αποτελούν τη με-
γάλη πλειοψηφία των Σιιτών Μουσουλμάνων πιστεύουν ότι  
τον Προφήτη διαδέχτηκαν δώδεκα Ιμάμηδες. Αυτοί είναι:

1. Ιμάμης Αλί ιμπν Αλί-Τάλιμπ (Ali b. Ali-Talib)  πέθανε 40/659
2. Ιμάμης Χασάν ιμπν Αλί (Hasan b. Ali)    πέθανε 50/669
3. Ιμάμης Χουσείν ιμπν Αλί (Husayn b. Ali)   πέθανε 61/680
4. Ιμάμης Αλί ιμπν Χουσείν, αλ-Σατζάντ (Ali b.Husayn 

, al-Sajjad)   πέθανε 95/712
5. Ιμάμης Μουχαμμάντ ιμπν Αλί, αλ Μπακίρ 

(Muhammad b. Ali, al Baqir)  πέθανε 114/732
6. Ιμάμης Τζάφαρ ιμπν Μουχαμμάντ, αλ-Σαντίκ (Jafar 

b. Muhammad, al-Sadiq)  πέθανε 148/765
7. Ιμάμης Μουσά ιμπν Τζαφάρ, αλ-Καζίμ (Musa b. 

Jafar, al-Kazim)   πέθανε 183/799
8. Ιμάμης Αλί ιμπν Μουσά, αλ-Ρεζά (Ali b.Musa, al-

Rida)   πέθανε 203/817
9. Ιμάμης Μουχαμμάντ ιμπν Αλί, αλ-Τζαουάντ 

(Muhammad b. Ali, al-Jawad)   πέθανε 220/835
10. Ιμάμης Αλί ιμπν Μουχαμμάντ, αλ-Χαντί (Ali b. 

Muhammad, al-Hadi)   πέθανε 254/868
11. Ιμάμης Χασάν ιμπν Αλί, αλ-Ασκαρί (Hasan b. Ali, al-

Askari)    πέθανε 260/872
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12. Ιμάμης Μουχαμμάντ ιμπν Χασάν, αλ-Μαχντί 
(Muhammad b. Hasan, al-Mahdi)   γεννήθηκε 256/868

Με το θάνατο του πατέρα του το 873 μ.Χ., ο Αλ-Μαχντί 
(al-Mahdi), ο δωδέκατος Ιμάμης έθεσε εαυτόν σε κατάσταση 
απόκρυψης (ghaybah), εμφανιζόμενος μόνο σε λίγους Σιίτες 
ηγέτες. Θα εξετάσουμε το δόγμα που τον αφορά αργότερα. 

Η άποψη των Μουσουλμάνων Σουνιτών

Οι Σουνίτες Μουσουλμάνοι χρησιμοποιούν τον όρο «Iμά-
μης» σε ορισμένες περιπτώσεις ως συνώνυμο του όρου «Χα-
λίφης»  (Khalifah), την αραβική λέξη για το διάδοχο. Ο όρος 
«Χαλίφης» χρησιμοποιείτο ως τίτλος για οποιονδήποτε ανα-
λάμβανε εξουσία και κυβερνούσε το Ισλαμικό κράτος μετά 
το θάνατο του Προφήτη Μουχαμμέντ. Ο Χαλίφης μπορεί να 
είναι εκλεγμένος ή τοποθετημένος από τον προκάτοχό του ή 
επιλεγμένος από μια επιτροπή και μπορεί ακόμα και να απο-
κτήσει εξουσία μέσα από στρατιωτική δύναμη. Ο χαλίφης 
δεν χρειάζεται να είναι αναμάρτητος, ούτε χρειάζεται να εί-
ναι ανώτερος σε αρετές όπως η πίστη και η γνώση.

Θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούμε εδώ σε μια σειρά από 
παραδόσεις στις οποίες ο Προφήτης αναφέρει ότι θα υπάρ-
ξουν δώδεκα ηγέτες μετά από αυτόν. Για παράδειγμα, ο 
Μπουχαρί (Bukhari) αναφέρει ότι ο Προφήτης είπε: «Θα 
υπάρξουν δώδεκα ηγέτες μετά από μένα».1 Μετά ο αφηγητής 
σημειώνει ότι ο Προφήτης είπε κάτι που δεν μπορούσε να 
ακούσει. Ρώτησε τον πατέρα του, που ήταν παρών τότε, να 
του πει τι είπε ο Προφήτης. Ο πατέρας του είπε ότι ο Προφή-
της είπε: «Όλοι αυτοί οι δώδεκα ηγέτες θα είναι από την φυλή 
των Κουραίς (Quraysh)».2-3  Ο Muslim επίσης αναφέρει αυτή 

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ

1. Ο Άραβικός όρος στο πρωτότυπο κείμενο για τον «αρχηγό» είναι «amir»
2. Sahih of Bukhari, Kitab al-Ahkam, No 6682. Βλέπε επίσης Sunan of al-Tirmidhi, 
Kitab al-Fitan No 2149 Musnad of Ahmad, Musnad al-Basriyin No 19920
3. Οι Quraysh είναι η φυλή στην οποία ανήκουν ο Προφήτης και η Οικογένειά του 
και ορισμένες άλλες οικογένειες στη Μέκκα. Υπάρχουν χωριστά χαντίθ τα οποία 
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την παράδοση, λέγοντας ότι ο αφηγητής αυτής της παράδο-
σης πήγε με τον πατέρα του στο μέρος που ήταν ο Προφήτης 
και ο Προφήτης είπε: «Αυτή η θρησκεία δεν θα τελειώσει μέ-
χρι να υπάρξουν δώδεκα διάδοχοι».1 Τότε ο αφηγητής λέει: 
«Ο Προφήτης είπε κάτι που δεν κατάλαβα και ρώτησα τον 
πατέρα μου. Μου είπε ότι ο Προφήτης είχε πει: «Θα είναι 
όλοι από τους Κουραίς (Quraysh)».2

Σε μια άλλη παράδοση, ο Μουσλίμ (Muslim) αναφέρει ότι 
ο Προφήτης είπε: «Οι υποθέσεις των ανθρώπων θα διεξάγο-
νται σωστά όσο οι δώδεκα ηγέτες θα τους καθοδηγούν».3 Σε 
μια άλλη πάλι παράδοση είπε: «Αυτή η θρησκεία θα είναι ξε-
χωριστή όσο υπάρχουν οι δώδεκα διάδοχοι».4 Είναι ενδιαφέ-
ρον ότι μερικές παραλλαγές των χαντίθ υπονοούν ότι η ύπαρ-
ξη αυτών των δώδεκα θα τελειώσει με το τέλος του κόσμου 
και του Ισλάμ. Για παράδειγμα, ο Προφήτης είπε: «Αυτή η 
θρησκεία [το Ισλάμ] θα υπάρχει όσο υπάρχουν οι δώδεκα δι-
άδοχοι από τους Κουράις (Quraysh)».5 Το νόημα  φαίνεται να 
είναι ότι οι δώδεκα διάδοχοι θα έρθουν μετά τον Προφήτη 
και η συνολική διάρκεια ζωής τους θα επεκταθεί μέχρι το 
τέλος του χρόνου.

Αυτή η σειρά των παραδόσεων εγείρει έναν αριθμό ερω-
τημάτων. Ποιοι είναι αυτοί οι δώδεκα άνθρωποι; Ποιοι είναι 

τονίζουν το γεγονός ότι όλοι οι ηγέτες μετά τον προφήτη κατάγονται από τους 
Quraysh. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα κεφάλαιο στο Sahih του Muslim για το 
θέμα αυτό (Kitab al-Imarah, Κεφάλαιο 1)
1. Ο Άραβικός όρος στο πρωτότυπο κείμενο για τον «διάδοχο» είναι “khalifah”
2. Sahih του Muslim, Kitab al-Imarah Νο 3393
3. Παρομοίως, Νο 3394
4. Παρομοίως, Νο 3395, 3396, 3397. Sunan of Abu Dawud, Kitab al-Mahdi No 
3732, Musnad of Ahmad, Musnad al-Basriyin No 19936, 20019 και 20032.
5. Sunan of Abu Dawud, Kitab al-Mahdi No 3731, Musnad of Ahmad, Musnad 
al-Basriyin No 19875 και 19901. Υπάρχουν επίσης πολλά χαντίθ τα οποία τονί-
ζουν το γεγονός ότι εφόσον παραμένουν έστω και δυο άνθρωποι επί της γης, 
θα υπάρχει και ένας άνθρωπος από τους Quraysh που θα τους καθοδηγεί. Βλέπε 
για παράδειγμα το Sahih of Bukhari, Kitab al-Ahkam No 3240 και 6607, Sahih of 
Muslim, Kitab al-Imarah No 3392, Musnad of Ahmad, Musnad al-Mukhtirin min 
al-Sahabah No 4600, 5419 και 5847.
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οι διάδοχοι του Προφήτη; Πώς μπορεί η συνολική διάρκεια 
ζωής των δώδεκα ανθρώπων να επεκταθεί μέχρι το τέλος του 
χρόνου; Ποιες είναι οι πηγές εξύμνησης για το Ισλάμ; Και 
ποιοι είναι οι δώδεκα διάδοχοι που προέρχονται όλοι από 
τους Κουράις (Quraysh); Οι Σιίτες πιστεύουν ότι η απάντη-
ση σε όλες αυτές τις ερωτήσεις βρίσκεται στην ανίχνευση 
της ταυτότητας των δώδεκα ανθρώπων που αναφέρονται στις 
παραδόσεις ως δώδεκα Ιμάμηδες. Ορισμένοι μη Σιίτες λόγιοι 
μελέτησαν σε βάθος χρόνου και κατάρτισαν ένα διαφορετικό 
κατάλογο με τα ονόματα δώδεκα ατόμων. Κάποιοι ήθελαν να 
συμπεριλάβουν όλους τους Χαλίφηδες αρχίζοντας από τον 
Αμπου Μπακρ (Abu Bakr) αλλά όταν έφτασαν στον Γιαζίντ 
ιμπν Μουαβίγια (Yazid b. Muawiya) αναγκάστηκαν να τον 
παραλείψουν επειδή ήταν εκείνος που σκότωσε τον εγγονό 
του Προφήτη και πολλούς συγγενείς του και Συντρόφους του 
Προφήτη το 680 μ.Χ. και έκανε επίθεση στη Μεδίνα το 681 
μ.Χ.1 Ένα άλλο πρόβλημα που αυτοί αντιμετωπίζουν είναι 
ότι όταν φτάνουν στον δωδέκατο υποψήφιο της λίστα τους, 
βλέπουν ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε εκεί-
νον και έναν πιθανό δέκατο τρίτο διάδοχο, αφού κατέχει τα 
ίδια γνωρίσματα με τον προκάτοχό του. Προσπάθειες αυτού 
του είδους δεν απέφεραν κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ

1. Σύμφωνα με το Sunan of Al-Thimidhi No 2152 και to Musnad of Ahmad, 
Musnad al-Ansar No 20910, ο Προφήτης είπε: «Στο έθνος μου (Ummah) θα υπάρ-
χει Χαλιφάτο για 30 χρόνια και στη συνέχεια θα υπάρχει βασίλειο». Ο Al-Tirmidhi 
προσθέτει ότι μετά ο αφηγητής, ο οποίος καλείτο «Safinah», είπε ότι το Χαλιφάτο 
των Άμπου Μπακρ (Abu Bakr), Ουμάρ (Umar), Ουθμάν (Uthman) και Άλί (Ali) 
είχε διάρκεια 30 χρόνια. Ο Σαίντ (Sa´id), ο οποίος αφηγήθηκε αυτό το χαντίθ από 
τον Σαφινάχ, αναφέρει ότι είπε στον Σαφινάχ ότι οι Ομευάδες (Umayyads) θεω-
ρούσαν ότι ήταν και εκείνοι Χαλίφηδες. Άλλά ο Σαφινάχ απάντησε ότι ήταν ψεύ-
τες και βασιλείς του χειρίστου είδους.
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Το Αλάθητο

Οι Μουσουλμάνοι παραδοσιακά πιστεύουν ότι οι προφή-
τες ήταν αλάθητοι (ma´sum) σε ότι αφορούσε την αποστολή 
τους.1  Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές άποψης μεταξύ των δι-
αφορετικών σεκτών του Ισλάμ σε ότι αφορά την έκταση και 
τη διάρκεια του ζητούμενου αλάθητου. Οι Σιίτες πιστεύουν 
ότι οι προφήτες δεν διέπραξαν ποτέ αμαρτήματα, μεγάλα ή 
μικρά, πριν ή κατά τη διάρκεια της έναρξης της προφητείας 
τους, εκούσια ή ακούσια, είτε σε θέματα σχετικά με την απο-
στολή τους ή στην προσωπική τους ζωή. Οι Σουνίτες Μου-
σουλμάνοι γενικά πιστεύουν ότι οι προφήτες ήταν αλάθητοι 
μόνο κατά τη διάρκεια της προφητείας τους, και ορισμένοι 
περιορίζουν το αλάθητο σε θέματα που έχουν άμεση σχέση 
με το μήνυμά τους. Οι Ασαρίτες (Ash´arites), για παράδειγ-
μα, περιορίζουν το αλάθητο σε αμαρτήματα εκ προθέσεως, 
μεγάλα ή μικρά, επειδή οι προφήτες μπορεί να έχουν υποπέ-
σει σε ορισμένα αμαρτήματα χωρίς πρόθεση. Οι Μουταζιλί-
τες (Mu´tazilites) πιστεύουν ότι οι προφήτες ήταν αλάθητοι 
σε ότι αφορά σημαντικά αμαρτήματα, ακούσια ή εκούσια, 
αλλά ότι μπορεί να έχουν διαπράξει μικρότερης σημασίας 
αμαρτήματα.  

Ο Αλ-Μπαγκντάντι (Αl-Baghdadi) στο έργο του Αλ-Φαρκ 
μπάιν αλ-Φιράκ (Al-Farq bayn al-Firaq) περιγράφει το δόγ-
μα των Σουνιτών Μουσουλμάνων ως εξής: «Πιστεύουν στο 
αλάθητο των προφητών σε σχέση με τις αμαρτίες. Έχουν ερ-
μηνεύσει όσα αναφέρθηκαν σχετικά με τις παραλείψεις τους 
που έχουν συμβεί πριν από την προφητεία τους».2  Ο Αλλα-
μάχ αλ-Χιλλί (Allamah al-Hilli)  στο έργο του Αλ-Μπαμπ αλ 

1. Ο όρος «μαασούμ» (ma´sum) προέρχεται από τη ρίζα «a-sa-ma». Η ρίζα κυρι-
ολεκτικά σημαίνει διατηρώ, προστατεύω ή σώζω κάτι, έτσι «ma´sum» στην κυρι-
ολεξία σημαίνει το πρόσωπο που σώζεται ή προστατεύεται. Τεχνικά «ma´sum» 
είναι αυτός που έχει την ιδιότητα «ismah» που τον εμποδίζει να διαπράττει αμαρ-
τήματα ή λάθη
2. Al-Baghdadi, Al-Farq bayn al-Firaq, σελ 343
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Χαντί Αιμπάρ (Al-Bab al Hadi Aibar) περιγράφει το δόγμα 
του Σιιτών ως εξής: «Πραγματικά, οι προφήτες είναι αλάν-
θαστοι από την αρχή της ζωής τους ως το τέλος, επειδή οι 
καρδιές των ανθρώπων δεν τείνουν να υπακούν σε εκείνους 
τους οποίους είχαν προηγουμένως δει να διαπράττουν διάφο-
ρα μεγάλα ή μικρά αμαρτήματα και απεχθείς ή δυσάρεστες 
πράξεις».1

Οι Μουσουλμάνοι έχουν έρθει σε ρήξη με διαφορετικούς 
τρόπους για το αλάθητο των προφητών. Ο ακόλουθος στίχος 
παρατίθεται συχνά: «Και όταν ο Κύριος του δοκίμασε τον 
Αβραάμ με συγκεκριμένα λόγια, τα εκπλήρωσε. Είπε: «Σί-
γουρα θα σας κάνω έναν Ιμάμη των ανθρώπων». Ο Αβρα-
άμ είπε: «Και οι απόγονοι μου?» «Στην παρακαταθήκη μου 
δεν περιλαμβάνονται οι άδικοι», είπε Εκείνος. (2:124) Αν 
και η αρχή του στίχου αφορά τη θέση του Ιμάμη, η τελική 
φράση υποδηλώνει έναν γενικό κανόνα: για να είναι κάποιος 
κατάλληλος για οποιαδήποτε θεία θέση πρέπει να διακατέχε-
ται σε εξαιρετικό βαθμό από ευσέβεια και καθαρότητα ψυ-
χής. Σύμφωνα με το Κοράνι, κάθε παραβίαση των θρησκευ-
τικών νόμων θεωρείται πράξη καταπίεσης (zulm). Εκείνοι 
που διέπραξαν αμαρτίες, ειδικά το shirk (συσχέτιση κάποιου 
με το Θεό), που αποτελεί την πλέον σοβαρή όλων των αμαρ-
τιών, δεν θα μπορούσαν κατά συνέπεια να έχουν επιλεγεί από 
το Θεό για να γίνουν προφήτες. Όσοι δεν πιστεύουν στην 
αναγκαιότητα του αλάθητου πριν την έναρξη της προφητεί-
ας, θεωρούν ότι δεν βλάπτει εάν ένας μελλοντικός προφήτης 
διαπράττει κάποιο αμάρτημα, υπό τον όρο ότι θα δοθεί τέλος 
στη συμπεριφορά αυτή.

Υπάρχουν επίσης θεολογικά επιχειρήματα για το αλάθητο, 
όπως αυτό που βρέθηκε στο ακόλουθο απόσπασμα του Μ. Ρ. 
Μουζαφάρ (M.R. Muzaffar):

O λόγος για το αλάθητο ενός προφήτη είναι ότι αν διαπράξει 

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ

1. Al-Hilli, Bab al-Hadi Ashar, σελ 63
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κάποια αμαρτία ή κάποιο λάθος ή λησμονήσει κάτι ή κάτι παρεμ-
φερές, πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ δύο εναλλακτικών λύσεων: 
είτε υπακούμε στις αμαρτίες του και τα λάθη του, οπότε, κατά την 
άποψη του Ισλάμ, κάνουμε λάθος ή δεν πρέπει να υπακούμε στις 
αμαρτίες και τα λάθη του, κάτι που είναι επίσης λάθος γιατί αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα της προφητείας, όπου η υπακοή 
είναι απαραίτητη. Εξάλλου,  αν οτιδήποτε λέει ή κάνει έχει τη δυ-
νατότητα να είναι σωστός ή λάθος, τότε είναι αδύνατο για εμάς να 
τον ακολουθήσουμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι το ευεργέτημα της 
αποστολής του χάνεται, καθίσταται περιττό και ο προφήτης γίνε-
ται ένας συνηθισμένος άνθρωπος του οποίου οι πράξεις και ο λό-
γος δεν έχουν την ύψιστη αξία που αποζητούμε, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει υπακοή και οι ενέργειές του να είναι αναξιόπιστες.1

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα επιχειρήματα για το αλάθη-
το των προφητών διαφέρουν ως προς τον σκοπό και τις επι-
πτώσεις τους. Ορισμένα από αυτά  υποδηλώνουν το αλάθητο 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και άλλα επικεντρώνονται 
στις ζωές τους μετά την αρχή της προφητείας. Στη συνέχεια, 
θα προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε και να συζητήσουμε 
διαφορετικές πτυχές σχετικά με το αλάθητο.

1. Το αλάθητο μετά την έναρξη της προφητείας στο κή-
ρυγμα και την παράδοση του θεϊκού μηνύματος. Αυτό είναι 
κάτι για το οποίο συμφωνούν όλοι οι Μουσουλμάνοι, γιατί 
αν ένας προφήτης κάνει λάθη ή δείχνει έλλειψη σεβασμού 
στα καθήκοντά του ως προς την προαγωγή του θεϊκού μη-
νύματος, το ευεργέτημα της παράδοσης του μηνύματος θα 
χανόταν και επιπλέον οι άνθρωποι θα οδηγούνταν σε παρα-
πλάνηση ακολουθώντας τον.2

2. Το αλάθητο μετά την έναρξη της προφητείας στην προ-
σωπική ζωή, όπως για παράδειγμα σε θέματα σχετικά με την οι-
κογένεια, τους φίλους, τους γείτονες κλπ. Ορισμένοι Μουσουλ-

1. Μουζαφάρ, Η Πίστη στο Σιιτικό Ισλάμ [Muzaffar, The Faith of Shia Islam], σελ. 21
2. Βλέπε για παράδειγμα Aqa´id al-Ja´fariyah, Νο 13 από τον Shaykh al-Tusi (385-460)
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μάνοι θεωρούν αυτό το είδος αλάθητου ως περιττό σε σχέση με 
μικρές αμαρτίες ή εκείνες που διαπράττονται ακούσια. Ωστόσο, 
οι Σιίτες, και κάποιοι άλλοι, πιστεύουν ότι αυτή η διάσταση του 
αλάθητου είναι επίσης απαραίτητη επειδή οι προφήτες δεν είναι 
απλώς δάσκαλοι. Ορίζονται από το Θεό για να διαμορφώσουν 
ένα μονοπάτι τελειότητας και ευσέβειας σε όλα τα λόγια τους 
και στο σύνολο της συμπεριφοράς τους. Επιπλέον, οι άνθρωποι 
χρειάζονται πρακτικά παραδείγματα εκτός από τα θεωρητικά 
μαθήματα. Ένας προφήτης που δεν ενσωμάτωσε στην προσωπι-
κή του ζωή τις αξίες που διακήρυττε δεν θα μπορούσε να εκπλη-
ρώσει την αποστολή του. Θα αποδυνάμωνε επίσης το μήνυμά 
του, διότι οποιαδήποτε συνειδητοποίηση των ελλείψεων στην 
προσωπική του ζωή θα οδηγούσε τους ανθρώπους να πιστεύουν 
ότι ο ίδιος δεν ήταν απόλυτα πεπεισμένος για την αποστολή του.

Τι γίνεται με τις ακούσιες αμαρτίες ή τα λάθη για τα οποία 
κανείς δεν είναι συνήθως υπεύθυνος; Είναι σαφές ότι ακόμη 
και στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαν να προκύψουν πολ-
λά παρεμφερή προβλήματα. Πρώτον, οι άνθρωποι δεν θα ήταν 
πάντοτε σε θέση να διακρίνουν μεταξύ εκούσιων και ακού-
σιων πράξεων. Για παράδειγμα, εάν διαπιστώσουν ότι ένας 
προφήτης παραβιάζει έναν νόμο, αγνοώντας τα δικαιώματα 
κάποιου, ή δεν εκτελεί θρησκευτική πράξη, δεν θα ήταν πά-
ντοτε δυνατόν να αποφασίσουν αν έχει ή όχι συνείδηση για 
τις πράξεις του. Οι άνθρωποι που αναζητούν μια δικαιολογία 
για να δικαιολογήσουν τα δικά τους λάθη, θα ήταν ιδιαίτερα 
επιρρεπείς σε αυτά τα περιστατικά. Επιπλέον, ακόμη και αν 
υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι ήταν σε θέση, στην πράξη, να δι-
ακρίνουν μεταξύ εκούσιων και ακούσιων αμαρτημάτων, είναι 
απλώς αναμενόμενο ότι όταν θα έβλεπαν τον προφήτη τους να 
είναι λάθος και να έχει τις δικές του αποτυχίες και αδυναμίες, 
θα έχαναν την εμπιστοσύνη τους σε αυτόν σε ότι αφορούσε το 
κήρυγμα και το μήνυμά του. Αν κάποιος προφήτης είχε ξεχά-
σει να προσευχηθεί, πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να είναι 
σίγουροι ότι δεν είχε κάνει λάθη ή ότι δεν είχε ξεχάσει κάτι 

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ
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στην επικοινωνία του αποκαλυφθέντος μηνύματος; Πώς θα 
μπορούσαν οι άνθρωποι να είναι έτοιμοι να εμπιστευθούν τις 
ζωές και τις ψυχές τους σε ένα τέτοιο άτομο;

Πρέπει να είναι κοινώς αποδεκτό, δεδομένης της πραγματι-
κότητας, ότι οι συνηθισμένοι πιστοί που αποτελούν την πλειο-
ψηφία εκείνων στους οποίους απευθύνεται η Προφητική Απο-
στολή δεν θα είναι σε θέση να διακρίνουν τις λεπτές διαφορές 
που προτείνουν ορισμένοι θεολόγοι. Πράγματι, πολλοί από 
αυτούς τους ίδιους θεολόγους δεν θα μπορούσαν να κάνουν 
παρόμοιες διακρίσεις στην προσωπική τους εμπειρία, όπως η 
διάκριση μεταξύ της αλήθειας του τι λέγεται και της ηθικής 
κατάστασης ή της πρόθεσης του ομιλητή. Οι περισσότεροι άν-
θρωποι, ακόμα και αν είναι και οι ίδιοι Μουσουλμάνοι, δεν θα 
έδιναν σημασία σε έναν επιδέξιο και μαθητευόμενο ιεροκήρυ-
κα ο οποίος είναι γνωστό ότι διαπράττει ανήθικες πράξεις στην 
προσωπική του ζωή. Συνεπώς, οι άπιστοι που έχουν ακολου-
θήσει μια ανεξέλεγκτη ζωή απομακρυσμένη από οποιαδήποτε 
πίστη στο Θεό θα ήταν ακόμα λιγότερο διατεθειμένοι να ακο-
λουθήσουν ένα άτομο με αμφίβολο χαρακτήρα που θα τους ζη-
τούσε να αλλάξουν τη ζωή τους ολοκληρωτικά, να δεσμευτούν 
σε νέες αξίες και να είναι έτοιμοι να υποστούν θυσίες.

Φυσικά, υπήρξαν πολλές ευσεβείς προσωπικότητες στο 
Μουσουλμανικό κόσμο, ιδιαίτερα μεταξύ των λογίων, οι 
οποίοι έζησαν με υποδειγματική αγνότητα. Η διαφορά με-
ταξύ αυτών των ανθρώπων και των προφητών είναι ότι το 
αλάθητο των προφητών είναι περιεκτικό και ότι σε αντίθεση 
με τους προφήτες δεν προστατεύονται από τη δυνατότητα να 
υποπέσουν σε αμάρτημα.

3. Αλάθητο πριν από την προφητεία. Με τη βοήθεια όσων 
προαναφέρθηκαν, μπορεί να γίνει κατανοητό γιατί οι Σιίτες 
πιστεύουν ότι οι προφήτες πρέπει να είναι αλάθητοι και προ 
της προφητείας τους. Αν και οι προφήτες ήταν άνθρωποι που 
ζούσαν με άλλους και μοιράζονταν τις ανθρώπινες ανησυχίες 
τους, ήταν πάντα εξαιρετικά πρόσωπα που σέβονταν οι άνθρω-
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ποι και θαυμάζονταν ακόμη και από τους εχθρούς τους. Για 
παράδειγμα, ο Προφήτης του Ισλάμ ήταν γνωστός ως Αλ-Αμίν 
[al-Amin (ο αξιόπιστος)] στην παγανιστική κοινωνία της Μέκ-
κας και ήταν υπόδειγμα αρετής από την παιδική του ηλικία μέ-
χρι το θάνατό του. Στην πραγματικότητα, η ενάρετη ζωή ενός 
προφήτη πριν από την έναρξη της προφητείας του και πριν οι 
άνθρωποι αρχίσουν να πιστεύουν σε αυτόν, είναι κατά κάποιο 
τρόπο πιο σημαντική, γιατί ο πιο απαιτητικός χρόνος έρχεται 
όταν ο προφήτης θέλει να πείσει τους ανθρώπους με τον λόγο 
του: αν μπορούν να τον εμπιστευτούν για όλα τα άλλα θέματα, 
μπορεί αξιόπιστα να ζητήσει την εμπιστοσύνη τους σε σχέση 
με το Θεό και τη θρησκεία.

Ένας άλλος λόγος για την πίστη στο αλάθητο, που ισχύει 
τόσο για την περίοδο πριν από την έναρξη της προφητείας όσο 
και για εκείνη που ακολουθεί, είναι ότι η επιλογή του Θεού δεν 
είναι αυθαίρετη. Για να επιλεγεί κάποιος από το Θεό, για να 
λάβει αποκάλυψη και άμεση επικοινωνία με το αόρατο, είναι 
μια τόσο εξαιρετικά απαιτητική εμπειρία που μόνο ένας μπορεί 
να αναλάβει, αυτός που έχει μεγάλη πνευματική ικανότητα. Το 
Κοράνι λέει: «Σύντομα θα στείλουμε κάτω σε εσένα ένα βαρύ 
Μήνυμα (σπουδαία λόγια)». (73:5) Κανείς δεν μπορεί να φτά-
σει στην απαιτούμενη θέση εάν είναι μολυσμένος από ψευ-
δή πίστη ή αμαρτία, διότι οι αμαρτίες είναι επιβλαβείς για το 
πνεύμα και την αγνότητα της ψυχής, ακόμη και αν αυτές δια-
πράττονται ακούσια. Ένα πρόσωπο που διαπράττει αμάρτημα 
κατά λάθος μπορεί να δικαιολογηθεί, όπως για παράδειγμα ένα 
άτομο που καταναλώνει αλκοόλ χωρίς να το συνειδητοποιήσει 
ότι πρόκειται για αλκοόλ, αλλά η αμαρτία παρ’ όλα αυτά έχει 
φυσική επίδραση στην ψυχή.

Έτσι, οι Σιίτες έχουν την προφητεία σε πολύ μεγάλη εκτί-
μηση. Πιστεύουν ότι οι προφήτες ήταν ευσεβείς και αγνοί 
κατά τη διάρκεια της ζωής τους και ότι ήταν απρόσβλητοι 
από κάθε αμάρτημα ή άλλες πράξεις επιβλαβείς για το πνεύ-
μα τους ή την εμπιστοσύνη των ανθρώπων σε αυτούς. 

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ
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Ποια είναι η αληθινή φύση του αλάθητου

Σχετικά με την αληθινή φύση του αλάθητου, ο Νασρ αλ-
Ντιν αλ-Τούσι (Nasr al-Din al-Tusi), ο μεγάλος Σιίτης λόγιος 
ο οποίος μπορούσε να εναρμονίσει τη θεολογία (kalam) με τη 
φιλοσοφία, αναφέρει:

Το αλάθητο είναι όταν ο υπηρέτης [του Θεού] μπορεί να 
αμαρτήσει αλλά δεν επιθυμεί να το κάνει. Και αυτή η έλλειψη 
επιθυμίας [για αμαρτήματα] ή η ύπαρξη του στοιχείου εκείνου 
που τον εμποδίζει να το κάνει αποτελεί θεία χάρη για εκείνον. 
Επομένως, δε δείχνει ανυπακοή προ το Θεό, όχι επειδή δεν 
είναι σε θέση να το πράξει, αλλά επειδή δεν το επιθυμεί, ή 
επειδή υπάρχει κάτι που υπερισχύει της επιθυμίας του. Κατά 
συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη την εξουσία του (και την ελεύ-
θερη βούλησή του) έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αμαρτίες, 
αλλά λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη επιθυμίας ή την ύπαρξη 
του υπερισχύοντος εμποδίου, είναι αδύνατον.1

Ο Αλ-Ιτζί (Al-Iji), γνωστός Ασαρίτης θεολόγος, εξηγεί το 
αλάθητο ως εξής:

Για εμάς [τους Ασαρίτες (Ash´arites)], ως αλάθητο ερμηνεύεται 
όταν ο Θεός δε σπέρνει σε εκείνους [τους προφήτες] το σπόρο της 
αμαρτίας. Για τους φιλόσοφους, πρόκειται για ένα χαρακτήρα (al-
malakah) που εμποδίζει κάποιον από το να διαπράξει αμάρτημα 
και αυτό επιτυγχάνεται γνωρίζοντας την αθλιότητα των αμαρτημά-
των και τις αξίες της υπακοής στο Θεό, ενισχύεται δε με την επανά-
ληψη της αποκάλυψης των εντολών και απαγορεύσεων.2 

Οι Σιίτες θεολόγοι και φιλόσοφοι πιστεύουν ότι αφού οι προ-
φήτες είναι άνθρωποι και πρέπει να είναι παραδείγματα για τους 
ανθρώπους, στην ουσία είναι πιθανόν να διαπράξουν αμαρτή-
ματα. Οι προφήτες δεν είναι σαν τους αγγέλους που δεν μπο-
ρούν να αμαρτήσουν. Ωστόσο, οι προφήτες είναι τόσο αγνοί 
στην ψυχή, βαθυστόχαστοι στις αντιλήψεις τους, διορατικοί στη 

1. Al-Tusi, Talkhis al-Muhassal, σελ 525
2. Al-Iji, Al-Mawaqif, σελ 262
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συμπεριφορά τους και με συνείδηση προς το Θεό που ούτε επι-
θυμούν αλλά ούτε και τους συμβαίνει να διαπράττουν ανήθικες 
πράξεις. Πράγματι, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε αλάθη-
τοι σε ότι αφορά ορισμένες πράξεις όπως το να καταναλώνουμε 
προιόντα βλαβερά για την υγεία, να χτυπάμε τους γονείς μας, να 
κυκλοφορούμε γυμνοί δημοσίως ή να προβαίνουμε στο αμάρ-
τημα της αυτοκτονίας. Αν και μπορούμε να κάνουμε όλα τα πα-
ραπάνω, έχουμε ένα είδος ανοσίας έτσι ώστε δε θα μπορούσαμε 
ποτέ να κάνουμε κάτι τόσο γελοίο. Αυτό προέρχεται από τον αυ-
τοσεβασμό και τη φροντίδα από το ένα μέρος, και από τη σαφή 
κατανόηση του επικίνδυνου και λανθασμένου χαρακτήρα των 
πράξεων αυτών, από το άλλο μέρος. 

Οι προφήτες είχαν αυτή την ανοσία σε ότι αφορά όλα τα αμαρτή-
ματα. Δεν τους άρεσε το γεγονός ότι απαλλάσσονταν από συμβατι-
κά αμαρτήματα. Για εκείνους, δεν ήταν αποδεκτό να μη θυμούνται 
το Θεό έστω και για λίγο, ακόμη και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
ορισμένων καθηκόντων τους. Αντιμετώπιζαν ως ανεπαρκείς πολλές 
πράξεις που οι απλοί άνθρωποι θεωρούσαν πράξεις σεβασμού και 
λατρείας και ζητούσαν συγχώρεση από το Θεό όταν τις διέπρατταν. 
Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι πράξεις που οι προφήτες 
θεωρούσαν αμαρτίες και για τις οποίες ζητούσαν συγχώρεση, δεν 
ήταν αμαρτίες με τη συνηθισμένη έννοια. 

Βασιζόμενοι στα επιχειρήματα που προαναφέρθηκαν και 
στις σαφείς διδαχές της Οικογένειας του Προφήτη, οι Σιίτες 
δεν εγκρίνουν καμία αναφορά ή αφήγηση που συνηγορεί 
υπέρ των αμαρτιών των προφητών και που θα οδηγούσαν 
τους ανθρώπους στην περιφρόνηση και απομάκρυνση από 
αυτούς. Οι Σιίτες λόγιοι μελέτησαν όλους τους στίχους του 
Κορανίου που εκλαμβάνονται ότι συνηγορούν υπέρ αυτού 
και απέδειξαν ότι η πραγματική ερμηνεία των στίχων αυτών 
δεν είναι αντίθετη με την προαναφερθείσα ιδέα.1

1. Εκτός από τους σχολιασμούς στο Κοράνι, υπάρχουν πολλά ανεξάρτητα έργα επί 
του θέματος, όπως το Tanzih al-Anbiya του Sayyid al-Murtada.

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ
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Οι Σιίτες τρέφουν μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπο του 
Προφήτη Μουχαμμέντ και βλέπουν σε όλες τις πλευρές του 
χαρακτήρα του και στη διαγωγή του το πιο τέλειο πρότυπο.

Πράγματι, ο Αγγελιοφόρος του Θεού είναι ένα εξαιρετικό 
παράδειγμα… (33:21)

Πιστεύουν, επίσης, ότι οι Ιμάμηδες πρέπει να έχουν την 
ίδια ποιότητα αλάθητου. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι ο θεσμός 
του Ιμάμη είναι μια θεϊκή θέση που απαιτεί υψηλό βαθμό 
αγνότητας και πνευματικότητας. Κανείς δε μπορεί να έχει 
αυτή τη θέση αν δεν είναι απόλυτα ελεύθερος από αμαρτίες 
και ανήθικες πράξεις. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ακόμη 
και ορισμένα πράγματα που επιτρέπονται στους απλούς αν-
θρώπους, όπως να μιλούν πολύ ή να τρώνε ή να κοιμούνται 
περισσότερο από ότι χρειάζεται, θα πρέπει να αποφεύγονται 
από τους Ιμάμηδες. Και αφού οι άνθρωποι θα πρέπει να τους 
εμπιστεύονται πλήρως, πρέπει να απέχουν και από λάθη.

Εκτός από το στίχο (2:124) τον οποίο συζητήσαμε παρα-
πάνω, σε ότι αφορά την Οικογένεια του Προφήτη, το Κοράνι 
αναφέρει:

… Ο Αλλάχ δεν επιθυμεί παρά να κρατήσει τη μιαρότητα 
μακριά από εσάς (που είστε τα μέλη της Οικογένειας του 
Μουχαμμέντ) και να χαρίσει αγνότητα και κάθαρση (33:33)

Στο Κοράνι αναφέρεται σαφώς ότι η Οικογένεια του Προ-
φήτη προστατεύεται και εξαγνίζεται από κάθε είδους ανη-
θικότητα συμπεριλαμβανομένων των αμαρτημάτων και του 
κακού χαρακτήρα. Είναι απαλλαγμένοι από όλα όσα αντι-
παθούν οι άνθρωποι. Ασφαλώς, η ερμηνεία του παραπάνω 
στίχου είναι η απουσία οποιασδήποτε αμαρτίας. Διαφορετι-
κά δεν θα υπήρχε καμία διαφορά ανάμεσα σε εκείνους και 
σε άλλους πιστούς που προστατεύουν τον εαυτό τους, όπως 
αναφέρει το Κοράνι:

Όσοι ακολουθούν τον Αλλάχ και ο Σατανάς με κάποιο 
τέχνασμα θελήσει να τους βλάψει, ας μνημονεύσουν τον Αλ-
λάχ και θα δουν την πλάνη καθαρά. (7:201)
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Ο στίχος αυτός δείχνει ότι οι ευσεβείς όχι μόνο δεν υποπί-
πτουν εσκεμμένα σε λάθη αλλά ούτε μπορούν να παραπλα-
νηθούν από το Σατανά. 

Το δόγμα του Αλ-Μαχντί (Al-Mahdi)

Η πίστη σε ένα σωτήρα που θα έρθει στο πλήρωμα του 
χρόνου είναι κοινή σε πολλές θρησκείες. Στο Ισλάμ, ο σω-
τήρας αυτός είναι γνωστός ως Αλ-Μαχντί [Al-Mahdi, ο Κα-
θοδηγούμενος]. Θα έρθει με θεία ευλογία και θα σκορπίσει 
στη γη δικαιοσύνη, αφού πριν επικρατούσε η αδικία και η 
καταπίεση.1 Συνοψίζοντας τα πιστεύω όλων των Μουσουλ-
μάνων για τον Αλ-Μαχντί, ο Ιμπν Χαλντούν (Ibn Khaldun, 
808/1406) γράφει:

Ας γίνει γνωστό ότι πρόκειται για ένα γεγονός που αφηγού-
νται όλες οι γενιές Μουσουλμάνων, ότι όταν έρθει το πλήρωμα 
του χρόνου θα εμφανιστεί ένας άνδρας από την οικογένεια του 
Προφήτη και θα ενδυναμώσει το Ισλάμ και θα διαδώσει τη 
δικαιοσύνη. Οι Μουσουλμάνοι θα τον ακολουθήσουν και θα 
κυριαρχήσει στο Βασίλειο των Μουσουλμάνων. Το όνομά του 
θα είναι Αλ-Μαχντί.2

Η ιδέα ενός σωτήρα που θα εγκαινιάσει μια περίοδο δικαι-

1. Σουνίτες και Σιίτες λόγιοι έχουν γράψει πολλά βιβλία με θέμα τον Άλ-Μαχντί. 
Υπάρχουν τουλάχιστον 35 εξέχοντες Σουνίτες λόγιοι που έχουν γράψει βιβλία 
αποκλειστικά και μόνο επί του θέματος αυτού. Στη συνέχεια παρατίθενται ορι-
σμένα από τα βιβλία αυτά: Kitab al-Mahdi του Aby Dawud, Alamat al-Mahdi του 
Jalal al-Din al-Suyuti, Al-Qawl al-Mukhtasar fi Alamat al-Mahdi al-Muntazar του 
Ibn Hajar, Al-Bayan fi Akhbar Sahib al-Zaman του Abu Abdillah b. Muhammad 
Yusuf al-Kanji al-Dimashqi, Mahi Al-i Rasul του Ali b. Sultan Muhammad al-
Harawi al-Hanafi, Manaqib al-Mahdi του al-Hafiz Abu Nu´aym al-Isbahani, Al-
Burhan fi Alamat Mahdi Akhir al-Zaman του al-Muttaqi al-Hindi, Arba´in Hadith 
fi al-Mahdi του Abd al-Ala al-Hamadani και Akhhar al-Mahdi του al-Hafiz Abu 
Un´aym. (Βλέπε Σιιτική Εγκυκλοπαίδεια)
2. Ibn Khaldun, Εισαγωγή στην Ιστορία, σελ 257-258. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
ο ίδιος ο Ιμπν Χαλντούν δε στήριζε την ιδέα του Άλ-Μαχντί, αλλά στην ακριβή 
διατύπωση της ιδέας παραδέχεται σαφώς ότι όλοι οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν 
σε αυτήν.

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ
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οσύνης όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου υπάρχει σε πολ-
λούς στίχους του Κορανίου και στα χαντίθ. Για παράδειγμα, 
διαβάζουμε στο Κοράνι:

Ο Αλλάχ υποσχέθηκε σε αυτούς που πιστεύουν και πράτ-
τουν αγαθοεργίες ότι θα τους ορίσει κληρονόμους της γης, 
όπως και οι πρόγονοί σας που διαδέχτηκαν τους προηγού-
μενους από αυτούς άπιστους. Τους υποσχέθηκε να θεμελιώ-
σει τη θρησκεία που διάλεξε γι’ αυτούς, μετατρέποντας την 
ταραχή τους σε ασφάλεια. Αυτοί θα με λατρεύουν και δε θα 
καταφεύγουν σε είδωλα… (24:55)

Γράψαμε στο Βιβλίο ότι οι ενάρετοι θα κληρονομήσουν 
τη γη (21:105)

Και θέλαμε να ευεργετήσουμε αυτούς που είχαν ταπει-
νωθεί στη γη (καλύπτοντάς τους με τη χάρη μας) και να 
τους κάνουμε να προπορεύονται (στην πίστη) και να τους 
δώσουμε την κληρονομιά (28:5)

Παρακάτω θα βρείτε παραδείγματα χαντίθ σχετικά με τον 
Μαχντί, τα οποία υπάρχουν σε πηγές τόσο Σουνιτών όσο και 
Σιιτών:

1. Ο Προφήτης είπε:
Ακόμη και αν ολόκληρη η διάρκεια της ύπαρξης του κόσμου 

ολοκληρωθεί και μείνει μόνο μια μέρα (πριν από τη μέρα της 
Κρίσεως), ο Θεός θα παρατείνει την ημέρα αυτή τόσο ώστε να 
φιλοξενήσει το βασίλειο ενός ατόμου από την Οικογένειά μου 
το οποίο θα κληθεί με το όνομά μου.1

2. Ο Προφήτης επίσης είπε:
Ο Αλ-Μαχντί είναι ένας από εμάς, μέλος της Οικογένειας 

(Ahl al-Bayt). Ο Θεός θα τον προετοιμάσει μέσα σε μια νύχτα.2

1. Sunan of al-Tirmidhi, Kitab al-Fitan No 2156 και 2157 Sunan of Abu Dawud, 
Kitab al-Mahdi No 3733 και 3734. Σύμφωνα με τον Abu Dawud, το χαντίθ τελειώ-
νει ως εξής: «Θα γεμίσει τη γη με δικαιοσύνη με τέτοιο τρόπο σαν να ήταν γεμάτη 
αδικία και καταπίεση». Βλέπε επίσης Musnad of Ahmad, Musnad al-Asharah al-
Mubashsharin bi al-Jannah No 734 και Sunan of Ibn Majah, Kitab al-Jihad No 2769.
2. Sunan of Ibn Majah, Kitab al-Fitan No 4075 και Musnad of Ahmad, Musnad 
al-Asharah al-Mubashsharin bi al-Jannah No 610.
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3. Επίσης, είπε:
Ο Αλ-Μαχντί θα είναι από την οικογένειά μου, από τους 

απογόνους της Φάτιμα.1

4. Ο Τζαμπίρ ιμπν Αμπντιλλάχ αλ-Ανσαρί (Jabir b. 
Abdillah al-Ansari) αφηγείται επίσης ότι άκουσε τον Αγγελι-
οφόρο του Θεού να λέει:

Μια ομάδα του έθνους μου θα αγωνιστεί για την αλήθεια 
κοντά στην ημέρα της Κρίσης όταν ο Ιησούς, γιος της Μαρίας, 
θα κατέλθει, και ο αρχηγός τους θα του ζητήσει να ηγηθεί της 
προσευχής, αλλά ο Ιησούς θα αρνηθεί, λέγοντας: «Όχι, αλη-
θώς, ανάμεσά σας ο Θεός διάλεξε αρχηγούς για τους άλλους 
ώστε να τιμήσουν το έθνος αυτό.»2

Είναι σαφές ότι ο Αλ-Μαχντί διαφέρει από τον Ιησού, αν 
και θα εμφανιστούν αμφότεροι την ίδια εποχή. Ας σημειω-
θεί ότι στο Κοράνι και σε άλλες Ισλαμικές πηγές ο όρος «Al 
Masih» που σημαίνει «αγνός, εξαγνισμένος», είναι ένας τίτ-
λος για τον Ιησού. Ο τίτλος αυτός είναι παρόμοιος με τον αγ-
γλικό όρο «μεσσίας» που χρησιμοποιούν οι Χριστιανοί απο-
δίδοντάς τον στον Ιησού. Ωστόσο, η λέξη «μεσσίας» μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά στον αναμενόμενο 
βασιλιά και σωτήρα των Ιουδαίων, ή μεταφορικά στον υπο-
τιθέμενο αρχηγό μιας ομάδας ή υπερασπιστή μιας αιτίας. Ο 
όρος «μεσσίας» αντίστοιχα χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένες 
γραφές στην αγγλική γλώσσα ως αναφορά στον Αλ-Μαχντί 
της Ισλαμικής πίστης, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Αλ-Μαχντί 
είναι ο Αλ-Μασίχ (Al-Masih), όρος που στο Ισλάμ χρησιμο-
ποιείται αποκλειστικά για τον Ιησού. 

Ο Αλ-Μαχντί θα έχει καθολική αποστολή, ξεκινώντας από 
τα Αραβικά εδάφη. Το όνομά του θα είναι το ίδιο με το όνο-
μα του Προφήτη Μουχαμμέντ και θα προέρχεται από τους 

1. Sunan of Abu Dawud, Kitab al-Mahdi No 3735. Βλέπε επίσης Sunan of Ibn Majah, 
Kitab al-Fitan No 4076 
2. Sahih of Muslim, Kitab al-Iman No 225 και Musnad of Ahmad, Baqi Musnad al-
Mukhtirin No 14193 και 14595

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ
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απογόνους της Φάτιμα. Οι Σιίτες πιστεύουν ότι είναι ο γιός 
του Ιμάμη Χασάν αλ-Ασκαρί (Hasan al-Askari). Γεννήθηκε 
το 868 μ. Χ. Μπήκε σε απόκρυψη το 873 μ.Χ. Είναι ακό-
μη εν ζωή και διατηρήθηκε από τον Θεό σε απόκρυψη έως 
ότου οι συνθήκες ωριμάσουν για την επανεμφάνισή του. Το 
ίδιο πιστεύουν και ορισμένοι Σουνίτες λόγιοι, αλλά άλλοι πι-
στεύουν ότι ακόμη δεν έχει γεννηθεί. Ο Σαγίντ Μουχσίν αλ-
Αμίν (Sayyid Muhsin al-Amin) στο έργο του Α’ αγιάν αλ-Σία 
(«A´ayan al-Shi´a») αναφέρει δεκατρία παραδείγματα Σουνι-
τών μελετητών οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο Αλ-Μαχντί είναι 
ο γιός του Ιμάμη Χασάν και ότι έχει ήδη γεννηθεί, μεταξύ των 
οποίων ο Μουχαμμάντ Γιούσουφ αλ-Καντζί (Muhammad 
Yusuf al-Kantzi) στο έργο του Αλ-Μπαγιάν φι Άχμπαρ Σα-
χίμπ αλ-Ζαμάν (Al-Bayan fi Akhbar Sahib al-Zaman) και Κι-
φαγιάτ αλ-Τάλιμπ φι Μανακίμπ Αλί Αμπι Τάλιμπ (Kifayat al-
Talib fi Manaqib Ali b. Abi Talib), ο Νουρ αλ-Ντιν Αλι Μου-
χαμμάντ αλ-Μαλικί (Nur al-Din Ali b. Muhammad al-Maliki) 
στο έργο του Αλ-Φουσούλ αλ-Μουχιμμά φι Μα’ ριφάτ αλ-Α’ 
ιμμά (Al-Fusul al-Muhimmah fi Ma´rifat al-A´immah) και ο 
Ιμπν αλ-Τζαουζί (Ibn al-Jawzi) στο περίφημο έργο του Τα-
ντκιράτ αλ-Χαουάς (Tadhkirat al-Khawass). 

Τέλος, μπορούμε να αναφέρουμε τη Fatwa (εντολή) που 
εκδόθηκε στη Μέκκα από την Παγκόσμια Μουσουλμανική 
Οργάνωση [Ραμπιτάτ αλ-Αλαμ αλ-Ισλάμ, (Rabitat al-Alam 
al-Islam)] στις 11 Οκτωβρίου 1976/ Shawwal 23, 1396. Σε 
αυτήν δηλώνεται ότι περισσότεροι από είκοσι σύντροφοι 
αφηγήθηκαν παραδόσεις σχετικά με τον Αλ-Μαχντί και δίνε-
ται ένα κατάλογος μελετητών των χαντίθ οι οποίοι διέδωσαν 
τις αφηγήσεις αυτές, αλλά και ένας κατάλογος όλων εκείνων 
των λογίων που έγραψαν βιβλία με θέμα τον Αλ-Μαχντί. Το 
κείμενο έχει ως εξής, εν μέρει:

Οι απομνημονευτές (Huffaz) και οι μελετητές των χαντίθ 
επαλήθευσαν ότι υπάρχουν αυθεντικές (sahih) και αποδεκτές 
(hasan) αναφορές μεταξύ των παραδόσεων αναφορικά με τον 
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Αλ-Μαχντί. Η πλειοψηφία αυτών των παραδόσεων συνδέονται 
μέσω πολυάριθμων αρχών (mutawatir). Δεν υπάρχει αμφιβο-
λία ότι το καθεστώς των αναφορών αυτών είναι sahih (αυθε-
ντικές) και mutawatir (επαναλαμβανόμενες), ότι η πίστη στον 
Αλ-Μαχντί είναι υποχρεωτική και ότι πρόκειται για ένα από τα 
δόγματα του Αχλ αλ-Σούνα γουά αλ-Τζαμα’ ά (Ahl al-Sunnah 
wa al-Jama´ah). Μόνοι εκείνοι που αγνοούν τη Σούνα και 
όσοι είναι νέοι στο δόγμα το αγνοούν.1

1. Βλέπε για παράδειγμα την Εισαγωγή στο Al-Bayan του al-Kanji al-Shafi´i, Βηρυτ-
τός, 1399/1979, σελ 76-79.

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΟΓΜΆΤΆ
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ΚΕΦΑΛΑΙΌ ΤΕΤΑΡΤΌ

Πρακτικές

Οι βασικές υποχρεωτικές πράξεις λατρείας που είναι αποδε-
κτές τόσο από τους Σουνίτες όσο και από τους Σιίτες Μου-
σουλμάνους είναι οι ακόλουθες:

1. Όι καθημερινές προσευχές

Όλοι οι Μουσουλμάνοι από την έναρξη της εφηβείας 
πρέπει να προσεύχονται καθημερινά πέντε φορές την ημέρα 
(salah). Για να μπορεί να ξεκινήσει να προσεύχεται κάποιος 
πρέπει πρώτα να προχωρήσει σε τελετουργική νίψη (βοζού) 
σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο. Στη συνέχεια, στέκεται 
στραμμένος  προς την Μέκκα και δηλώνει την πρόθεση να 
προχωρήσει στη συγκεκριμένη προσευχή της ημέρας προκει-
μένου να έλθει κοντά στο Θεό. Αυτή την πρόθεση πρέπει να 
την έχει στο μυαλό του συνεχώς κατά την διάρκεια της προ-
σευχής. Αν κάποιος  στην αρχή ή κάποια στιγμή αργότερα 
ξεχάσει αυτό που κάνει ή προσεύχεται για να κάνει επίδειξη 
ή έχοντας κάποιο άλλο εγωιστικό κίνητρο, η προσευχή του 
θεωρείται άκυρη. Η πραγματική προσευχή αρχίζει όταν το 
άτομο λέει : Allahu Akbar (Ο Θεός είναι Μεγάλος). Με αυτή 
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τη φράση μπαίνει στο τυπικό μέρος της προσευχής και πα-
ραμένει σε αυτό μέχρι την ολοκλήρωση των προσευχών του.

Κάθε προσευχή αποτελείται από δύο ως τέσσερα μέρη 
(rak´ah).1 Κάθε μέρος αποτελείται από:
•	την απαγγελία του αρχικού κεφαλαίου του Κορανίου που 
ακολουθείται από ένα άλλο κεφάλαιο όπως το Ταουχίντ 
(Tawhid, ο Θεός είναι Ένας) ή το Καντρ (Qadr)2

•	την υπόκλιση (ruku), προσευχή και δοξασία προς το Θεό σε 
αυτή την στάση
•	δύο γονυκλισίες μέχρι να ακουμπήσεις το μέτωπο στο έδα-
φος  (sajdah) και στη συνέχεια προσευχή και δοξασία προς 
το Θεό.

Οι προσευχές ολοκληρώνονται με την μαρτυρία ότι ο Θεός 
είναι Ένας και δεν έχει συνεργάτες και ότι ο Μουχαμμέντ εί-
ναι ο υπηρέτης και αγγελιοφόρος Του με χαιρετισμούς προς  
εκείνον και την οικογένειά Του (tashahhud) και προσφέρο-
ντας ειρήνη στον Προφήτη, σε όλους τους δίκαιους ανθρώ-
πους και όλους εκείνους που προσεύχονται (taslim).

Η καθημερινή προσευχή είναι ο πιο σημαντικός τρόπος 
λατρείας και ενθύμησης του Κυρίου. Το Κοράνι λέει:

Να απαγγέλεις από το Βιβλίο (το Κοράνι) εκείνο που σου 
έχει σταλεί με έμπνευση, και να τηρείς την τακτική προ-
σευχή. Η προσευχή συγκρατεί από τις αισχρές και άδικες 

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΕΤΆΡΤΟ: ΠΡΆΚΤΙΚΕΣ

1. Η πρωινή προσευχή (fajr), η οποία γίνεται ανάμεσα στην αυγή  και την ανατο-
λή, αποτελείται από δύο μέρη. Η μεσημεριανή (zuhr) και η απογευματινή προσευ-
χή (asr) αποτελούνται από τέσσερα μέρη. Η προσευχή κατά την δύση του ηλίου 
(maghrib) αποτελείται από τρία μέρη και η βραδινή προσευχή (isha) αποτελείται 
από τέσσερα μέρη.
2. Στις προσευχές που έχουν τρία και τέσσερα μέρη , το τρίτο και το τέταρτο μέρος  
αποτελούνται από την απαγγελία του αρχικού κεφαλαίου του Κορανίου ή απαγ-
γελία μιας συγκεκριμένης υπενθύμισης (dhikr) που ονομάζεται αλ-τασμπιχάτ αλ-
αρμπά’ α (al-tasbihat al-arba´ah´) (Τέσσερις Δοξολογίες) και μετά υποκλίνονται 
και κάνουν γονυκλισίες  μέχρι να ακουμπήσουν το μέτωπο στο έδαφος. Σε αυτές 
τις προσευχές η επιβεβαίωση της μοναδικότητας του Θεού και της προφητείας του 
Προφήτη Μουχαμμέντ και οι χαιρετισμοί για εκείνον και την Οικογένειά του λέγο-
νται και στο δεύτερο και στο τελευταίο μέρος μετά τις γονυκλισίες.
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πράξεις. Η ανάμνηση του Αλλάχ είναι, χωρίς αμφιβολία, το 
μεγαλύτερο (χρέος στη ζωή). Κι ο Αλλάχ γνωρίζει εκείνο 
που μηχανεύεστε (29:45)

2. Η νηστεία

Η δεύτερη πράξη λατρείας είναι η νηστεία (σουμ ή σιάμ) το 
μήνα του Ραμαζανιού, τον ένατο μήνα του ισλαμικού ημερολογί-
ου. Κατά τη διάρκεια του μήνα αυτού κάθε ενήλικος Μουσουλ-
μάνος πρέπει να απέχει από το φαγητό, το νερό, τα αναψυκτικά 
και τη σεξουαλική δραστηριότητα από την αυγή μέχρι και τη 
δύση. Όπως και όλες οι άλλες πράξεις λατρείας, η νηστεία πρέ-
πει να γίνεται με αγνή πρόθεση, δηλαδή, πρέπει να γίνεται  μόνο 
για τη χάρη του Θεού και με στόχο την εγγύτητα προς Εκείνον. 
Παράλληλα με την εγγύτητα στο Θεό και την επίτευξη της ευ-
χαρίστησής  Του, υπάρχουν πολλά άλλα οφέλη από τη νηστεία, 
όπως η ενδυνάμωση της αποφασιστικότητας, η υπενθύμιση 
προς τους ανθρώπους των ευεργεσιών του Θεού, όπως είναι το 
φαγητό, που απολαμβάνουν καθημερινά και που ίσως θεωρούν 
ως δεδομένες, η υπενθύμιση της πείνας και της δίψας την Ημέρα 
της Κρίσης, η αφύπνιση της συνείδησης των πλουσίων ώστε να 
κατανοήσουν  όσα βιώνουν οι φτωχοί με στόχο την εθελοντική 
προσφορά και τη συμπόνια, η αποδυνάμωση των ορέξεων και 
επιθυμιών και η εκπλήρωση της ορθολογικής κατανόησης και 
της πνευματικής συνείδησης. Συνοπτικά, το Κοράνι λέει:

Πιστοί! Η νηστεία επιβάλλεται σε σας όπως επιβαλλόταν 
στους προγόνους σας. Ίσως έτσι απομακρυνθείτε από την 
αμαρτία (2:183)

3. Το προσκύνημα στη Μέκκα

Κάθε Μουσουλμάνος που έχει φτάσει στην εφηβεία, και έχει 
την οικονομική δυνατότητα και τη φυσική κατάσταση, πρέπει 

ΤΟ ΙΣΛΆΜ ΆΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΙΙΣΜΟΥ
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μια φορά στη ζωή του να κάνει το προσκύνημα στη Μέκκα 
(χατζ) το μήνα Ντου αλ-χιτζά (Dhu al-hijjah), το δωδέκατο μήνα 
του ισλαμικού ημερολογίου. Στην Μέκκα βρίσκεται το πιο ση-
μαντικό Τζαμί για τους Μουσουλμάνους όλου του κόσμου, το 
Μαστζίντ αλ-Χαράμ (Masjid al-Haram), το οποίο περικλείει το 
ιερό της Κάαμπα (Ka´bah). Όλοι οι Μουσουλμάνοι  στρέφονται 
προς την Κάαμπα στις  προσευχές τους. Η Κάαμπα είναι μια κα-
τασκευή σε σχήμα κύβου που χτίστηκε από τον προφήτη Αβρα-
άμ και το γιο του, τον προφήτη Ισμαήλ, πάνω στα θεμέλια αυτού 
που αρχικά είχε χτιστεί από τον προφήτη Αδάμ. Πραγματικά, σε 
μεγάλο βαθμό, το προσκύνημα στη Μέκκα είναι μια συμβολική 
ανακατασκευή αυτού που ο προφήτης Αβραάμ, ο πρωταρχικός 
μονοθεϊστής, πέρασε σε αυτό ακριβώς το μέρος τέσσερις χιλιά-
δες χρόνια πριν. Όταν ο Αβραάμ έφτασε στη Μέκκα μετά από 
ένα μακρύ ταξίδι,  του ζητήθηκε από το Θεό να προετοιμάσει 
τους ανθρώπους για το προσκύνημα στη Μέκκα. Το Κοράνι 
αναφέρει τις εντολές που έλαβε:

Μην εξομοιώνεις κανέναν άλλον με τον Αλλάχ στη λα-
τρεία σου, τήρησε τον οίκο μου αγνό γι’ αυτούς που επι-
θυμούν να προσέλθουν, τους ελεήμονες και τους ταπεινούς 
προσκυνητές. Ανάγγειλε στους λαούς το ιερό προσκύνημα. 
Ας προσέρχονται πεζοί ή πάνω σε καμήλα, αν έρχονται από 
μακρινούς τόπους. Ας ομολογούν μόνοι τους τις ωφέλειες, 
ας μνημονεύουν το όνομα του Αλλάχ τις καθορισμένες μέ-
ρες και ας τον ευχαριστούν για την τροφή που προστέθηκε 
στο τραπέζι τους.(22:26-28)

Ο πρώτος ναός που ιδρύθηκε από τους ανθρώπους, εί-
ναι ο ναός της Μέκκας, ναός ευλογημένος, πρότυπο για την 
ανθρωπότητα. Θα βρείτε σε αυτόν φανερά σημάδια. Εκεί 
στάθηκε ο Αβραάμ για να προσευχηθεί. Όποιος εισέρχεται 
στον περίβολο αυτού του ναού, είναι ασφαλής από κάθε κίν-
δυνο. Η προσκύνηση των ιερών τόπων είναι απαραίτητο 
χρέος για όσους επιθυμούν και μπορούν να το κάνουν. Ο 
Αλλάχ δεν έχει ανάγκη τους άπιστους (3:96,97)

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΕΤΆΡΤΟ: ΠΡΆΚΤΙΚΕΣ
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Το προσκύνημα στη Μέκκα είναι γεμάτο από αξέχαστες 
εμπειρίες, οι πιο ξεχωριστές από τις οποίες είναι ίσως η ανι-
διοτέλεια, η αδελφοσύνη, η ισότητα και η απλότητα. Κάθε 
χρόνο εκατομμύρια Μουσουλμάνοι από διαφορετικές ηπεί-
ρους αφήνουν τα σπίτια τους, τις οικογένειες και τις δου-
λειές τους και ό,τι άλλο προσφιλές σε εκείνους και ξεκινούν 
για το ταξίδι τους στη  Μέκκα, μια πόλη που βρίσκεται στην 
έρημο. Ο καθένας καλείται να παρευρίσκεται εκεί, στο ίδιο 
μέρος  την ίδια ώρα, όλοι ενδεδυμένοι με τα ίδια ρούχα να 
τελούν τα ίδια τελετουργικά. Ο φτωχός και ο πλούσιος, ο 
βασιλιάς και ο απλός άνθρωπος, οι εξέχοντες  και οι καθη-
μερινοί άνθρωποι, όλοι στέκονται πλάι πλάι, ενδεδυμένοι 
με δύο κομμάτια από άραφο λευκό ύφασμα. Όλο αυτό είναι 
κάτι που όλοι θα πρέπει να βιώσουν τουλάχιστον μια φορά 
στη ζωή τους και μετά να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν 
στην καθημερινή ζωή τους τις αρχές που υπονοούνται  από 
αυτή την εμπειρία.1

4. Η ελεημοσύνη

Το Κοράνι και η Σούνα συνιστούν ιδιαιτέρως τη φιλαν-
θρωπία και αναφέρουν ότι η ανταμοιβή για τις φιλανθρωπι-
κές πράξεις είναι μεγάλη. Αν και τα πάντα, συμπεριλαμβα-
νομένης και της περιουσίας κάποιου, ανήκουν στο Θεό, το 
Κοράνι παρομοιάζει το να δίνεις  ελεημοσύνη με το να δίνεις 
δάνειο στο Θεό.

Σε όσους δάνεισαν απλόχερα στον Αλλάχ, ο Κύριος θα 
διπλασιάσει το δάνειο και θα τους ανταμείψει γενναιόδωρα 
(57:11)

Παράλληλα με την εθελοντική φιλανθρωπία, υπάρχουν 
και ορισμένες πράξεις φιλανθρωπίας που είναι υποχρεωτι-

1. Άρκετές ομάδες ανθρώπων εξαιρούνται, όπως για παράδειγμα οι ασθενείς και 
εκείνοι που ταξιδεύουν.
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κές. Για παράδειγμα, ένα είδος ελεημοσύνης είναι το ζακάχ 
(zakah), ένας μικρός σε ποσοστό φόρος περιουσίας (συνήθως  
2,5%). Η καταβολή του ζακάχ δεν είναι ένα δώρο προς τους 
φτωχούς αλλά μια αξίωση που εκείνοι έχουν και η οποία πρέ-
πει να εκπληρωθεί:

Χάριζαν από τα αγαθά τους στους φτωχούς και τους δυ-
στυχισμένους (51:19)

Ο ιμάμης Αλί είπε:

Ο δοξασμένος Θεός παρέχει τον βιοπορισμό του άπορου 
μέσα από την περιουσία του εύπορου. Συνεπώς, κάθε φορά 
που οι άποροι παραμένουν πεινασμένοι, είναι γιατί ορισμένοι 
πλούσιοι τους έχουν αρνηθεί το μερίδιό τους. 1-2

Αυτοί των οποίων η περιουσία σε σιτάρι, κριθάρι, χουρμά-
δες, σταφίδες, χρυσό, ασήμι, καμήλες, αγελάδες και πρόβατα 
υπερβαίνει συγκεκριμένες ποσότητες πρέπει να πληρώσουν 
ζακάχ (zakah) σε ετήσια βάση προς τους λιγότερο τυχερούς 
μεταξύ των συγγενών τους, προς τα ορφανά, τους άπορους, 
τους οδοιπόρους και άλλους. Το ζακάχ μπορεί να δοθεί για 
την παροχή φαγητού, στέγης, μόρφωσης, υγειονομικής πε-
ρίθαλψης, κατασκευή ορφανοτροφείων καθώς και για άλλα 
δημόσια αγαθά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλούς στίχους, η καταβολή 
του ζακάχ αναφέρεται μαζί με τις προσευχές του ως ένδειξη 
πίστης προς το Θεό. Το ζακάχ είναι μια πράξη λατρείας, γι’ 
αυτό πρέπει να γίνεται για χάρη του Θεού. Συνεπώς όχι μόνο 
βοηθάει τους άπορους και συνεισφέρει στη δημιουργία της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης αλλά επίσης καθα-

1. Nahj al-Balagha (Η Κορυφή της Ευγλωττίας)
2. Σ.τ.Μ.: Το Nahj al-Balagha είναι η πιο διάσημη συλλογή κηρυγμάτων, επιστολών και 
αφηγήσεων που αποδόθηκαν στον Άλί, τον εξάδελφο και γαμπρό του Μουχαμμέντ.

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΕΤΆΡΤΟ: ΠΡΆΚΤΙΚΕΣ
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ρίζει από τη φιλαργυρία και την απληστία τις ψυχές εκείνων 
που πληρώνουν. Το Κοράνι λέει:

Δέξου από τους αγαθούς την ελεημοσύνη που σου προ-
σφέρουν, για να τους εξαγνίσεις και να τους λυτρώσεις από 
την αμαρτία (9:103)

Χουμς (Khums)

Οι Σιίτες Μουσουλμάνοι επίσης πιστεύουν σε έναν ακόμη 
υποχρεωτικό φόρο που ονομάζεται Χουμς (Khums) και ση-
μαίνει ένα πέμπτο. Είναι ένας φόρος 20% επί του περίσσιου 
κέρδους που κάποιος έχει ετησίως. Στο τέλος κάθε οικονομι-
κού έτους, καταβάλλεται το 20% του συνολικού εισοδήμα-
τος, αφού αφαιρεθεί το ποσό για τις οικογενειακές και εμπο-
ρικές δαπάνες.1 Η υποχρέωση καταβολής του φόρου Χουμς 
αναφέρεται στο Κοράνι:

Έχετε στο νου, όταν λαφυραγωγείτε τους κατακτημέ-
νους, πως το ένα πέμπτο ανήκει στον Αλλάχ και τον προ-
φήτη Του, στους συγγενείς, στα ορφανά, στους φτωχούς και 
τους οδοιπόρους. Πιστεύετε στον Αλλάχ και σε ό,τι Εκείνος 
αποκάλυψε στον προφήτη Του την ημέρα της Διάκρισης 
(διάκριση του δίκαιου από το άδικο) που συναντήθηκαν οι 
δύο πλευρές. Ο Αλλάχ είναι παντοδύναμος. (8:41)

Οι Σουνίτες Μουσουλμάνοι συνήθως πιστεύουν ότι ο στί-
χος αναφέρεται μόνο σε όσα οι Μουσουλμάνοι αποκτούν 
στον  πόλεμο π.χ. λεηλασία.

Σύμφωνα με την Σιιτική νομολογία, τα μισά από το Χουμς 
ανήκουν στο Δωδέκατο Ιμάμη, το τελευταίο εναπομείναν μέ-
λος της Οικογένειας του Προφήτη και του διαδόχου του, και 
τα άλλα μισά στους άπορους απογόνους του Προφήτη, που 
ονομάζονται σεγιέντ (sayyids). Το Χουμς πρέπει να δαπανη-
θεί κάτω από την επίβλεψη μιας Σιιτικής θρησκευτικής αρχής 

1. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται στη νομολογία των Σιιτών στις 
οποίες η καταβολή του ενός πέμπτου καθίσταται υποχρεωτική.
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(marja´ al-taqlid), δηλαδή τον νομικό που κάποιος ακολουθεί 
με σεβασμό σε πρακτικά ζητήματα. Με τον τρόπο αυτό δι-
ασφαλίζεται το γεγονός ότι το Χουμς δαπανάται με τρόπο 
αρεστό στον Ιμάμη Μαχντί (Imam Mahdi). Το μερίδιο που 
ανήκει στον ίδιο τον Ιμάμη συνήθως δαπανάται σε ισλαμικά 
σεμινάρια και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως η έκ-
δοση χρήσιμων βιβλίων ή η ανοικοδόμηση τζαμιών και σχο-
λείων.

5. Αγώνας για τη Χάρη του Θεού

Κάθε Μουσουλμάνος πρέπει να αγωνίζεται σκληρά και να 
προσπαθεί για τη χάρη του Θεού με διάφορους τρόπους με 
σκοπό τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου γενικότερα και 
της προσωπικής ζωής του καθενός πιο συγκεκριμένα. Το Κο-
ράνι λέει:

Αυτός σας έπλασε από χώμα και σας έδωσε τη γη για 
κατοικία σας (11:61)

Η αδιαφορία προς τις ανθρώπινες καταστροφές ή η τεμπε-
λιά στην προσωπική ζωή είναι εξαιρετικά καταδικαστέες. Αντί-
θετα, κάποιος που δουλεύει σκληρά για να κερδίσει χρήματα 
και να τα ξοδέψει για την οικογένειά του και να βελτιώσει τις 
συνθήκες της ζωής του θεωρείται ήρωας που αγωνίζεται για τη 
χάρη του Θεού, είναι ένας Μουτζαχίντ (Mujahid). Ένα εξέχον 
και ζωτικής σημασίας παράδειγμα αυτού του αγώνα (jihad) εί-
ναι ο αγώνας για την υπεράσπιση δικαιωμάτων και αξιών όπως 
η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια και η ακεραιότητα 
του Μουσουλμανικού Έθνους (Ummah). Το Κοράνι λέει:

Άδεια [για να αγωνιστούν] δίνεται σε εκείνους εναντίον 
των οποίων διεξάγεται πόλεμος άδικα και προσβλητικά και 
βεβαίως ο Θεός είναι ικανός να τους δώσει τη νίκη. Σε εκεί-
νους που εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους άδικα, μόνο επει-
δή είπαν «Ο Κύριός μας είναι μόνο ο Αλλάχ…» (22:39-40)

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΕΤΆΡΤΟ: ΠΡΆΚΤΙΚΕΣ
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Και πώς να μην πολεμήσετε για τον Αλλάχ, όταν οι κατα-
πιεσμένοι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά φωνάζουν «Κύ-
ριε, λύτρωσέ μας από αυτή την πόλη των αδίκων. Στείλε 
μας με τη χάρη σου ένα προστάτη, έναν υπερασπιστή να 
μας βοηθήσει»; (4:75)

Η Τζιχάντ (jihad) επίσης περιλαμβάνει πιο προσωπικές 
περιπτώσεις  στις οποίες η οικογένεια κάποιου ή η περιου-
σία ή η φήμη του μπορεί να βρεθούν σε κίνδυνο ή να γίνουν 
αντικείμενο σφετερισμού ή να υποστούν ζημία. Σύμφωνα με 
πολλά χαντίθ, εκείνος που χάνει τη ζωή του ενώ υπερασπί-
ζεται την οικογένεια ή τη γη του θεωρείται το ίδιο με έναν 
στρατιώτη που γίνεται μάρτυρας στη μάχη. 

Η Τζιχάντ πρέπει να συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί δικαι-
οσύνη. Το Κοράνι λέει: 

«Πολέμησέ τους μέχρι να σταματήσει η καταπίεση.» 
(2:193)

Σε μεγαλύτερη κλίμακα, βέβαια, από την αρχή της δημι-
ουργίας του ανθρώπου, υπάρχει ένας συνεχής και αδιάκοπος 
αγώνας, ένας αγώνας ανάμεσα στο καλό και το κακό, την 
αλήθεια και το ψέμα, την πλευρά του Θεού και την πλευρά 
του Σατανά. Αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους, ως 
τη στιγμή που στη γη θα κυριαρχήσει η δικαιοσύνη και η ισό-
τητα, υπό την καθοδήγηση του Αλ-Μαχντί (al-Mahdi).

Είτε διεξάγεται με το μολύβι, με τη γλώσσα, με το όπλο ή 
άλλο μέσο, η Τζιχάντ είναι μια πράξη λατρείας και πρέπει να γί-
νεται με αγνές προθέσεις, δηλαδή για τη χάρη του Θεού και την 
επίτευξη της δικαιοσύνης. Δεν επιτρέπεται να πολεμά κάποιος 
ή να αγωνίζεται για υλιστικούς σκοπούς, προσωπική δόξα ή τη 
δόξα μιας φυλής ή ενός έθνους, για να καταλάβει τη γη άλλων 
προκειμένου να γίνει πλουσιότερος ή ισχυρότερος. Πράγματι, η 
Τζιχάντ πρώτα από όλα αρχίζει μέσα από τον ίδιο τον εαυτό του 
Μουτζαχίντ (εκείνου που αγωνίζεται). Για να διασφαλίσει τη 
νίκη στην εξωτερική πάλη ενάντια στο κακό, ο άνθρωπος πρέπει 
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να αγωνιστεί πρώτα ενάντια στις δικές του βαθιές επιθυμίες και 
τους πόθους, και πρέπει πρώτα να απελευθερώσει τη δική του 
καρδιά από το Σατανά, ώστε να ξανακερδίσει την αξιοπρέπεια 
και την τιμή που ο Παντοδύναμος Θεός έχει παραχωρήσει σε 
όλα τα ανθρώπινα όντα. Το Κοράνι λέει:

Αλλά εσύ, ήρεμη ψυχή, να επιστρέψεις στον Κύριό σου 
υποταγμένη και θα θεωρείσαι υπηρέτης μου. Έλα στον πα-
ράδεισό μου! (89:27-30)

Σύμφωνα με ένα πολύ γνωστό χαντίθ, μια φορά ο Προφήτης 
Μουχαμμέντ (ειρήνη σε Εκείνον και την Οικογένειά του) είπε σε 
μια ομάδα Συντρόφων του που είχαν κερδίσει μια μάχη: «Μπρά-
βο. Καλώς ήρθατε στους ανθρώπους που έχουν ολοκληρώσει την 
μικρότερη Τζιχάντ (al-jihad al-asghar) και στους οποίους η ευρύ-
τερη Τζιχάντ (al-jihad al-akbar) παραμένει υποχρεωτική». Έκ-
πληκτοι οι Σύντροφοι, που είχαν νικήσει τους εχθρούς και είχαν 
ετοιμαστεί να θυσιάσουν τις ζωές τους για να υπερασπιστούν 
το Ισλάμ, ρώτησαν: «Ποια είναι η ευρύτερη Τζιχάντ;» Ο Προ-
φήτης Μουχαμμέντ (ειρήνη σε εκείνον και την οικογένειά του) 
απάντησε: «Η ευρύτερη Τζιχάντ είναι ο αγώνας ενάντια στους 
ίδιους τους εαυτούς σας [ή στις ψυχές σας]. Δηλαδή ο αγώνας για 
να αντισταθείτε στον πειρασμό, να απαγορεύσετε στις ψυχές σας 
να κάνουν κάτι άδικο και να καθαρίσετε τον εαυτό σας αποτελεί 
τη μεγαλύτερη και πιο δύσκολη Τζιχάντ.»

Τέλος, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένα από τα 
πλεονεκτήματα εκείνων που αγωνίζονται για τη χάρη του 
Θεού, έτσι όπως εξηγήθηκαν από τον Ίδιο τον Θεό:

Όσοι εγκατέλειψαν τη χώρα τους και πολέμησαν θυσι-
άζοντας την περιουσία και την ίδια τους τη ζωή υπέρ της 
πίστης, θα καταλάβουν υψηλότερο βαθμό ενώπιον του Αλ-
λάχ και σε αυτούς ανήκει η σωτηρία. Ο Αλλάχ τους υπόσχε-
ται μακροθυμία και θα τους ανταμείψει με κήπους όπου θα 
ζουν ευτυχισμένοι. Εκεί θα μείνουν στην αιωνιότητα γιατί 
οι αμοιβές του Αλλάχ είναι άπειρες. (9:20-22)

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΤΕΤΆΡΤΟ: ΠΡΆΚΤΙΚΕΣ
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6. Εντολή για το Καλό και Απαγόρευση του Κακού

Η εντολή για το καλό [αλ-αμρ μπι αλ-μα’ρουφ, (al-amr 
bi al-ma´ruf)] και η απαγόρευση του κακού [αλ-ναχι’αν αλ-
μουνκαρ, (al-nahy ´an al-munkar)] είναι δύο πράξεις λατρεί-
ας στις οποίες κάθε πνευματικά ώριμος Μουσουλμάνος πρέ-
πει να προβαίνει όταν αυτές μπορούν να βρουν εφαρμογή. 
Κανένας Μουσουλμάνος δε μπορεί να είναι αδιάφορος σε 
ό,τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω του. Μέρος των κοινωνι-
κών ευθυνών κάθε μεμονωμένου Μουσουλμάνου αποτελεί η 
παρατήρηση των ανθρώπινων και θρησκευτικών αξιών, και 
κάθε φορά που κάποια από αυτές σκόπιμα αγνοείται ή παρα-
βιάζεται ο Μουσουλμάνος πρέπει να συμβουλεύει και να κα-
θοδηγεί εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση του 
καλού και την εγκατάλειψη  του κακού και των αμαρτιών. 
(3:103, 110, 114, 7:199, 9:71, 112, 22:41)
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Γενικά χαρακτηριστικά  
του Ισλάμ και του Σιιτισμού

Ένας σωστός τρόπος να δούμε το Ισλάμ είναι να το θεω-
ρήσουμε ως ένα σύστημα. Το Ισλάμ δεν είναι απλώς μια συλ-
λογή από διασκορπισμένες πεποιθήσεις και πρακτικές, ούτε 
ένας αριθμός από τυπικότητες που έχουν χάσει το ενοποιητι-
κό τους πνεύμα. Είναι περισσότερο ένα πλήρες σύστημα που 
αποκαλύφθηκε από τον Θεό για να προσφέρει καθοδήγηση 
σε όλες τις πλευρές της ανθρώπινης ζωής, σε όλες τις ηλικίες 
και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Το Ισλάμ είναι ένα σύ-
στημα, με την έννοια ότι κατέχει όλα τα βασικά στοιχεία που 
χρειάζονται για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθολικό-
τητας και της ολότητας. Το Ισλάμ έχει ξεκάθαρα θεμελιώσει 
ιδανικά και τα θεωρητικά και πρακτικά μέσα που χρειάζονται 
για την επίτευξή τους. Η ικανότητα του Ισλάμ να ανταπεξέρ-
χεται σε ένα μεγάλο εύρος προκλήσεων και δυσκολιών σε 
πολύ διαφορετικές ηλικίες και να σημειώνει σταθερή πρόο-
δο κάτω από ποικίλες πολιτισμικές, κοινωνικές, οικονομικές 
και πρακτικές συνθήκες, χωρίς να χάνει την ταυτότητα και 
την ακεραιότητά του, είναι ένα καλό σημάδι της αξιοσημεί-
ωτης αποτελεσματικότητας του Ισλαμικού τρόπου σκέψης. 
Οι Μουσουλμάνοι είναι οι πρώτοι που παραδέχονται ότι ο 
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λόγος για την επιτυχία και την δύναμή του βρίσκεται στο ίδιο 
το Ισλάμ και όχι στους εαυτούς τους ή τους κυβερνήτες τους. 
Στη συνέχεια, θα αναφερθώ σε τρία βασικά χαρακτηριστικά 
του Ισλάμ από την οπτική γωνία των Σιιτών ή, για να το θέσω 
διαφορετικά, σε τρία κύρια χαρακτηριστικά του Σιιτικού 
Ισλάμ: την πνευματικότητα, τη λογική και την αναζήτηση της 
δικαιοσύνης. Φυσικά, υπάρχουν άλλα που ιδανικά θα έπρεπε 
επίσης να γίνουν αντικείμενο μελέτης, όπως ο δυναμισμός, 
η ενθάρρυνση των τεχνών, των επιστημών και των άλλων 
πλευρών του πολιτισμού, και η περιεκτικότητα.

Πνευματικότητα

Το Ισλάμ προτρέπει τους οπαδούς του να προχωρήσουν 
πέρα από τα υλικά ζητήματα της καθημερινής ζωής και να 
αναζητήσουν την αληθινή φύση της ανθρώπινης ύπαρξης με 
τις συσχετίσεις της με τον μη ορατό κόσμο και τον πνευματι-
κό κόσμο. Σε ένα ποιητικό απόσπασμα που αποδίδεται στον 
Ιμάμη Αλί, η έμφαση δίνεται στο μεγαλείο του πνευματικού 
κόσμου που η ανθρωπότητα κρύβει μέσα της:

Η θεραπεία είναι μαζί σου αλλά δεν την βλέπεις,
Και η αρρώστια είναι από σένα αλλά δεν το ξέρεις.
Εσύ είσαι το καθαρό βιβλίο του οποίου
Τα γράμματα κάνουν να φανερώνεται το κρυμμένο
Νομίζεις ότι είσαι μια μικρή μάζα
Ενώ μέσα σου κατοικεί ο σπουδαιότερος κόσμος;1

Στο Ισλάμ, η πίστη στην ανάσταση και σε έναν άλλο κόσμο 
είναι μια παντοτινά παρούσα πραγματικότητα που συνδέεται 
με την προσέγγιση κάποιου στην ζωή, όχι με κάτι άσχετο σε 
αυτό  και τοποθετείται στο μακρινό μέλλον. Αναφερόμενο σε 
αυτό, το Κοράνι λέει:

1. Insan-e Kamel,του  Mutahhari, sel 203
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Κατανοούν ό,τι είναι επιφανειακό σε αυτόν τον κόσμο, 
αλλά δε σκέφτονται τη μεταθανάτια ζωή (30:7)

Το Κοράνι προσκαλεί τα ανθρώπινα όντα να εξερευνή-
σουν τον πνευματικό κόσμο μέσα τους ως μια είσοδο στον 
κόσμο της πνευματικότητας.

Θα τους δείξουμε σύντομα τα σημάδια Μας στους ορίζο-
ντες και στις ψυχές τους, μέχρι να γίνει σαφές σε εκείνους 
ότι αυτή είναι η Αλήθεια. (41:35)

Και υπάρχουν σημάδια στη γη για εκείνους που είναι βέ-
βαιοι. Και στις ψυχές σας [επίσης]. Δεν βλέπετε; (51:20,21)

Σε ένα γνωστό χαντίθ, ο Προφήτης Μουχαμμέντ διατυπώ-
νει, ως ακολούθως, τη σχέση ανάμεσα στη γνώση του εαυτού 
και στη γνώση του Θεού:

Όποιος γνωρίζει τον εαυτό του [ή την ψυχή του], γνωρίζει 
και τον Κύριο του.1

Η όψη αυτής της σχέσης, δηλαδή της σχέσης της γνώσης 
του Θεού με τη γνώση του εαυτού, αναφέρεται ξεκάθαρα στο 
Κοράνι:    

Μη γίνεστε όπως εκείνοι που ξέχασαν τον Αλλάχ, γιατί 
και ο Αλλάχ ενεργεί ώστε να ξεχάσουν τους εαυτούς τους. 
Αυτοί είναι ασεβείς. (59:19)

Συνεπώς, η γνώση του πιο πολύτιμου όντος σύμφωνα με 
κάθε θρησκεία, δηλαδή του Θεού, συνδέεται με τη γνώση 
της πραγματικότητας, που με κανένα τρόπο δεν μπορεί να 
ταυτιστεί με τη φυσική πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης, το 
σώμα.2 Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η απλή γνώση του 
εαυτού δεν είναι επαρκής. Έχοντας γνωρίσει την αλήθεια του 
εαυτού, κάποιος πρέπει να τον φροντίσει με τη μόρφωση, την 

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΓΕΝΙΚΆ ΧΆΡΆΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΙΣΛΆΜ ΚΆΙ ΤΟΥ ΣΙΙΤΙΣΜΟΥ

1. Majlesi, Bihar al-Anwar, Τόμος 2, σελ 32, Νο 22 και Τόμος 95, σελ 456, Νο 1
2. Είναι βασική αρχή του Κορανίου, η οποία υποστηρίζεται από πολλά φιλοσοφι-
κά επιχειρήματα, ότι η πραγματικότητα του ανθρώπου είναι το πνεύμα του και όχι 
το υλικό σώμα του. Βλέπε για παράδειγμα, Μ. Ά. Σομαλί, «Άυτογνωσία» [M.A. 
Shomali, Self-Knowledge], κεφάλαια 2 και 3.
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εκπαίδευση και τον εξαγνισμό του. Η διαδικασία σύμφωνα 
με την οποία καλλιεργείται η πνευματικότητα μπορεί να συ-
νοψιστεί με τον ακόλουθο τρόπο:

1. προσοχή στον εαυτό (σε αντίθεση με την παραμέληση 
και τη βύθιση στην υλιστική ζωή)

2. γνώση του εαυτού, συμπεριλαμβανομένης της αλήθειάς του, 
των ικανοτήτων, των δυνατοτήτων και τι ωφελεί ή τον βλάπτει

3. φροντίδα του εαυτού1

Η διαδικασία φροντίδας του εαυτού εμπεριέχει:
•	απόκτηση των καταλλήλων πεποιθήσεων και πίστης
•	αποχή από κακές πράξεις και εκτέλεση ευσεβών πράξεων 
•	απόκτηση καλών χαρακτηριστικών και αποβολή των κακών
•	συνέχιση του πνευματικού ταξιδιού μέχρι κάποιος να γίνει 
ένας αληθινός υπηρέτης που συναντά τον Κύριό του2

Με βάση τις διδαχές του Κορανίου και των χαντίθ του 
Προφήτη  Μουχαμμέντ και της Οικογένειάς του, το Ισλάμ 
κατέχει μια εξαιρετικά πλούσια κληρονομιά πνευματικότη-
τας που χτίστηκε γύρω από τα παραπάνω στοιχεία. Όποιος 
επιθυμεί να εξοικειώσει τον εαυτό του με την Ισλαμική πνευ-
ματικότητα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι είναι ένα πλήρες 
σύστημα, που διαπερνά όλες τις πλευρές της ζωής. Στο Ισλάμ 
όλα είναι σχεδιασμένα να υπηρετούν την πνευματικότητα 
του ανθρώπου και να διευκολύνουν την εγγύτητά του με το 
Θεό, από τις θρησκευτικές πρακτικές, όπως η προσευχή και 

1. Το Κοράνι λέει: «Πιστοί! Φροντίστε τους εαυτούς σας [ή τις ψυχές σας]. Εκείνος 
που απομακρύνεται δε μπορεί να σας βλάψει όταν είστε στο σωστό δρόμο» (5:105)
Ο Ιμάμης Άλί λέει: «Όταν αυξάνεται η γνώση του ανθρώπου, αυξάνεται και η προ-
σοχή προς την ψυχή του και κάνει το καλύτερο για να την εκπαιδεύσει και να την 
εξαγνίσει». (Mustadrak al-Wasa´il, από το Nuri, Τόμος 11, σελ 323, Νο 16)
2. «Συνάντηση με το Θεό» (liqa´ul-lah) είναι μια βαθιάς σημασίας έκφραση του 
Ισλαμικού μυστικισμού. Η έκφραση έχει τις ρίζες της στο Κοράνι. Για παράδειγμα, 
το Κοράνι λέει: «Όποιος ελπίζει να δει την όψη του Κυρίου κάποια μέρα, οφείλει να 
πράττει το καλό και να μη λατρεύει άλλη ψεύτικη θεότητα παρά μόνο τον Άλλάχ» 
(18:110). Βέβαια, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για φυσική συνάντηση.
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η νηστεία, μέχρι το κοινωνικό σύστημα, όπως είναι οι Ισλα-
μικοί οικονομικοί, πολιτικοί και δικαστικοί νόμοι. Ένας δειγ-
ματικός αριθμός  με ρητά και ικεσίες του Προφήτη και της 
Οικογένειάς του, αναφορικά με τους καρπούς του πνευματι-
κού ταξιδιού και τη διαδικασία απόκτησης εγγύτητας και τη 
συνάντηση με το Θεό θα παρουσιαστούν τώρα.1

Πλήρης Υποστήριξη από τον Θεό

Σε ένα πολύ γνωστό χαντίθ, ο Προφήτης αναφέρει ότι ρώ-
τησε τον Θεό για τη θέση των πιστών απέναντί Του και η 
απάντηση του Θεού περιελάμβανε τα ακόλουθα:

Κανένας από τους υπηρέτες Μου δεν μπορεί να ζητάει εγ-
γύτητα προς Εμένα, που Μου είναι πιο αγαπητή από πράγμα-
τα που έχω κάνει wajib [υποχρεωτικά] σε εκείνον. Τότε, με 
την εφαρμογή του nawafil [ναβαφίλ, προτεινόμενες πράξεις], 
συνεχώς επιτυγχάνει εγγύτητα σε Εμένα, ώστε να τον αγαπώ. 
Όταν τον αγαπώ, θα είμαι το αυτί με το οποίο θα ακούει, τα 
μάτια με τα οποία θα βλέπει και το χέρι με το οποίο θα έχει τη 
δυνατότητα να πράττει. Αν Με καλέσει, θα απαντήσω στο κά-
λεσμά του, και αν μου ζητήσει κάτι, θα του το δώσω.2

Τέλεια Γνώση

Υπάρχουν πολλά χαντίθ που αναφέρουν ότι μία από τις 
αξίες επίτευξης της πνευματικής εγγύτητας στο Θεό είναι 
η απόκτηση πολύ καλής γνώσης της αλήθειας του κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένων πολλών μυστηρίων που δεν μπορούν 
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1. Εκτός από όλα όσα αναφέρονται στο κείμενο, η εγγύτητα προς το Θεό έχει και 
άλλα οφέλη τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, όπως ειρήνη, εμπιστο-
σύνη, ευτυχία, ασφάλεια και υλικά αγαθά. Άυτά που αναφέροντα στο κείμενο ξε-
χωρίζουν λόγω της σπουδαιότητας και της σφαιρικότητάς τους. Για περαιτέρω συ-
ζήτηση σε ότι αφορά τα αποτελέσματα της εγγύτητας προς το Θεό, βλέπε Σομαλί 
(Shomali), 1996, σελ 148-158.
2. Usul al-Kafi, Τόμος 2, σελ 352 και 353
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ποτέ να γίνουν γνωστά μέσα από συνηθισμένες μεθόδους 
μάθησης και διδασκαλίας. Πάλι ο Προφήτης αναφέρει ότι ο 
Θεός λέει όσον αφορά τον υπηρέτη που έχει επιτύχει εγγύτη-
τα σε Εκείνον:

Θα τον αγαπάω όταν Με αγαπάει και θα τον κάνω να είναι 
Αγαπητός από την δημιουργία Μου και θα ανοίξω τα εσωτε-
ρικά του μάτια στην δόξα και το μεγαλείο Μου και θα κρύψω 
από εκείνον [τη γνώση] της επιλογής της δημιουργίας Μου. 
Λοιπόν στο σκοτάδι της νύχτας και στο φως της μέρας, θα του 
πω μυστικά, ώστε οι συζητήσεις του με τα πλάσματα και τους 
συντρόφους του να αποκοπούν. Θα τον κάνω να ακούσει τα 
λόγια Μου και τα λόγια των αγγέλων Μου και θα του αποκα-
λύψω το μυστικό που έχω κρύψει από τη δημιουργία Μου.1

Αποκλειστική Αφοσίωση στον Θεό

Το να αποκοπείς από οτιδήποτε άλλο εκτός από το Θεό 
σημαίνει να είσαι ελεύθερος από οποιαδήποτε άλλη εξάρτη-
ση εκτός από το Θεό και να βλέπεις τα πάντα ως σημάδι Του 
και ως εκδήλωση της δύναμης και της χάρης Του. Οι αληθινοί 
υπηρέτες του Θεού μένουν μέσα στην κοινωνία ενώ η σκέ-
ψη τους είναι εντελώς γεμάτη από το Θεό και τον θυμούνται 
συνεχώς. Το Κοράνι εξάρει μια ομάδα ανθρώπων που «ούτε 
η επιχείρησή τους ούτε το εμπόριό τους αποσπούν από το 
να θυμούνται τον Θεό, συνεχίζοντας την προσευχή και κά-
νοντας το zakah» (24:37). O Ιμάμης Αλί και άλλα μέλη της 
Οικογένειας του Προφήτη κάλεσαν τον Θεό λέγοντας:

Θεέ μου! Κάνε με να αποκοπώ από όλα τα άλλα εκτός από 
Εσένα και φώτισε το όραμα της καρδιάς μας με τη λάμψη του 
να Σε κοιτάμε, μέχρι το όραμα της καρδιάς μας να διαπεράσει 
το πέπλο του φωτός και να φτάσει στην Πηγή του Μεγαλείου 

1. Bihar al-Anwar, Τόμος 77, σελ 28 και 29
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και να καθορίσει το πνεύμα μας να ανασταλεί από τη δόξα της 
ιερότητάς Σου.1

Από το Σκοτάδι στο Φως

Το παραπάνω χαντίθ και πολλά άλλα αναφέρονται στο γε-
γονός ότι μια από τις συνέπειες της προόδου στο πνευματικό 
ταξίδι είναι η εξαφάνιση του σκότους και η είσοδος στο βα-
σίλειο του φωτός. Αυτό το γεγονός έχει ξεκάθαρα εκφραστεί 
από το Κοράνι.2

Τεράστια αγάπη για το Θεό

Ο μυστικιστής δεν είναι αυτός που αγαπάει το Θεό αλλά 
περισσότερο αυτός που αγαπάει το Θεό μόνος, γιατί η αγάπη 
του ή το μίσος του για οτιδήποτε άλλο δεν είναι μόνο για τη 
χάρη του Θεού. Θέλει και επιθυμεί μόνο αυτό που ο Αγαπη-
μένος του θέλει και επιθυμεί. Δεν έχει άλλη θέληση ή επιθυ-
μία εκτός από τη δική Του. Η αγάπη του μυστικιστή για το 
Θεό διαπερνά την αγάπη του για οτιδήποτε άλλο.3 Ο Ιμάμης 
Σαντίκ λέει:

Η αγνή καρδιά είναι αυτή που συναντά τον Κύριό της ενώ 
είναι ελεύθερη από οποιονδήποτε άλλον.

Κανένα είδος προσέγγισης του Θεού δεν μπορεί να ικανο-
ποιήσει τον πνευματικό οδοιπόρο. Το Κοράνι λέει:

Να είστε σίγουροι ότι μόνο στη σκέψη του Θεού ηρεμούν 
οι καρδιές (13:28)

Ο Ιμάμης Αλί ιμπν Χουσείν (Ali B.Husayn) λέει: 
Τίποτα δεν θα ηρεμήσει την δίψα μου που καίει, εκτός από 

την προσέγγισή Σου. Σβήσε τη ζέστη μου με τη συνάντησή Σου. 
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1. Al-Munajat al-Sha´baniyah, στο Mafatih al-Jinan
2. Βλέπε για παράδειγμα τους στίχους 2:257 και 5:16. Το Βασίλειο του φωτός αποτε-
λεί ένα σημαντικό θέμα στη φιλοσοφία και το μυστικισμό του Ισλάμ.
3. Για λεπτομερή περιγραφή της αγάπης, βλέπε «Άγάπη στο Χριστιανισμό και το 
Ισλάμ» (2002) του M. Heydarpoor
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Σβήσε τη λαχτάρα μου αλλά ατενίζοντας το πρόσωπό Μου. Τα-
κτοποίησέ με στον τόπο εγκατάστασής μου χωρίς εγγύτητα σε 
Εσένα.1

Η Μαρτυρία του Θεού σε Όλα

Ο μυστικιστής είναι αυτός που βλέπει το Θεό σε όλα. Ο 
Ιμάμης Αλί ιμπν Χουσεΐν (Ali B.Husayn)  λέει:

Θεέ μου! Μέσα από την ποικιλία των σημαδιών Σου [στον 
κόσμο των υπαρκτών] και τις αλλαγές στις καταστάσεις και τις 
συνθήκες, συνειδητοποίησα ότι ο σκοπός είναι το να κάνεις 
τον εαυτό Σου γνωστό σε μένα σε όλα, ώστε να μη Σε αγνοήσω 
σε τίποτα.2

Ο Ιμάμης Αλί λέει:
Δεν είδα τίποτα εκτός από το ότι είδα το Θεό πριν από αυτό, 

με αυτό και μετά από αυτό.3

Είναι φανερό ότι το εν λόγω όραμα, για το Θεό, τον Πα-
ντοδύναμο, είναι άψογα ανυψωμένο πέρα από  το εύρος του 
φυσικού ματιού. Οι Σιίτες ομόφωνα πιστεύουν ότι ο Θεός δεν 
μπορεί να είναι ορατός με το φυσικό μάτι, ούτε σε αυτόν τον 
κόσμο ούτε στο μετέπειτα.

Η προηγούμενη συζήτηση δείχνει ότι η Ισλαμική πνευμα-
τικότητα είναι τέλεια επικεντρωμένη στο Θεό. Η αξία του 
ανθρώπου, το αντικείμενο του ταξιδιού του και το καλύτερο 
δημιούργημα του Θεού, καθορίζεται από το μέρος που κατα-
λαμβάνει στο μονοπάτι προς το Θεό, από το βαθμό που είναι 
μακριά από Εκείνον ή κοντά σε Εκείνον.

1.   Ψαλμοί του Ισλάμ, σελ 251 και 25
2. «Η προσευχή του Άραφάχ (Arafah)», στο Mafatih al-Jinan
3. Sadr al-Din al-Shirazi, Al-Asfar, Τόμος 1, σελ 117, Τόμος 4, σελ 479 και Τόμος 
5, σελ 27
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Ικεσία

Μια από τις εκδηλώσεις της πνευματικότητας στο Σιιτικό 
Ισλάμ είναι η ικεσία (dua), μια πρακτική στην οποία δίνεται 
μεγάλη έμφαση στο Κοράνι και στα χαντίθ του Προφήτη και 
της Οικογένειάς του. Για παράδειγμα το Κοράνι λέει:

Πες στους άπιστους «Ο Κύριός μου δε θα σας ακούσει 
εκείνη τη μέρα όσο και αν τον εκλιπαρείτε» (25:77)

Αν ο υπηρέτης Μου σε ρωτήσει για Εμένα [πες τους] ότι 
σίγουρα είμαι κοντά. Ακούω το κάλεσμα αυτού που Με κα-
λεί όταν Με καλεί (2:186)

Επικαλεσθείτε με και θα απαντήσω (στην προσευχή σας) (40:60)
Ο Προφήτης Μουχαμμέντ είπε:
Η ικεσία είναι το όπλο του πιστού και το μαξιλάρι της πίστης.
Οι Ιμάμηδες της Οικογένειας του Προφήτη είπαν:
Η καλύτερη μορφή λατρείας είναι η ικεσία.
Η ικεσία είναι η καρδιά της λατρείας.  
Σίγουρα η ικεσία είναι η  θεραπεία για όλων των ειδών τις 

ασθένειες.
Πολλά ρητά της Οικογένειας του Προφήτη μιλούν για δι-

αφορετικές  πλευρές της  ικεσίας, όπως  η σημασία και ο 
σκοπός της, οδηγίες για το πώς και πότε κάνουμε ικεσία και 
τα εμπόδια για να υπάρχει απόκριση στις ικεσίες. Επιπροσθέ-
τως, υπάρχουν πολλά μικρά και μεγάλα κείμενα ικεσίας που 
τα διηγούνται οι Ιμάμηδες της Οικογένειας του Προφήτη και 
εμπεριέχονται σε Σιιτικές πηγές. Πολλοί τόμοι έχουν γραφεί 
εκ περιτροπής από Σιίτες μελετητές με τη μέθοδο του σχολι-
ασμού αυτών των κειμένων.

Η πιο γνωστή συλλογή ικεσιών στο Ισλάμ είναι η Αλ Σα-
χίφα αλ Σατζαντίγια (Al Suhifat al Sajjadiyah) που συνέθεσε 
ο Ιμάμης Αλί ιμπν Χουσείν (Ali b. Husayn).1 Το βιβλίο αυτό 
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1.  Το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί στα Άγγλικά περισσότερο από μία φορές. Η 
καλύτερη μετάφραση είναι του William Chittick με τον τίτλο «Οι Ψαλμοί του 
Ισλάμ» (The Psalms of Islam)



128

ΤΟ ΙΣΛΆΜ ΆΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΙΙΣΜΟΥ

αποτελεί αριστούργημα της Ισλαμικής πνευματικότητας και 
περιλαμβάνει βαθιές θεολογικές, φιλοσοφικές και ψυχολογι-
κές αλήθειες. 

Η συλλογή Αλ-Σαχίφα Αλ-Κάμιλα Αλ-Σατζαντίγια (Al-
Sahifa Al-Kamila Al-Sajjadiya) αποτελείται από τις εξής 54 
ικεσίες:
•	Εις Δόξαν Θεού
•	Ευλογίες για τον Προφήτη και την Οικογένειά Του
•	Ευλογίες για τους Φέροντες το Θρόνο
•	Ευλογίες για τους Διαδηλωτές του Θρόνου
•	Η Ικεσία του για τον ίδιο και για τους Ιδιαίτερους Φίλους του
•	Η Ικεσία του το πρωί και το βράδυ
•	Η Ικεσία του για τα ανήσυχα καθήκοντά του
•	Η Ικεσία του στην αναζήτηση καταφύγιου
•	Η Ικεσία του για την επιθυμία
•	Η Ικεσία του στην αναζήτηση Άσυλου με το Θεό
•	Η Ικεσία του για καλά αποτελέσματα
•	Η Ικεσία του στην εξομολόγηση
•	Η Ικεσία του στην αναζήτηση αναγκών
•	Η Ικεσία του σε αδικοπραγίες
•	Η Ικεσία του για ασθένειες
•	Η Ικεσία του για απαλλαγή από αμαρτήματα
•	Η Ικεσία του ενάντια στο Σατανά
•	Η Ικεσία του στον Κίνδυνο
•	Η Ικεσία του για βροχή κατά τη διάρκεια ξηρασίας
•	Η Ικεσία του για τα ευγενή ηθικά χαρακτηριστικά
•	Η Ικεσία του όταν κάτι τον ελύπησε
•	Η Ικεσία του για τις δυσκολίες
•	Η Ικεσία του για την ευημερία
•	Η Ικεσία του για τους γονείς του
•	Η Ικεσία του για τα παιδιά του
•	Η Ικεσία του για τους γείτονες και φίλους
•	Η Ικεσία του για τους ανθρώπους των συνόρων
•	Η Ικεσία του για απόδραση
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•	Η Ικεσία του όταν υπάρχει δυσπιστία στις προβλέψεις
•	Η Ικεσία του για βοήθεια στην αποπληρωμή χρέους
•	Η Ικεσία του για μετάνοια
•	Η Ικεσία του στη βραδυνή προσευχή
•	Η Ικεσία του στην αναζήτηση του καλού
•	Η Ικεσία του στη θλίψη
•	Η Ικεσία του στην ικανοποίηση με το λόγο του Θεού
•	Η Ικεσία του στο άκουσμα του κεραυνού
•	Η Ικεσία του στις ευχαριστίες
•	Η Ικεσία του όταν ζητά συγχώρεση
•	Η Ικεσία του όταν αναζητά συγχώρεση
•	Η Ικεσία του στην αναφορά του θανάτου
•	Η Ικεσία του όταν ζητά κάλυψη και προστασία
•	Η Ικεσία του στην ολοκλήρωση και ανάγνωση του Κορανίου
•	Η Ικεσία του όταν κοιτάζει τη Νέα Σελήνη
•	Η Ικεσία του για τον ερχομό του μήνα του Ραμαζανιού
•	Η Ικεσία του για τον αποχαιρετισμό του μήνα του Ραμαζανιού
•	Η Ικεσία του για την ημέρα διακοπής της νηστείας και την 
Παρασκευή
•	Η Ικεσία του για την ημέρα Αραφάχ
•	Η Ικεσία του για την ημέρα της θυσίας και την Παρασκευή
•	Η Ικεσία του για να απωθήσουν τα τεχνάσματα των εχθρών
•	Η Ικεσία του για το φόβο
•	Η Ικεσία του για την παραπομπή και την καταδίκη
•	Η Ικεσία του για την παράκληση
•	Η Ικεσία του για την υποτίμηση του εαυτού
•	Η Ικεσία του για την απαλοιφή των ανησυχιών

Αυτό που προσδίδει μεγαλύτερη σημασία σε αυτό το βι-
βλίο είναι το γεγονός ότι όλες αυτές οι ικεσίες ανήκουν σε 
μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους  της πρώιμης ιστορίας 
του Ισλάμ, δηλαδή την περίοδο μετά το μαρτύριο του Ιμά-
μη Χουσείν (Husayn), εγγονού του Προφήτη, και 72 μελών 
της οικογένειάς του και των οπαδών του. Ο ιμάμης Αλί ιμπν 
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Χουσείν (Ali b.Husayn) [γιος του Ιμάμη, επίσης γνωστός ως 
Ζαίν αλ Αμπιντίν (Zayn al Abidin)], το στολίδι των προσκυ-
νητών) ήταν σοβαρά άρρωστος κατά τη διάρκεια των γεγονό-
των στην Καρμπαλά (Karbala, 680 μ.Χ.) και  αιχμαλωτίστη-
κε μαζί με την Ζαινάμπ (Zaynab), την εγγονή του Προφήτη 
και άλλες γυναίκες και παιδιά της οικογένειάς του. Από την 
ενδεχόμενη απελευθέρωσή του μέχρι και το τέλος της ζωής 
του ή, πιο συγκεκριμένα, μέχρι το μαρτύριό του, ο Ιμάμης 
και οι ακόλουθοί του υποβλήθηκαν σε περιορισμούς και επι-
τήρηση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η σύνθεση κειμένων 
ικεσίας λειτουργούσε ως ένα κατάλληλο μέσο επικοινωνίας 
με τις καθαρές Ισλαμικές διδαχές και την πνευματικότητα. 
Μπορεί κάποιος επίσης να δει πως η πνευματικότητα στο 
Ισλάμ είναι συνυφασμένη με κοινωνικές ευθύνες. Ένας αλη-
θινός Μουσουλμάνος στις πιο προσωπικές του στιγμές, αυτές 
της προσευχής,  δεν μπορεί να παραμελεί αυτό που συμβαίνει 
γύρω του ή να παραβλέπει τις κοινωνικές του ευθύνες.

Όρθολογισμός

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στις θρησκευτικές 
σπουδές και στη φιλοσοφία της θρησκείας είναι ο ορισμός 
του ρόλου του ορθολογισμού και της σχέσης του με την απο-
κάλυψη. Όπως έχουμε δει, το Ισλάμ θεωρεί τον ορθολογισμό 
ως μια από τις μεγαλύτερες ευλογίες που παραχωρήθηκε από 
το Θεό στους ανθρώπους. Μέσα από  τον ορθολογισμό κα-
τανοούμε τους εαυτούς μας και τον κόσμο γύρω μας. Μέσα 
από τον ορθολογισμό συνειδητοποιούμε την αναγκαιότητα 
διερεύνησης της καταγωγής μας και του Ενός που μας δη-
μιούργησε. Αν δεν είχαμε τον ορθολογισμό, δεν θα ήμασταν 
υπεύθυνοι για τις πράξεις και τις πεποιθήσεις μας. Στο Σιιτικό 
Ισλάμ ιδιαίτερα, δινόταν πάντα μεγάλη έμφαση στον ορθο-
λογισμό και στις επιστήμες αυτού. Η έμφαση αυτή απορρέ-
ει από το Κοράνι και τις παραδόσεις του Προφήτη και τους 
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Ιμάμηδες της Οικογένειάς του. Το Κοράνι λέει σε αρκετούς 
στίχους:

Οπωσδήποτε υπάρχουν σημάδια σε αυτό για εκείνους 
που μελετούν (13:4; 16:12; 30:24)

Το Κοράνι επίσης καταδικάζει περισσότερο από μια φορά 
όσους δεν σκέφτονται ή δε χρησιμοποιούν τη λογική. Οι ακό-
λουθες δύο παραδόσεις, επιλεγμένες από τον μεγάλο αριθμό 
των διαθέσιμων χαντίθ πάνω σε αυτό το θέμα, δείχνουν την 
θέση της λογικής στις Σιιτικές πεποιθήσεις. Ο Ιμάμης Σαντίκ 
(Sadiq) λέει:

Όποιος έχει διάνοια, έχει πίστη και όποιος έχει πίστη, θα 
μπει στον Παράδεισο.1

Με ορθολογισμό κάποιος έρχεται να κατανοήσει την αλή-
θεια, να πιστέψει στο Ισλάμ και να ακολουθήσει τις διδαχές 
του Προφήτη και συνεπώς θα είναι δυνατόν να εισέλθει στον 
Παράδεισο. Σε ένα διορατικό χαντίθ, απευθυνόμενος σε έναν 
από τους συντρόφους του, τον Χισάμ ιμπν Χακάμ (Hisam b. 
Hakam), ο Ιμάμης Μούσα Καζίμ (Musa Kazim) είπε:

Με τον ορθολογισμό ο Θεός ολοκληρώνει την ύπαρξή Του. 
Ο Θεός εξόπλισε τους προφήτες Του με την ικανότητα να εκ-
φράζουν τις ιδέες τους με τρόπο που όλοι οι άνθρωποι θα μπο-
ρούν να καταλάβουν. Ο Θεός έδειξε στους ανθρώπους την κυ-
ριαρχία Του μέσω του ορθολογισμού. Τότε ο Ιμάμης απήγγειλε 
το στίχο από το Ιερό Κοράνι: «Ο Θεός σας είναι ο Μοναδικός 
Θεός, δεν υπάρχει κανένας άλλος θεός παρά ο Αλλάχ  ο Φι-
λεύσπλαχνος, ο Ελεήμων... Οπωσδήποτε στη δημιουργία των 
ουρανών και της γης και στην εναλλαγή της μέρας με τη νύχτα 
και στα πλοία που ταξιδεύουν στη θάλασσα και στη βροχή που 
κατεβαίνει από τον ουρανό και φέρνει ζωή στη γη και σε όλα 
τα είδα ζώων που ο Θεός διέσπειρε πάνω στη γη, και επίσης 
στο φύσημα του ανέμου και στα σύννεφα που ο Θεός κρατά 
ανάμεσα σε γη και ουρανό, σε όλα αυτά υπάρχουν σημάδια για 
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1.  Usul al-Kafi,Τόμος 1, σελ 11
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αυτούς που είναι προσεκτικοί». Τότε ο Ιμάμης είπε: «Ο Αλλάχ 
έκανε τα σημάδια αυτά ως μια απόδειξη, για να δείξει στους 
ανθρώπους ότι έχουν ένα Δημιουργό, ο Οποίος κανονίζει τα 
πάντα για εκείνους και ο Οποίος κατευθύνει τα πάντα, γιατί ο 
Θεός τότε λέει: «Σίγουρα υπάρχουν σημάδια σε αυτά τα γεγο-
νότα για εκείνους που χρησιμοποιούν τη λογική τους».1

Πολλές άλλες αναφορές στο Κοράνι έχουν γίνει σε αυτή 
την παράδοση, που δείχνει ότι ο Θεός στο τελικό Του μήνυ-
μα θεωρεί τον ορθολογισμό ως το μόνο μέσο με το οποίο οι 
άνθρωποι γίνονται υπεύθυνοι και έρχονται να κατανοήσουν 
την αλήθεια. Όλες οι ερωτήσεις τη Μέρα της Κρίσης είναι 
ανάλογες με τη λογική ικανότητα των ανθρώπων. Αυτοί που 
έχουν μεγαλύτερη ευφυία, θα ερωτηθούν πιο βαθιά από τους 
καθημερινούς ανθρώπους.

Μια από τις βασικές λειτουργίες του ορθολογισμού είναι 
να μας κατευθύνει προς την αλήθεια της θρησκείας. Οι  Σιί-
τες πιστεύουν ότι η άσκηση του ορθολογισμού είναι ο μόνος 
τρόπος να μπορέσει να κατανοήσει ο άνθρωπος ότι ο Θεός 
υπάρχει, ότι έχει στείλει μερικούς ανθρώπους ως αγγελιοφό-
ρους Του και ότι θα αναστηθεί.  Πράγματι, είναι υποχρεωτι-
κό για κάθε Μουσουλμάνο να εξετάσει και να αμφισβητή-
σει τις πεποιθήσεις του μέχρι να επιτύχει βεβαιότητα και να 
μπορεί να υποστηρίζει τις πεποιθήσεις του με έγκυρα λογικά 
επιχειρήματα. Οι Μουσουλμάνοι δεν επιτρέπεται να λένε ότι 
πιστεύουν στο Θεό χωρίς κανένα συγκεκριμένο λόγο ή να 
ονομάζουν τους εαυτούς τους Μουσουλμάνους απλώς επειδή 
οι γονείς τους είναι Μουσουλμάνοι ή επειδή γεννήθηκαν σε 
μια Μουσουλμανική κοινότητα. Η πίστη είναι ζήτημα λογι-
κής, όχι μίμησης. Συνιστάται όλοι να διασφαλίζουν την πίστη 
τους με γερά επιχειρήματα. Με αυτό τον τρόπο, κάποιος μπο-
ρεί να έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην πίστη του και τίποτα δεν 
μπορεί να τον κάνει να την αμφισβητήσει.

1.  Ό.π., σελ 13
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Ένα άλλο θέμα που εγείρεται σε ότι αφορά τη λειτουργία 
του ορθολογισμού είναι στην κατανόηση του ηθικά καλού 
και κακού ή εκείνου που είναι σωστό και λάθος.1  Αυτό ήταν 
ένα σημαντικό θέμα ανησυχίας για όλες τις θρησκευτικές 
παραδόσεις, κυρίως για το Χριστιανισμό και το Ισλάμ. Σύμ-
φωνα με τη «Θεωρία των Θεϊκών Εντολών» το «καλό» και 
το «ηθικά σωστό» είναι «εκείνο που διέταξε ο Θεός», και το 
«κακό» και το «ηθικά λάθος» είναι «εκείνο που απαγόρευσε 
ο Θεός».2 Από την  άλλη πλευρά, ορισμένοι θεολόγοι έχουν 
επίσης επιχειρηματολογήσει για μια λογική προσέγγιση της 
ηθικής. Πιστεύουν ότι υπάρχουν ανεξάρτητα κριτήρια για 
το καλό και το κακό που μπορούν να γίνουν κατανοητά με 
τη λογική μας. Με άλλα λόγια, οι θρησκευόμενοι δεν έχουν 
αποκλειστική πρόσβαση στην ηθική αλήθεια. Ο Θεός έκανε 
όλους τους ανθρώπους λογικούς. Και για τον πιστό και για 
το μη πιστό, το να κάνεις μια λογική ηθική κρίση είναι θέμα 
ακρόασης της λογικής και παρακολούθησής της. Οι εντολές 
του Θεού δεν είναι αυθαίρετες αλλά μπορούμε να χρησιμο-
ποιήσουμε λογικές μεθόδους για να ανακαλύψουμε τους ηθι-
κούς κανόνες. Ανάμεσα στους Μουσουλμάνους θεολόγους, 
οι Ασαρίτες (Asharites) διατηρούν την προηγούμενη άποψη 
και οι Μουταζιλίτες (Mutazilites) και οι Σιίτες την τελευταία.3  
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1. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η λογική εδώ περιλαμβάνει όσα είναι γνωστά ως 
ηθική συνείδηση. Για πιο λεπτομερή εξήγηση, βλέπε τις συζητήσεις Μουσουλμά-
νων φιλοσόφων για την πρακτική λογική ή την πρακτική σοφία.
2. Ως προς αυτό, ο Τζωρτζ Χουρανί (George Hourani) λέει: «Δεν είναι ασυνήθι-
στο στο Ισλάμ, δεδομένου ότι συμβαίνει στο μεσαιωνικό Ιουδαϊσμό και κατά πε-
ρίπτωση στη Δυτική σκέψη. Ωστόσο, ήταν προφανώς περισσότερο διαδεδομένο 
στο Ισλάμ απ’ ότι σε οποιοδήποτε άλλο πολιτισμό». (Λογική και Παράδοση στην 
Ισλαμική Ηθική, Reason and Tradition in Islamic Ethics, σελ 57)
3. Παρά τις όποιες διαφορές ανάμεσα στους Σιίτες και τους Μουταζιλίτες, αμ-
φότεροι ονομάζονται ahl al-adl (λαοί της δικαιοσύνης), επειδή πιστεύουν στις 
ανεξάρτητες ηθικές αξίες και στην ύπαρξη ορθολογικών κριτηρίων με τα οποία 
μπορούμε να κρίνουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό, και ενεργά υπερασπίζονται 
την αρχή της θείας δικαιοσύνης, ανεξάρτητα από το αν πιστεύουν στα ανεξάρτητα 
και ορθολογικά πρότυπα του καλού και του κακού.
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Σύμφωνα με τους Ασαρίτες (Asharites), όλες οι αξίες είναι 
καθορισμένες από το θέλημα του Θεού και οι ηθικές αντιλή-
ψεις όπως το «καλό» και το «σωστό» δεν έχουν άλλο νόημα 
από «αυτό που ο Θεός θέλει» ή «αυτό που ο Θεός διατάσ-
σει». Οι λέξεις «καλό» και «σωστό» δεν έχουν αντικειμενι-
κή σημασία. Σύμφωνα με τους Σιίτες και τους Μουταζιλίτες 
(Mutazilites), ωστόσο, αξίες όπως η δικαιοσύνη και η καλο-
σύνη  κατέχουν αληθινή ύπαρξη, ανεξάρτητα από τη θέληση 
κάποιου, ακόμα και του Θεού, αφού οι αξίες είναι αντικειμε-
νικές.

Με βάση το παραπάνω ζήτημα, μια άλλη διαφωνία έχει 
εγερθεί αναφορικά με το ερώτημα αν το καλό και το κακό γί-
νονται αντιληπτά με τη λογική (al husn wa´l-qubh al-aqliyan) 
ή μέσα από αποκάλυψη. Οι Σιίτες και οι Μουταζιλίτες πι-
στεύουν ότι το καλό και το κακό είναι αντικειμενικά και συ-
νεπώς μπορούν να γίνουν αντικείμενο γνώσης με λογικό τρό-
πο. Ο Αλλάμα αλ-Χελλί (Allamah al-Hilli), ένας σπουδαίος 
Σιίτης μελετητής, στα σχόλια του στο Αλ-Γιακούτ (Al-Yaqut) 
του Αλ-Ναουμπαχτί (al-Nawbakhti), γράφει:

Η αρχή στην οποία βασίζονται τα προβλήματα που αφορούν 
τη δικαιοσύνη είναι ότι ο Θεός είναι Πάνσοφος. Δεν κάνει 
ποτέ κακή πράξη και ούτε αποτυγχάνει σε κάποια υποχρεωτι-
κή (wajih) πράξη. Όταν αυτή η αρχή είναι αποδεδειγμένη, τα 
ερωτήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη, όπως η καλοσύνη της 
υποχρέωσης (taklif), η αναγκαιότητα της χάριτος και τα παρό-
μοια κατασκευάζονται πάνω σε αυτό. Και καθώς αυτή η αρχή 
βασίζεται στη γνώση του καλού και του κακού και στην λογική 
τους, ο συγγραφέας δηλαδή ο Αλ-Ναουμπαχτί (al-Nawbakhti) 
άρχισε τη συζήτηση με αυτά.1

Αλλού γράφει:
Οι Ιμαμίτες (Δωδεκατιστές) και οι ακόλουθοί τους, οι 

Μουταζιλίτες (Mutazilites), πιστεύουν ότι η καλοσύνη και η 

1.  Al-Hilli, Σελ 104
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κακία κάποιων πράξεων γίνονται γνωστές προφανώς  με τη 
λογική, όπως η γνώση μας για την καλοσύνη ή το πλεονέκτη-
μα της αλήθειας ή η αισχρότητα των επιβλαβών ψεμάτων, 
που κανένας λογικός άνθρωπος δεν αμφισβητεί. Η βεβαι-
ότητα γι’ αυτό είναι ισοδύναμη με την βεβαιότητα για την 
ανάγκη ύπαρξης ενός ενδεχόμενου για έναν σκοπό ή για την 
ισότητα δύο πραγμάτων που το καθένα από αυτά είναι ίσο με 
ένα τρίτο. Αυτοί πιστεύουν ότι υπάρχουν κάποιες πράξεις, το 
καλό ή το κακό των οποίων μπορεί να γίνει αντιληπτό μέσα 
από σκέψη, όπως είναι το καλό της επιβλαβούς αλήθειας ή 
το κακό των ωφέλιμων ψεμάτων. Τελικά υπάρχουν κάποιες 
πράξεις όπου η λογική είναι αδύνατον να κρίνει και το καλό 
ή το κακό τους δηλώνεται από το θρησκευτικό νόμο (Shar), 
όπως οι πράξεις λατρείας.1

Από την άλλη πλευρά, οι Ασαρίτες (Asharites) αρνούνται 
την λογική του καλού και του κακού μαζί. Ο Σαχρεστανί 
(Shahrestani) στο έργο του Αλ-Μιλάλ γουά αλ-Νιχάλ (Al-Milal 
wa al-Nihal) περιγράφει την άποψή τους όπως ακολουθεί:

Όλες οι υποχρεώσεις γίνονται αντικείμενο μάθησης μέσα 
από την αποκάλυψη. Με τη λογική (al-aql) δεν μπορούμε να 
θεωρούμε τίποτα υποχρεωτικό και δεν μπορούμε να θεωρούμε 
ότι κάτι αξίζει να θεωρείται καλό ή κακό. Έτσι, είναι δυνα-
τόν να γνωρίσεις το Θεό μέσα από τη λογική, αλλά καθίσταται 
υποχρεωτικό (wajib) μέσα από τις ιερές γραφές (sam’). Ο Πα-
ντοδύναμος Θεός λέει: Δεν τιμωρούμε κανέναν πριν στείλου-
με έναν απόστολο για να προειδοποιήσει (Το Κοράνι 17:15). 
Παρόμοια, η ευγνωμοσύνη σε αυτόν που δίνει την ευλογία, 
αμείβοντας τον υπάκουο και τιμωρώντας τον ανυπάκουο γί-
νεται υποχρεωτική (wajib) μέσα από την αποκάλυψη και όχι 
με την λογική.2

Αντίθετα, οι Σιίτες και οι Μουταζιλίτες (Mutazilites) 
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1.  Al-Hilli, σελ 82
2. Al-Shahrestani, Τόμος1, σελ 115
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έχουν επιχειρηματολογήσει ότι μας έχει δοθεί η δύναμη να 
καταλαβαίνουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Ακόμα κι 
αυτοί που δεν πιστεύουν σε καμιά θρησκεία καταλαβαίνουν 
τουλάχιστον βασικές ηθικές αρχές και συνεπώς είναι ηθικά 
υπεύθυνοι. Αν το κακό και το καλό ήταν καθορισμένα μόνο 
από τη θρησκεία και δεν ήταν αντιληπτά με τη λογική, οι 
άπιστοι δεν θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν αυτά σήμερα 
ή πριν να εξοικειωθούν με αυτά με την αποκάλυψη. Όμως 
γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές αξίες και ηθικές αρχές τις 
οποίες μοιράζονται ένθεοι και άθεοι. Ο Αμπντ αλ Τζαμπάρ 
(Abd al Jabbar), ο σπουδαίος Μουταζιλίτης θεολόγος, λέει: 
«Κάθε λογικός άνθρωπος γνωρίζει τις υποχρεώσεις του 
ακόμα κι αν δεν γνωρίζει ότι υπάρχει ένας Εντολέας και  
μια Απαγόρευση.»1

Οι Σιίτες και οι Μουταζιλίτες (Mutazilites) έχουν επίσης 
στηρίξει με επιχειρήματα ότι αν δεν είχαμε μια τέτοια ανε-
ξάρτητη κατανόηση, δεν θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε 
σχετικά με την ειλικρίνεια των αξιώσεων των προφητών 
επειδή κάποιος ίσως θεωρήσει δυνατό για τον Θεό να δώσει 
θαυματουργές δυνάμεις σε ψεύτικους προφήτες. 

Είναι η λογική μας που μας λέει ότι το να παραπλανάς 
τους ανθρώπους είναι λάθος και ότι ο Θεός, ο Σοφός, ο Ελεή-
μων, Ο Οποίος με λογικό τρόπο έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει, 
δεν έχει ποτέ γίνει γνωστό ότι κάνει κάτι λάθος. Δεν θα ήταν 
αποτελεσματικό να πει κανείς σε εκείνους που δεν έχουν 
ακόμα βρει την αλήθεια της θρησκείας ότι ο Θεός ποτέ δεν 
παραπλανά, γιατί Εκείνος ή το Κοράνι έχει διακηρύξει ότι 
αυτό είναι το θέμα.

Το ίδιο το Κοράνι στην πραγματικότητα υπονοεί  σε πολ-
λές δηλώσεις ότι η γνώση αυτού που είναι υποχρεωτικό, 
καλoύ ή κακού, είναι προσβάσιμη στον καθένα: «Σίγουρα ο 
Θεός επιτρέπει τη δικαιοσύνη και τις καλές πράξεις και την 

1.  Abd al-Jabbar, Al-Mughni fi al-Tawhid wa al-Adl, Τόμος Ι, σελ 45
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προσφορά στους συγγενείς και απαγορεύει την απρέπεια, 
την ατιμία και την αυθάδεια” (16:92). Αυτές οι αρετές και οι 
κακίες  πρέπει να έχουν αναγνωριστεί πριν από την αποκάλυ-
ψη. Η αντικειμενικότητα των ηθικών αξιών επιβεβαιώνεται 
σε όλο το Κοράνι. Για παράδειγμα, οι επαναλαμβανόμενες 
εντολές του Θεού να κάνεις αυτό που είναι σωστό θα ήταν 
άδειες από δύναμη και πνεύμα, αν όλο αυτό που σημαίνουν 
είναι «να κάνεις αυτό που Εκείνος διατάζει να κάνεις». Θα 
ήταν ακόμα δυσκολότερο να βγάλεις νόημα από τις δηλώ-
σεις ότι ο Θεός είναι πάντα δίκαιος στους υπηρέτες Του με 
την προϋπόθεση ότι «δίκαιο» σημαίνει «αυτό που διέταξε ο 
Θεός».

Κανένα από αυτά δεν σημαίνει βέβαια ότι οι άνθρωποι δεν 
χρειάζονται θρησκευτική καθοδήγηση. Το επιχείρημα είναι 
μάλλον ότι, για να επωφεληθούν στο έπακρο από την θρη-
σκευτική καθοδήγηση, οι άνθρωποι έχουν προικιστεί με λο-
γική και μόνο όταν σκέφτονται και είναι λογικοί καταλαβαί-
νουν την αποκάλυψη. Η αλήθεια της θρησκείας και οι αρχές 
της ηθικής γίνονται κατανοητές με την λογική, αλλά υπάρ-
χουν πολλά περισσότερα που μπορεί να μάθει κανείς από την 
αποκάλυψη. Σύμφωνα με τους Σιίτες διανοητές, η θρησκεία 
μπορεί να μας παρέχει μια πιο πλήρη και κατανοητή διάστα-
ση της ηθικής και ακόμα μας κινητοποιεί να παρατηρούμε τις 
ηθικές απαιτήσεις.

Σε ότι αφορά τη θέση των πνευματικών επιστημών μεταξύ 
των Σιιτών, ο Γιαν Ρίτσαρντ (Yann Richard) γράφει:

Σήμερα, ωστόσο, μια από τις πρωτοτυπίες του Σιιτικού 
Ισλάμ είναι να αναγνωρίζει ότι η μεταφυσική εικασία και η 
φιλοσοφική ανάλυση έχουν μια συγκεκριμένη θέση στην θρη-
σκευτική γνώση. Το Κέντρο Θεολογικών Σπουδών στην πόλη 
Κομ είναι σίγουρα το μόνο μέρος Ισλαμικών Σπουδών στον 
κόσμο που κάποιος τολμά να σχολιάσει τις φιλοσοφικές πραγ-
ματείες του Αριστοτέλη ή του Αβικέννα και όπου η μεταπλατω-
νική φιλοσοφική παράδοση έχει παραμείνει ζωντανή. Ο Αγια-
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τολλάχ Χομεϊνί ήταν γνωστός στην Κομ (Qum) μέχρι τις αρχές 
της δεκαετίας του 1930 για το μάθημα φιλοσοφίας του.1

Σε ότι αφορά τη συνέχεια και την ανάπτυξη της φιλοσο-
φικής παράδοσης, ο Ταμπαταμπαί [S.H. Tabatabai (1892-
1981)], o πιο διάσημος σύγχρονος ειδικός της Ισλαμικής φι-
λοσοφίας, γράφει:

Από την αρχή ο Σιιτισμός έπαιξε έναν αποτελεσματικό 
ρόλο στην διαμόρφωση της Ισλαμικής φιλοσοφικής σκέψης 
και  ήταν επίσης ένας βασικός παράγοντας για την περαιτέρω 
ανάπτυξη και διάδοση της φιλοσοφίας και των Ισλαμικών επι-
στημών... Με τον ίδιο τρόπο, σε άλλες πνευματικές επιστήμες, 
εμφανίστηκαν πολλές ξεχωριστές προσωπικότητες όπως ο Να-
σίρ αλ Ντιν Τουσί (Nasir al-Din Tusi), που ήταν και φιλόσοφος 
και μαθηματικός, και ο Μπιρζαντί (Birjandi), που ήταν επίσης 
ένας εξέχων μαθηματικός.

 Όλες οι επιστήμες, ειδικά η μεταφυσική ή η θεοσοφία 
(falsafah i ilahi ή hikmat i ilahi), έκαναν σημαντικές προό-
δους χάρη στην ακούραστη προσπάθεια των Σιιτών μελετη-
τών. Αυτό το γεγονός μπορεί να το δει κανείς αν συγκρίνει τις 
εργασίες των Νασίρ αλ Ντιν Τουσί (Nasir al Din Tusi), Σαμς 
αλ Ντιν Τουρκά (Shams al Din Turkah), Μιρ Νταμάντ (Mir 
Damad) και Σαντρ αλ Ντιν Σιραζί (Sadr al Din Shirazi) με τα 
γραπτά εκείνων που ήρθαν πριν από εκείνους.2

Η αναζήτηση της δικαιοσύνης

Ένα από κύρια δόγματα του Σιιτικού Ισλάμ είναι η δικαιο-
σύνη. Ο Θεός είναι δίκαιος και ποτέ δεν κάνει τίποτα άδικο ή 
αντίθετο με τα κριτήρια της δικαιοσύνης. Η θεϊκή δικαιοσύνη 
γίνεται γνωστή με τη λογική και επιβεβαιώνεται με την απο-
κάλυψη. Το Κοράνι λέει:

Θα τοποθετήσουμε δίκαιες ζυγαριές κατά την Ημέρα 

1.   Richard, σελ 61
2. Tabataba´i, Σιιτικό Ισλάμ, Μέρος ΙΙ, «Εξέχουσες Πνευματικές Μορφές των Σιιτών»
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της Κρίσης ώστε καμμία ψυχή να μην αδικηθεί στο ελάχι-
στο.  (21:47)

Ο Θεός φέρεται στους ανθρώπους με δικαιοσύνη και θέλει 
να αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον δίκαια και να θεμελιώ-
νουν την δικαιοσύνη στην κοινωνία. Το θέμα της θεϊκής δι-
καιοσύνης δεν είναι απλώς θεολογικό γιατί έχει καθαρές και 
σημαντικές πρακτικές επιπτώσεις. Όλοι οι προφήτες είχαν 
σταλεί να εγκαθιδρύσουν κοινωνική δικαιοσύνη:

Έχουμε στείλει του αγγελιαφόρους Μας με εξήγηση και 
στέλνουμε το Βιβλίο και την Ισορροπία κάτω μαζί με εκεί-
νους, ώστε η ανθρωπότητα να αγωνιστεί για τη δικαιοσύνη 
(57:25).

Σίγουρα ο Θεός διατάσσει δικαιοσύνη, εθελοντισμό και 
προσφορά στους συγγενείς (16:90)

Είναι καθήκον για τον καθένα να εφαρμόζει τη δικαιοσύνη 
και στην ιδιωτική και στη δημόσια ζωή του. Μουσουλμάνος 
είναι εκείνος που είναι δίκαιος στον εαυτό του,1 την γυναί-
κα και τα παιδιά του2 και σε όλους τους άλλους, συμπερι-
λαμβανομένων και των εχθρών του.3 Σύμφωνα με τη Σιιτική 
νομολογία, υπάρχουν πολλές θρησκευτικές και κοινωνικοπο-
λιτικές θέσεις για τις οποίες  χρειάζεται ο κάτοχος της θέσης 
να είναι δίκαιος. Για παράδειγμα, εκείνοι που ηγούνται των 
μαζικών προσευχών ή των προσευχών της Παρασκευής, οι 
μάρτυρες, οι δικαστές και οι θρησκευτικές αρχές και οι πολι-
τικοί, όλοι πρέπει να είναι δίκαιοι.

Στο Ισλάμ, η κυβέρνηση  θεωρείται ως ένα αναντικατά-
στατο μέσο εγκαθίδρυσης και διαφύλαξης της κοινωνικής δι-

1. Σύμφωνα με την Ισλαμική κοσμοθεωρία, εκείνος που δηλώνει ανυπακοή προς το 
Θεό, αδικεί τον εαυτό του. Το Κοράνι λέει: «όποιος παραβιάζει τους θείους νόμους, 
αδικεί τον εαυτό του» (65:1) 
2. Σύμφωνα με ένα χαντίθ, και με πολλά άλλα παρόμοια: «Τίποτα δε θυμώνει το Θεό 
περισσότερο από την καταπίεση γυναικών και παιδιών»
3. Οι Μουσουλμάνοι πρέπει να φέρονται δίκαια ακόμη και στους εχθρούς τους. Το Κο-
ράνι λέει: «Μην αφήνετε το φθόνο να σας παρασύρει και έτσι πράξετε κάποια αδικία. 
Να είστε δίκαιοι, η δικαιοσύνη ταιριάζει στην πίστη σας» (5:8)
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καιοσύνης. Μια δίκαιη κοινωνία μπορεί να διατηρείται μόνο 
με την δίκαιη διανομή της δύναμης και του πλούτου. Τα ακό-
λουθα είναι μερικά χαντίθ σχετικά με αυτό το θέμα από τον 
Προφήτη και την Οικογένειά του.

1. Τη χρονιά της Κατάκτησης της Μέκκας μια γυναίκα 
από πλούσια και εύπορη οικογένεια διέπραξε μια κλοπή. Ο 
Προφήτης αποφάσισε να την τιμωρήσει. Μέλη της οικογέ-
νειάς της και άλλοι άνθρωποι πήγαν στον Προφήτη και του 
ζήτησαν να την εξαιρέσει. Ο Προφήτης δεν δέχτηκε τις ικεσί-
ες τους και συγκέντρωσε τον κόσμο, για να πει ότι τα προη-
γούμενα έθνη είχαν χαθεί επειδή έκαναν διακρίσεις εναντίον 
των φτωχών και των κατώτερων τάξεων.

2. Εξηγώντας γιατί δέχτηκε το Χαλιφάτο μετά το θάνα-
το του τρίτου Χαλίφη, ο Ιμάμης Αλί λέει: 

Δείτε, από Αυτόν που χώρισε το σιτάρι (για να φυτρώσει) 
και δημιούργησε τα ζωντανά όντα, αν οι άνθρωποι δεν είχαν 
έρθει σε μένα και οι υποστηρικτές δεν είχαν εξαντλήσει το επι-
χείρημα και αν δεν είχε υπάρξει δέσμευση του Αλλάχ  στους 
πολυμαθείς, με την έννοια ότι δεν πρέπει να αποκτήσουν την 
λαμπρότητα του καταπιεστή και την πείνα του καταπιεσμένου, 
θα είχα πετάξει το σκοινί του Χαλιφάτου πάνω στους δικούς 
του ώμους και θα είχα δείξει στον τελευταίο την ίδια συμπερι-
φορά με τον πρώτο. Τότε θα βλέπατε ότι, κατά τη γνώμη μου, 
ο κόσμος αυτός ο δικός σας δεν είναι καλύτερος από το φτέρ-
νισμα μιας κατσίκας.1

3. Περιγράφοντας τα σχέδιά του και τις πολιτικές για να 
αναμορφώσει την προηγούμενη άδικη διανομή των πόρων, ο 
Ιμάμης Αλί είπε ότι θα γύριζε όλα τα σφετερισμένα υπάρχο-
ντα στο δημόσιο θησαυροφυλάκιο και στους πραγματικούς 
ιδιοκτήτες:

Μα τον Θεό, ακόμα κι αν βρω ότι με αυτά τα χρήματα  γυ-

1.  Nahj al-Balaghah, Sermon 3
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ναίκες παντρεύτηκαν ή δούλες γυναίκες εξαγοράστηκαν, θα ζη-
τήσω την απόδοσή τους  γιατί υπάρχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμο-
γής στην διανομή της δικαιοσύνης και εκείνος που το βρίσκει 
δύσκολο να πράττει με δικαιοσύνη, θα το βρει δυσκολότερο να 
τα καταφέρει με την αδικία.1

4. Μια φορά ο Ιμάμης Αλί είδε ένα κολιέ στο λαιμό της 
κόρης του. Τη ρώτησε από πού προερχόταν. Εκείνη απάντη-
σε ότι το είχε δανειστεί από το θησαυροφυλάκιο. Ο Ιμάμης 
κάλεσε το φύλακα και τον ρώτησε γιατί της είχε δώσει το 
κολιέ. Αυτός απάντησε ότι ήταν ένα καταγεγραμμένο δάνειο. 
Τότε ο Ιμάμης τον άφησε ελεύθερο και απάντησε ότι αν ήταν 
διαφορετικά, θα την είχε οπωσδήποτε τιμωρήσει.

Σύμφωνα με το Ισλάμ, οι κυβερνήτες πρέπει να είναι δί-
καιοι στην ιδιωτική τους ζωή όπως και στη δημόσια ζωή 
τους. Πρέπει να εκπληρώνουν όλα τα προσωπικά τους κα-
θήκοντα όπως και τις κοινωνικές τους αρμοδιότητες, συ-
μπεριλαμβανομένου και του σεβασμού στα δικαιώματα των 
πολιτών. Πρέπει να είναι δίκαιοι τόσο στον ιδιωτικό όσο 
και στο δημόσιο βίο τους. Επιπροσθέτως πρέπει να αποκα-
θιστούν κοινωνική δικαιοσύνη και να διασφαλίζουν ότι κα-
νένας από τους αντιπροσώπους τους ή τους απλούς πολίτες 
δεν θα παραβιάζει τους κανόνες της δικαιοσύνης. Ο Ιμάμης 
Αλί είπε:

Αν το ήθελα, θα μπορούσα εύκολα να βρω τρόπους και μέσα 
για να προσφέρω στον εαυτό μου το πιο αγνό μέλι, την καλύτε-
ρη ποικιλία σιτάρι και τα καλύτερα μεταξωτά ρούχα που έχουν 
υφανθεί. Όμως οι υπερβολικές επιθυμίες δεν μπορούν να ξε-
περάσουν εμένα και η απληστία δεν μπορεί να με πείσει να 
αποκτήσω τις καλύτερες προμήθειες, όταν στην Χετζάζ (Hijaz) 
και την Υεμένη ίσως υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα 
να αποκτήσουν ένα κομμάτι ψωμί και δεν έχουν ποτέ ικανο-
ποιήσει  εντελώς την πείνα τους. Δεν μπορώ να χορτάσω τον 

1.  Ό.π. Sermon 15
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εαυτό μου όταν υπάρχουν άνθρωποι γύρω μου που η πείνα 
και η δίψα τους κρατάνε σε ανησυχία και σε αγωνία. Θέλετε 
να είμαι σαν αυτόν τον άνθρωπο, για τον οποίο κάποιος πολύ 
εύστοχα είπε: «Δεν είναι αρκετή αυτή η αρρώστια για σένα, 
που συνεχίζεις να κοιμάσαι με το στομάχι σου γεμάτο και γύρω 
σου υπάρχουν τόσα πεινασμένα στόματα, τα οποία θα έτρωγαν 
λαίμαργα ακόμα και δέρμα κατσίκας;»1

Ο Ιμάμης Αλί επίσης είπε:
Σίγουρα, ο Αλλάχ ο Μεγαλοδύναμος, υποχρεώνει τους αληθι-

νούς ηγέτες να διατηρούν τους εαυτούς τους στο επίπεδο των τα-
πεινών, ώστε οι φτωχοί να μην κραυγάζουν για τη φτώχεια τους.2

Ένα από τα χαρακτηριστικά ενός σωστού πολιτικού συ-
στήματος στο Ισλάμ είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν 
να διαμαρτύρονται ενάντια σε κάθε αθέτηση των Ισλαμικών 
νόμων ή σε κάθε παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
Στην επιστολή του προς τον πρόσφατα διορισμένο κυβερνή-
τη της Αιγύπτου, Μάλικ αλ Αστάρ (Malik al Ashtar), ο Ιμά-
μης Αλί γράφει:

Μέσα από τις ώρες δουλειά σας, κανονίστε μια ώρα για τους 
δυσαρεστημένους και για εκείνους που θέλουν να σας πλησιά-
σουν με τα παράπονά τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας 
δεν θα πρέπει να κάνετε άλλη δουλειά αλλά να τους ακούτε και 
να δίνετε προσοχή στα παράπονα και τις διαμαρτυρίες τους. 
Για αυτό το σκοπό πρέπει να κανονίσετε μια δημόσια ακρόαση 
για εκείνους, κατά τη διάρκεια της οποίας, για τη χάρη του Αλ-
λάχ, θα πρέπει να τους συμπεριφέρεστε με καλοσύνη, ευγένεια 
και σεβασμό. Μην αφήσετε τον στρατό σας και την αστυνομία 
να είναι στον τόπο της ακρόασης  τέτοιες ώρες , ώστε εκείνοι 
που έχουν παράπονα ενάντια στο νόμο, να μπορούν να σου 
μιλήσουν ελεύθερα, ανεπιφύλακτα και χωρίς φόβο.

1.  Ό.π. Επιστολή 45
2. Ό.π. Επιστολή 208
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Όλο αυτό είναι ένας αναγκαίος παράγοντας της διακυβέρ-
νησής σου γιατί συχνά έχω ακούσει τον Προφήτη να λέει: 
«Ένα έθνος ή μια κυβέρνηση όπου τα δικαιώματα των απο-
γοητευμένων, των άπορων και των καταπιεσμένων περνούν 
απαρατήρητα  και όπου οι ισχυροί και οι δυνατοί άνθρωποι 
δεν εξαναγκάζονται να τους  χορηγούν τα δικαιώματά τους, 
δεν μπορεί να σωθεί.»1

Οι Μουσουλμάνοι δεν πρέπει να είναι αδιάφοροι προς τις 
λάθος πράξεις και την άδικη συμπεριφορά των άλλων. Πρέ-
πει να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στα εγκλήματα 
που διαπράττονται από το κράτος, επειδή οι άδικοι κυβερνή-
τες είναι οι χειρότεροι από όλους τους εγκληματίες.2

Όταν οι κυβερνήτες περιφρονούν τον Ισλαμικό νόμο ή την 
ηθική, πρέπει να τους συμβουλέψουν να απέχουν, και αν αυτό 
δε γίνεται, οι Μουσουλμάνοι πρέπει να διαμαρτυρηθούν και 
να ξεσηκωθούν εναντίον τους. Το Κοράνι λέει:

Είστε οι καλύτεροι από τα έθνη που δημιουργήθηκαν για 
[όφελος] των ανθρώπων. Εσείς διατάσσετε τι είναι σωστό 
και απαγορεύετε αυτό που είναι λάθος και πιστεύετε στο 
Θεό. (3:110)

Ο Θεός δεν αγαπάει εκείνον που εκφράζει δημόσια τις κακί-
ες (των άλλων), εκτός από αυτόν στον οποίον έχει γίνει αδικία. 
Και ο Θεός γνωρίζει τα πάντα και ακούει τα πάντα. (4:148)

Ο Προφήτης Μουχαμμέντ είπε: «Ο καλύτερος αγώνας 
(jihad) είναι να αρθρώνεις λέξεις δικαιοσύνης μπροστά σε 
έναν άδικο ηγέτη.»3 Επίσης είπε: «Πρέπει σίγουρα να επιβάλ-
λεις το καλό και να απαγορεύεις το κακό. Αλλιώς αυτοί που 
κάνουν το κακό θα σας κυβερνούν, ώστε ακόμα κι όταν οι κα-

1.    Ό.π. Επιστολή 53. Η επιστολή αυτή θεωρείται ως «ένα από τα πρώτα αρχεία 
που υπάρχουν, εκτός από το Κοράνι και τις παραδόσεις του Προφήτη, για το πρό-
τυπο ηγεσίας, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Βλέπε Nasr, Expectation of 
New Millenium : Shiism in History, σελ 73 και W.C. Chittick, A Shiite Anthology, 
1981, σελ 66
2. Ό.π. Επιστολή 26
3. Usul al-Kafi, Τόμος 5, σελ 60

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΓΕΝΙΚΆ ΧΆΡΆΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΙΣΛΆΜ ΚΆΙ ΤΟΥ ΣΙΙΤΙΣΜΟΥ



144

ΤΟ ΙΣΛΆΜ ΆΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΙΙΣΜΟΥ

λοί άνθρωποι ανάμεσά σας προσεύχονται, οι προσευχές τους 
δεν θα απαντώνται».1

Οι Ιμάμηδες της Οικογένειας του Προφήτη συνεχώς αντι-
στέκονταν στην καταπίεση από τους άδικους κυβερνήτες. Μια 
επαρκής απόδειξη της ετοιμότητά τους να υφίστανται όλων 
των ειδών τις θυσίες είναι το απλό γεγονός ότι όλοι έφτασαν 
στον θάνατο από δολοφονία (εκτός βέβαια από τον Δωδέκα-
το Ιμάμη που είναι σε Απόκρυψη). Πολλοί από τους οπαδούς 
τους ήταν επίσης φυλακισμένοι ή είχαν δολοφονηθεί.

Η ιστορία των Σιιτών είναι γεμάτη με αγώνες και επανα-
στατικά κινήματα που καλούν για εφαρμογή των Ισλαμικών 
νόμων και της δικαιοσύνης. Το πιο εντυπωσιακό και που προ-
καλεί έμπνευση γεγονός σε όλη την ιστορία των Σιιτών ήταν η 
τραγωδία της Καρμπαλά (Karbala). Εξηγώντας το σκοπό που 
αρνήθηκε να κάνει συμμαχία με τον Γιαζιίντ (Yaziid) (τον σφε-
τεριστή Χαλίφη) και ξεσηκώθηκε εναντίον του, ο Ιμάμης είπε:

Βλέπω τον θάνατο σαν σωτηρία και τη ζωή με τους καταπι-
εστές σαν ατυχία.2

Στο έργο του Ταρίχ αλ Ουμάμ γουά αλ Μουλούκ (Tarikh 
al Umam wa al Muluk) ο Ταμπαρί (Tabari) διηγείται από τον 
Ιμάμη Χουσεΐν (Husayn):

Ω άνθρωποι, όποιος είναι μάρτυρας ενός άδικου κυβερ-
νήτη που επιτρέπει πράξεις που απαγορεύονται από το Θεό, 
που παραβιάζει τις θεϊκές συμφωνίες, που ενεργεί ενάντια στη 
Σούνα του Προφήτη και που συμπεριφέρεται στους ανθρώπους 
με αμαρτωλό τρόπο και με εχθρότητα, όποιος είναι μάρτυρας 
όλων αυτών και δεν διαμαρτύρεται με λόγια ή με πράξεις, με 
βεβαιότητα θα αντιμετωπιστεί από το Θεό με τον ίδιο τρόπο 
όπως ένας καταπιεστής.3

Τα τραγικά γεγονότα στην Καρμπαλά (Karbala)  και οι 
συνέπειές τους έδειξαν ότι η Ισλαμική κοινωνία είχε σοβαρά 

1.  Ό.π. σελ 56
2. Al-Hasan ibn Shu´bah al-Harrani, Tuhaf al-Uqul, σελ 245
3. Τόμος 3, σελ 307
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αποκλίνει από τον τρόπο του Προφήτη Μουχαμμέντ. Η μόνη 
ελπίδα για να σωθούν το Ισλάμ και η Σούνα του Προφήτη και 
να αφυπνιστούν οι άνθρωποι ήταν να συγκλονιστούν μέσα 
από ένα πολύ τραγικό και που προκαλεί σκέψη γεγονός, που 
ήταν η μεγαλύτερη θυσία που έγινε από το μοναδικό επιζώντα 
εγγονό του Προφήτη. Δέκα από τους συγγενείς του και τους 
Συντρόφους δολοφονήθηκαν, ο Ιμάμης Αλί ιμπν Χουσείν (Ali 
b.Husayn) και οι γυναίκες και τα παιδιά της οικογένειας του 
Προφήτη αιχμαλωτίστηκαν. Στο δρόμο προς την Καρμπαλά 
(Karbala), ο Ιμάμης Χουσεΐν (Husayn) είδε τον Προφήτη στον 
όνειρό του να του λέει ότι ο Θεός επιθυμούσε να δει εκείνον να 
γίνεται μάρτυρας και τις γυναίκες να αιχμαλωτιστούν.

Πολλοί άνθρωποι ταρακουνήθηκαν από τον ύπνο τους με 
την τραγωδία. Αρκετές  εξεγέρσεις και αντιστασιακές κινήσεις 
συνέβησαν που κορυφώθηκαν με την ανατροπή των Ουμαγια-
δών (Umayyads). Οι ηγέτες Αββασίδες (Abbasid) που τους δι-
αδέχτηκαν, βάσισαν την αξίωσή τους για εξουσία εν μέρει σε 
ένα κάλεσμα για εκδίκηση για τα μέλη της Οικογένειας του 
Προφήτη που είχαν γίνει θύματα της καταπίεσης των Ουμαγια-
δών (Umayyad). Αυτοί επίσης, ωστόσο, παρέκκλιναν από την 
δικαιοσύνη, βήμα-βήμα, όντας υπεύθυνοι για τους θανάτους 
αρκετών Ιμάμηδων της Οικογένειας του Προφήτη και πολλών 
άλλων αθώων ανθρώπων. Οι Σιίτες συνέχισαν την αντίστασή 
τους στην αδικία με όποιον τρόπο μπορούσαν.

Ο Ιμάμης Χουσεΐν (Husayn) απέδειξε ότι το μαρτύριο εί-
ναι ένας ιερός  σκοπός και ένας αποτελεσματικός τρόπος δια-
φύλαξης των Ισλαμικών αρχών και αξιών και αντιμετώπισης 
της αδικίας, της καταπίεσης και των αιρέσεων. Αυτός είναι ο 
λόγος που ο Προφήτης είπε:

Ο Χουσεΐν (Husayn) είναι από μένα και Εγώ είμαι από εκείνον.1
Ο Ιμάμης Χουσεΐν (Husayn) ήταν προφανώς από τον Προφή-

1.  Al-Tirmidhi, Kitab al-Manaqib, No 3708, Sunan of Ibn Mjah, al-Muqaddimah 
No 141, Musnad of Ahmad, Musnad al-Shamiyin, No 16903

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΓΕΝΙΚΆ ΧΆΡΆΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΙΣΛΆΜ ΚΆΙ ΤΟΥ ΣΙΙΤΙΣΜΟΥ
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τη με την έννοια ότι ήταν ο εγγονός του. Κανένα τέτοιο βιολογικό 
επιχείρημα δεν μπορεί, ωστόσο, να εξηγήσει γιατί ο Προφήτης 
θεωρούσε τον εαυτό του ότι προερχόταν από τον Ιμάμη Χουσε-
ΐν (Husayn). Φαίνεται ότι ο Προφήτης αναφερόταν στο γεγονός 
ότι η επιβίωση του Ισλάμ και του Προφητικού του μηνύματος 
χρειαζόταν την θαρραλέα άνοδο του Χουσείν (Husayn). Αν ο 
Χουσείν (Husayn) δεν ήταν εκεί και ο αγώνας του δεν είχε λάβει 
χώρα, το αληθινό Ισλάμ δεν θα είχε συνεχιστεί:

Αν η θρησκεία του Μουχαμμέντ δεν μπορεί να συνεχιστεί 
παρά μόνο με μαρτύρια, τότε, ω ξίφη, αγκαλιάστε με.

Η ιδέα ενός σωτήρα, γνωστού ως Αλ Μαχντί (al Mahdi) 
επίσης συνδέεται με το θέμα της Ισλαμικής δικαιοσύνης στο 
Ισλάμ, ειδικά με το Σιιτικό Ισλάμ. Ο πρωταρχικός στόχος του 
Αλ Μαχντί (al Mahdi) και των οπαδών του, το πρώτο αντι-
κείμενο στην ημερήσια διάταξη, θα είναι να «γεμίσει η γη με 
δικαιοσύνη», μια φράση που συναντάται σε πολλά χαντίθ. 
Για παράδειγμα, ο Προφήτης είπε:

Εμείς [Εγώ και η οικογένειά μου] είμαστε μέλη μιας Οικογέ-
νειας, για την οποία ο Θεός επέλεξε τη ζωή μετά θάνατον αντί 
της ζωής στον κόσμο αυτό. Και τα μέλη της Οικογένειάς μου θα 
υποφέρουν μεγάλη θλίψη. Θα εξοριστούν με τη βία από τα σπί-
τια τους μετά το θάνατό μου. Στη συνέχεια, θα έρθουν άνθρωποι 
από την Ανατολή και θα ζητήσουν να τους δοθεί κάποιο καλό  
αλλά θα τους αρνηθούν την υπηρεσία. Ως αποτέλεσμα, θα πολε-
μήσουν και θα αναδειχθούν νικητές και θα τους προσφερθούν 
αυτά τα οποία επιθυμούσαν εξαρχής αλλά θα αρνηθούν να τα 
δεχτούν και θα τα παραδώσουν στον άνθρωπο από την οικο-
γένεια που θα εμφανιστεί να γεμίσει τη Γη με δικαιοσύνη όπως  
τώρα είναι γεμάτη με διαφθορά. Λοιπόν, όποιος είναι ζωντανός 
τότε, θα πάει και θα ενταχθεί μαζί τους, ακόμα κι αν πρέπει να 
συρθεί πάνω στον πάγο, γιατί ανάμεσά τους θα είναι ο εκπρό-
σωπος του Αλλάχ (Khalifat-ul-lah), ο Αλ-Μαχντί (al Mahdi).1

1.  Sunnan of Ibn Majah, Kitaab al-Fitan, No 4072
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Όι Σιίτες στον κόσμο

Πληθυσμός

Σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πλη-
θυσμό (UNFPA) και άλλες πηγές, το 1999 ο παγκόσμιος πλη-
θυσμός ξεπέρασε τα έξι δισεκατομμύρια.1 Περίπου 20% του 
συνόλου (δηλαδή περίπου 1,2 δις) προσχωρούν στο Ισλάμ. 
Μια κατανομή του Μουσουλμανικού πληθυσμού στον κόσμο 
στα μέσα του 1998 υπολογίζεται ως ακολούθως:2

Αφρική : 315.000.000
Ασία : 812.000.000
Ευρώπη : 31.401.000
Λατινική Αμερική : 1.624.000
Βόρεια Αμερική : 4.349.000
Ωκεανία : 248.000

1. Ο παγκόσμιος πληθυσμός τον Ιανουάριο 2002 υπολογίζεται ότι ήταν 
6.196.141.294
(Βλ. επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Άπογραφής των Ηνωμένων Πολιτειών 
www.census.gov).
2. Britannica 2002, Πολυτελής έκδοση. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο συνο-
λικός πληθυσμός των Μουσουλμάνων στον κόσμο στα μέσα του 1998 ήταν 
1.164.622.000, δηλαδή 19,6% του παγκόσμιου πληθυσμού.



148

Οι Μουσουλμάνοι ζουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο συ-
νολικός αριθμός των χωρών με Μουσουλμανικό πληθυσμό 
ανέρχεται σε 208.1 Η πλειοψηφία των Μουσουλμάνων ζουν 
στα ανατολικά σύνορα του Ιράν, κυρίως στο Πακιστάν, την 
Ινδία, το Μπαγκλαντές, τη Μαλαισία και την Ινδονησία. Η 
Ινδονησία είναι η πιο πολυπληθής Μουσουλμανική χώρα. 

Το Ισλάμ είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη και η δεύτερη με-
γαλύτερη θρησκεία στον κόσμο. Ο ρυθμός ανάπτυξής του υπερ-
βαίνει το ρυθμό ανάπτυξης του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού 
και το ποσοστό του αυξάνεται. Ο Σάμιουελ Χάντινγκτον (Samuel 
Huntington), συγγραφέας του αμφιλεγόμενου βιβλίου «Η σύγκρου-
ση των πολιτισμών» (The Clash of Civilizations), γράφει: 

Το ποσοστό των Χριστιανών στον κόσμο έφτασε περίπου το 
30% τη δεκαετία του ’80 και τώρα μειώνεται και πιθανότατα θα 
φτάσει το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού ως το 2025. Ως απο-
τέλεσμα των εξαιρετικά υψηλών ποσοστών αύξησης του πληθυ-
σμού, το ποσοστό των Μουσουλμάνων θα συνεχίσει να αυξάνε-
ται δραματικά, θα φτάσει στο 20% του παγκόσμιου πληθυσμού 
στην αλλαγή του αιώνα και θα ξεπεράσει τον αριθμό των Χρι-
στιανών μερικά χρόνια αργότερα, και πιθανότατα να φτάσει το 
30% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού ως το έτος 2025.2

Οι Σιίτες αποτελούν περίπου το 10% του συνόλου των 
Μουσουλμάνων, δηλαδή 120.000.000.3  Για παράδειγμα, στη 
Britannica 2002 αναφέρεται :

ΤΟ ΙΣΛΆΜ ΆΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΙΙΣΜΟΥ

1. Britannica 2002, Πολυτελής έκδοση.
2. Η Σύγκρουση των Πολιτισμών και η Άναδιαμόρφωση της Παγκόσμιας Τάξης 
(Touchstone Books, 1998), σελ. 65 και 66.
3. Η πλειοψηφία είναι κυρίως Μουσουλμάνοι Σουνίτες αποτελούμενοι από Χαναφί-
τες (σε Άίγυπτο, Λίβανο, Συρία, Ιορδανία, Ιράκ, Τουρκία, Βαλκάνια, Κεντρική Άσία, 
Κίνα), Μαλικίτες (σε Μαρόκο, Σουδάν και Δυτική Άφρική), Σαφιίτες (σε Συρία, 
Υεμένη, Ομάν, Ενωμένα Άραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Άνατολική Άφρική, 
Μαλαισία και Ινδονησία, και συνυπάρχει μαζί με άλλες σχολές σε Ιορδανία και Άί-
γυπτο) και Χανμπαλίτες. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο MEDEA, στο λήμμα ΣΟΥΝΙ-
ΤΕΣ, οι Χανμπαλίτες είναι η επίσημη Σχολή στη Σαουδική Άραβία και το Κάταρ.
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Στο πέρασμα των αιώνων το κίνημα των Σιιτών επηρέασε 
βαθύτατα τους Σουνίτες και οι οπαδοί του αριθμούσαν περί-
που 60 με 80 εκατομμύρια στα τέλη του 20ού αιώνα, δηλαδή 
το ένα δέκατο του συνολικού αριθμού των Μουσουλμάνων. Ο 
Σιιτισμός (Αραβικά : Shi´a ή Shi´i Islam) αποτελεί την κυρίαρ-
χη θρησκεία στο Ιράν, Ιράκ και ίσως και στην Υεμένη (San´a) 
και έχει οπαδούς στη Συρία, το Λίβανο, την Ανατολική Αφρική, 
την Ινδία και το Πακιστάν.

Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, το ποσοστό είναι 11%. Αυτό 
θα μπορούσε να ανεβάσει το σημερινό πληθυσμό των Σιιτών 
στον κόσμο σε 132.000.000.1 Ο πληθυσμός των Σιιτών σε 
ορισμένες χώρες της Ασίας όπου οι Σιίτες αποτελούν τη με-
γάλη πλειοψηφία ή μια σημαντική μειοψηφία, θα μπορούσε 
να κατανεμηθεί ως ακολούθως:2

Αφγανιστάν: Πληθυσμός (1998): 24.792.000, Θρήσκευμα 
(1990): Μουσουλμάνοι Σουνίτες 84%, Μουσουλμάνοι Σιίτες 
15%, άλλο 1% 3

Αζερμπαϊτζάν: Πληθυσμός (1998): 7.650.000, Θρήσκευμα 
(1991): Μουσουλμάνοι Σιίτες 70%, Μουσουλμάνοι Σουνίτες 30%

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΕΚΤΟ: ΟΙ ΣΙΙΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

1. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των Μου-
σουλμάνων γενικά και κυρίως για τους Σιίτες. Όλα τα παραπάνω βασίζονται στην 
πλειοψηφία διαθέσιμων πηγών επί του θέματος. Ωστόσο, έχει δειχθεί ότι οι Σιί-
τες αποτελούν το 23% των Μουσουλμάνων. Βλέπε S. M. Qazwini, σελ.4, από το 
Bulletin of Affiliation : Al-Madhhab - Schools of Thought, Τόμος 17, Νο 4 (Δεκέμ-
βριος 1998), σελ. 5.
2. Τα νούμερα που αναφέρονται στο κείμενο είναι σύμφωνα με τη Britannica 2002 
(Πολυτελής Έκδοση). Τα νούμερα αφορούν στο έτος 1998. Τα τελευταία χρόνια, 
οι πληθυσμοί πρέπει να έχουν αυξηθεί. Ωστόσο, τα ποσοστά θα πρέπει να έχουν 
παραμείνει τα ίδια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο παραπάνω κατάλογος δεν είναι 
πλήρης. Πρόκειται για μια επιλογή με βάση πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από 
την πηγή για κάθε χώρα. Για παράδειγμα, λείπει το Κάταρ, ενώ, σύμφωνα με το 
MEDEA, το 10% του πληθυσμού στη χώρα αυτή είναι Σιίτες.
3. Η Ετήσια Έκδοση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων 
Πολιτειών υπολογίζει τον πληθυσμό του Άφγανιστάν τον Ιούλιο 2001 ως εξής: 
26.813.057 / Σουνίτες Μουσουλμάνοι 84%, Σιίτες Μουσουλμάνοι 15%, άλλο 1%. 
Άπό εδώ και στο εξής η πηγή αυτή θα αναφέρεται ως CWF.
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Μπαχρέιν: Πληθυσμός (1998): 633.000, Θρήσκευμα 
(1991): Μουσουλμάνοι 81.8% από τους οποίους 61,3 Σιίτες 
και 20,5% Σουνίτες, Χριστιανοί 8,5%, άλλο 9,7% 1

Αίγυπτος: Πληθυσμός (1998): 63.261.000, Θρήσκευμα 
(1990): Μουσουλμάνοι Σουνίτες περίπου 90%, Χριστιανοί πε-
ρίπου 10% 2

Ινδία: Πληθυσμός (1998): 984.004.000, Θρήσκευμα (1995): 
Ινδουιστές 81,3%, Μουσουλμάνοι 12,0% από τους οποίους 9,0% 
Σουνίτες και 3,0% Σιίτες, Χριστιανοί 2,3% από τους οποίους 
1,1% Προτεστάντες και 1,0% Ρωμαιοκαθολικοί, Σιχ 1,9%, Βου-
διστές 0,8%, Τζαϊνιστές 0,4%, Ζωροάστρες 0,01%, άλλο 1,3%

Ιράν: Πληθυσμός (1998): 61.531.000, Θρήσκευμα (1995): 
Μουσουλμάνοι 99,0% από τους οποίους 93,4% Σιίτες και 
5,6% Σουνίτες, Χριστιανοί 0,3%, Ζωροάστρες 0,05%, Εβραί-
οι 0,05% 3

Ιράκ: Πληθυσμός (1998): 21.722.000, Θρήσκευμα (1994): 
Μουσουλμάνοι Σιίτες 62,5% και Σουνίτες 34,5%, Χριστιανοί 
(κατά κύριο λόγο Χαλδαίοι Χριστιανοί και Σύριοι Χριστια-
νοί και Ρωμαιοκαθολικοί και Χριστιανοί Νεστοριανοί) 2,7%, 
άλλο (κυρίως Γιεζίντι) 0,3% 4

Ιορδανία: Πληθυσμός (1998): 4.682.000, Θρήσκευμα 
(1995): Μουσουλμάνοι Σουνίτες 96,5%, Χριστιανοί 3,5% 5

1. Σύμφωνα με τη CWF, οι Σιίτες του Μπαχρέιν αποτελούν το 70% του Μουσουλ-
μανικού πληθυσμού. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας για τη Μεσό-
γειο και την Ευρω-Άραβική Συνεργασία (MEDEA), το 85% του πληθυσμού είναι 
Μουσουλμάνοι, από τους οποίους το ένα τρίτο είναι Σουνίτες και τα δύο τρίτα 
Σιίτες (η πλειοψηφία είναι Άραβες αλλά υπάρχουν και 70.000 Ιρανοί).
2. Σύμφωνα με το CWF, οι Μουσουλμάνοι (κυρίως Σουνίτες) αποτελούν το 94% 
του πληθυσμού της Άιγύπτου.
3. Σύμφωνα με το CWF, οι Σιίτες αποτελούν το 89% του πληθυσμού του κράτους.
4. Σύμφωνα με το CWF, ο πληθυσμός των Σιιτών αποτελεί το 60 με 65% και των 
Σουνιτών 32 με 37% του συνολικού πληθυσμού. Σύμφωνα με το MEDEA, οι Μου-
σουλμάνοι αποτελούν το 97% του πληθυσμού του Ιράκ από τους οποίους 65% 
είναι Σιίτες και 32% Σουνίτες.
5. Σύμφωνα με το CWF (2000), οι Μουσουλμάνοι Σουνίτες αποτελούν το 92%, οι 
Χριστιανοί το 6% (στην πλειοψηφία τους Χριστιανοί Ορθόδοξοι, αλλά και Έλληνες 
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Κουβέιτ: Πληθυσμός (1998): 1.866.000, Θρήσκευμα 
(1995): Μουσουλμάνοι 85% από τους οποίους 45% Σουνίτες 
και 30% Σιίτες, άλλοι Μουσουλμάνοι 10%, άλλο (κατά κύριο 
λόγο Χριστιανοί και Ινδουιστές) 15% 1

Λίβανος: Πληθυσμός (1998): 3.506.000, Θρήσκευμα (1995): 
Μουσουλμάνοι 55,3% από τους οποίους 34% Σιίτες και 23,3% 
Σουνίτες, Χριστιανοί 37,6% από τους οποίους Καθολικοί 25% (Μα-
ρονίτες 19,0%, Έλληνες Καθολικοί ή Μελχίτες 4,6%), Ορθόδοξοι 
11,7% (Έλληνες Ορθόδοξοι 6,0%, οπαδοί της Αρμενικής Αποστο-
λικής Εκκλησίας 5,2%), Προτεστάντες 0,5%, Δρούζοι 7,1% 2

Όμάν: Πληθυσμός (1998): 2.364.000, Θρήσκευμα (1993): 
Μουσουλμάνοι 87,7% από τους οποίους Μουσουλμάνοι του 
δόγματος Ιμπάντι 75% (κύριες μειονότητες αποτελούν οι Σι-
ίτες και Σουνίτες Μουσουλμάνοι), Ινδουιστές 7,4%, Χριστια-
νοί 3,9%, Βουδιστές 0,5%, άλλο 0,5% 3

Πακιστάν: Πληθυσμός (1998): 141.900.000, Θρήσκευμα 
(1993): Μουσουλμάνοι 95% (κατά βάση Σουνίτες ενώ οι Σι-
ίτες αποτελούν περίπου το 20% του συνολικού πληθυσμού), 
Χριστιανοί 2,0%, Ινδουιστές 1,8%, άλλο (συμπεριλαμβανομέ-
νων των Αχμαντί) 1,2% 4

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΕΚΤΟ: ΟΙ ΣΙΙΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Καθολικοί, Ρωμαιοκαθολικοί, Σύριοι Ορθόδοξοι, Κόπτες Ορθόδοξοι, Άρμένιοι Ορθό-
δοξοι και Προτεστάντες) και άλλοι το 2% (ένας μικρός αριθμός Σιιτών και Δρούζων).
1. Σύμφωνα με το CWF και το MEDEA, οι Μουσουλμάνοι Σουνίτες του Κουβέιτ 
αποτελούν το 45% και οι Σιίτες το 40%.
2. Σύμφωνα με το CWF, οι Μουσουλμάνοι αποτελούν το 70% (συμπεριλαμβανο-
μένων των Σιιτών, Σουνιτών, Δρούζων, Ισμαηλιτών, Άλεβιτών ή Νουσαϊρί). Σύμ-
φωνα με το MEDEA, οι Μουσουλμάνοι αποτελούν το 70% (πέντε νόμιμα ανα-
γνωρισμένες Ισλαμικές ομάδες : Σιίτες, Σουνίτες, Δρούζοι, Ισμαηλίτες, Άλεβίτες 
ή  Νουσαϊρί) και οι Χριστιανοί το 30% (11 νόμιμα αναγνωρισμένες Χριστιανικές 
ομάδες : τέσσερις Χριστιανικές Ορθόδοξες ομάδες, έξι Καθολικές, μία ομάδα Προ-
τεσταντών). Οι Εβραίοι αποτελούν ένα μικρό ποσοστό.
3. Σύμφωνα με το CWF, οι Μουσουλμάνοι του δόγματος Ιμπάντι αποτελούν το 75% 
και το υπόλοιπο του πληθυσμού είναι Μουσουλμάνοι Σιίτες, Μουσουλμάνοι Σουνί-
τες και Ινδουιστές. Σύμφωνα με το MEDEA, οι Μουσουλμάνοι αποτελούν το 75% 
του πληθυσμού, από τους οποίους τα τρία τέταρτα ανήκουν στο δόγμα Ιμπάντι. 
4. Σύμφωνα με το CWF, οι Μουσουλμάνοι αποτελούν το 97% (77% Σουνίτες και 
20% Σιίτες). Οι Χριστιανοί, οι Ινδουιστές και άλλοι αποτελούν το 3%.
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Σαουδική Αραβία: Πληθυσμός (1998): 20.786.000, Θρή-
σκευμα (1992): Μουσουλμάνοι Σουνίτες 93,3%, Μουσουλμά-
νοι Σιίτες 3,3% 1

Συρία: Πληθυσμός (1998): 15.335.000, Θρήσκευμα (1992): 
Μουσουλμάνοι 86%, από τους οποίους 74% Σουνίτες και 12% 
Αλεβίτες, Χριστιανοί 8,9%, Δρούζοι 3,0%, άλλο 1,0% 2

Τουρκία: Πληθυσμός (1998): 64.567.000, Θρήσκευμα 
(1994): Μουσουλμάνοι Σουνίτες περίπου 80%, Μουσουλμά-
νοι Σιίτες περίπου 19,8% από τους οποίους μη ορθόδοξοι Αλε-
βίτες 14,0%, Χριστιανοί περίπου 0,2% 3

Η.Α.Ε.: Πληθυσμός (1998): 2.744.000, Θρήσκευμα (1995): 
Μουσουλμάνοι 96% (Σουνίτες 80,0%, Σιίτες 16,0%), άλλο 
(κυρίως Χριστιανοί και Ινδουιστές) 4,0% 4

Υεμένη: Πληθυσμός (2000): 18.260.000, Θρήσκευμα 
(1995): Μουσουλμάνοι 99,9% (Σουνίτες περίπου 60,0%, Σι-
ίτες περίπου 40,0%), άλλο 0,1%  5

2. Το CWF δεν αναφέρει το ποσοστό των Σιιτών στη Σαουδική Άραβία, αν κα ο 
αριθμός είναι υψηλότερος από εκείνον σε άλλες χώρες του πίνακα. Άπλά αναφέ-
ρει ότι ο πληθυσμός είναι 100% Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Σύμφωνα με το 
MEDEA, οι Σιίτες αποτελούν το 2,5% του συνολικού πληθυσμού και οι Σουνίτες 
το 97%.
3. Σύμφωνα με το CWF, οι Μουσουλμάνοι Σουνίτες αποτελούν το 74%. Οι Άλε-
βίτες, Δρούζοι και άλλες Ομάδες Μουσουλμάνων αποτελούν το 16% ενώ διάφο-
ρες Χριστιανικές Ομάδες το 10%. Υπάρχουν πολύ μικρές κοινότητες Εβραίων στη 
Δαμασκό, το Καμισλί και το Χαλέπι. Σύμφωνα με το MEDEA, οι Μουσουλμάνοι 
Σουνίτες αποτελούν το 75%, οι Μουσουλμάνοι Άλεβίτες το 11%, οι Χριστιανοί 
(όλα τα δόγματα) 10% και οι Δρούζοι το 3%.
4. Το CWF απλά αναφέρει ότι το 99,8% του πληθυσμού είναι Μουσουλμάνοι 
(κατά κύριο λόγο Σουνίτες) και ότι το υπόλοιπο 0,2% του πληθυσμού είναι Χρι-
στιανοί και Εβραίοι. Κατά παράδοξο τρόπο, το MEDEA δεν αναφέρει τους Σιίτες 
της Τουρκίας, λέγοντας μόνο «Θρησκείες: 99% Μουσουλμάνοι και 1% άλλο (Χρι-
στιανοί και Εβραίοι)» [http://www.medea.be/en/indexo59.htm]. 
5. Τα στοιχεία αυτά είναι σύμφωνα με το SESRTCIC του Οργανισμού Ισλαμικής 
Διάσκεψης (OIC).
6. Το CWF απλά αναφέρει: «Μουσουλμάνοι συμπεριλαμβανομένων των Σουνι-
τών (Shafi´i) και Σιιτών (Zaydi), και ένας μικρός αριθμός Εβραίων, Χριστιανών και 
Ινδουιστών.» Σύμφωνα με το MEDEA, οι Σουνίτες αποτελούν το 55% του πληθυ-
σμού, οι Σιίτες το 44% και οι Χριστιανοί το 1%.



153

Ο πληθυσμός των Σιιτών σε ορισμένες χώρες είναι υπό 
αμφισβήτηση. Μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τα επίσημα 
νούμερα είτε λόγω έλλειψης ακριβών στατιστικών στοιχείων 
είτε λόγω πολιτικών εκτιμήσεων. Ο Τόμας Σζάινα (Tomas S. 
Szayna) (2000) γράφει στη δημογραφική του μελέτη για τη 
Σαουδική Αραβία, το 1997-1998:

Ο αριθμός τους (Σιίτες) είναι πολύ υπό αμφισβήτηση, αν 
και ο αριθμός τους ανέρχεται τουλάχιστον σε 200.000 ως 
400.000.1  Οι Σιίτες ακτιβιστές ισχυρίζονται ότι μισό εκατομ-
μύριο Σιίτες κρύβουν το καθεστώς τους και προσποιούνται ότι 
είναι Σουνίτες εξαιτίας της δίωξης και των μειονεκτημάτων 
που σχετίζονται με το Σιιτισμό. Στην κύρια περιοχή κατοικί-
ας τους (Ανατολική Επαρχία), οι Σιίτες αποτελούν περίπου το 
33% του πληθυσμού. Οι Σιίτες ακτιβιστές μιλούν για ένα εκα-
τομμύριο ανθρώπους, ή ακόμη και 25% του πληθυσμού,2 αν 
και τα πιο γενικά αποδεκτά νούμερα φαίνεται να είναι περίπου 
15%.3 Τα τελευταία νούμερα φαίνεται να στηρίζουν τους ισχυ-
ρισμούς των Σιιτών ακτιβιστών για την ύπαρξη ουσιαστικού 
αριθμού «κρυμμένων Σιιτών».4

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΕΚΤΟ: ΟΙ ΣΙΙΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

1. Εγχειρίδιο Σαουδικής Άραβίας (Saudi Arabia Handbook), Ομοσπονδιακό Τμή-
μα Έρευνας, Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, Ουάσιγκτον, Διαδικτυακή Έκδοση
2. Mideast Mirror, 27 Άυγούστου 1996, σελ.15
3. Στη σελίδα 276 ο συγγραφέας αναφέρει την εκτίμηση της CIA για το συνολικό 
πληθυσμό της χώρας σε 20,1 εκατομμύρια (Ιούλιος 1997). Το νούμερο περιλαμ-
βάνει και 5,2 εκατομμύρια ξένους υπήκοους που ζουν στη Σαουδική Άραβία. Ο 
συγγραφέας επίσης αναφέρεται στην τελευταία απογραφή (Σεπτέμβριος 1992), 
η οποία έδωσε ως αποτέλεσμα ένα σύνολο 16,9 εκατομμύρια (από τα οποία 4,6 
εκατομμύρια ήταν ξένοι υπήκοοι).
4. Identifying Potential Ethnic Conflict: Application of a Process Model, σελ.277 
και 278
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Ιερές Πόλεις

Μέκκα

Η πιο ιερή πόλη στο Ισλάμ, η Μέκκα (Μάκκα, στα Αραβι-
κά), βρίσκεται στην οροσειρά Σιράτ (Sarawat Mountains) στο 
δυτικό τμήμα της Αραβίας. Η οροσειρά Σιράτ περιλαμβάνει 
το Όρος Χιρά (Hira´a), στο οποίο βρίσκεται η σπηλιά όπου 
αποσύρθηκε ο Προφήτης Μουχαμμέντ για περισυλλογή και 
λατρεία πριν ξεκινήσει την αποστολή του και όπου επίσης 
άρχισε να δέχεται τις πρώτες αποκαλύψεις. Νότια της πόλης 
βρίσκεται το όρος Θάουρ (Thawr) (2.490 πόδια/760 μέτρα), 
το οποίο περιλαμβάνει τη σπηλιά  όπου κρύφτηκε ο Προφή-
της από τους άπιστους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη 
Μεδίνα. Μέσα στην πόλη της Μέκκας υπάρχει η Κάαμπα, η 
κυβοειδής κατασκευή που οικοδομήθηκε από τον Προφήτη 
Αβραάμ και το γιό του, Προφήτη Ισμαήλ, στα θεμέλια κατα-
σκευής που αρχικά είχε οικοδομηθεί από τον Προφήτη Αδάμ. 
Όλοι οι Μουσουλμάνοι στρέφονται προς την Κάαμπα για να 
προσευχηθούν.

Μεδίνα

Η δεύτερη ιερή πόλη στο Ισλάμ, η Μεδίνα (al-Madinah 
στα Αραβικά), η αρχαία πόλη Γιαθρίμπ (Yathrib), βρίσκε-
ται στο δυτικό τμήμα της Αραβίας και απέχει οδικώς από τη 
Μέκκα 278 μίλια (447 χλμ) [215 μίλια/345 χλμ βόρεια της 
Μέκκας σε ευθεία γραμμή]. Αντίθετα από τη Μέκκα, η Μεδί-
να βρίσκεται σε μια εύφορη όαση. Πριν το Ισλάμ, στην πόλη 
κατοικούσαν κυρίως δύο φυλές, οι Άους (Aws) και οι Χαζ-
ράτζ (Khazraj), καθώς επίσης και Εβραίοι, ορισμένοι εκ των 
οποίων είχαν προβλέψει την εκεί εμφάνιση του τελευταίου 
προφήτη.

Το 622 μ.Χ., ο Προφήτης Μουχαμμέντ μετανάστευσε από 
τη Μέκκα στη Μεδίνα. Η μετανάστευση αυτή υιοθετείται 
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ως η αρχή του Ισλαμικού ημερολογίου τόσο στη σεληνιακή 
όσο και στην ηλιακή μορφή του.1 Σύντομα η Μεδίνα έγινε η 
πρωτεύουσα του Ισλαμικού κράτους, που ιδρύθηκε από τον 
Προφήτη Μουχαμμέντ, και συνέχισε να είναι η πρωτεύουσα 
και μετά την κατάκτηση της Μέκκας το 630.

Η Μεδίνα περιλαμβάνει πολλούς σημαντικούς Ισλαμι-
κούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων αρκετών τζαμιών που 
οικοδομήθηκαν την εποχή του Προφήτη Μουχαμμέντ αλλά 
και των τάφων μεγάλων μορφών του Ισλάμ. Το πιο σημα-
ντικό μέρος στη Μεδίνα, δεύτερο σε ιερότητα μετά τη Μέκ-
κα, είναι το Τζαμί του Προφήτη (Masjid al-Nabi). Μέσα στο 
Τζαμί υπάρχουν σημαντικά ιστορικά μέρη όπως ο Άμβωνας 
του Προφήτη (minbar) και ο τόπος προσευχής του Προφήτη  
(mihrab). Το μικρό σπίτι του Προφήτη Μουχαμμέντ βρισκό-
ταν δίπλα στο αρχικό τζαμί και απορροφήθηκε από αυτό όταν 
το τζαμί επεκτάθηκε. Όταν ο Προφήτης πέθανε, ενταφιάστη-
κε μέσα στο σπίτι του, και το γεγονός αυτό έδωσε μεγαλύτε-
ρη αξία στη θρησκευτική και πνευματική σπουδαιότητα του 
τζαμιού αλλά και γενικότερα της πόλης της Μεδίνας. Κάθε 
χρόνο, εκατομμύρια Μουσουλμάνοι, Σιίτες και Σουνίτες από 
ολόκληρο τον κόσμο, επισκέπτονται το τζαμί και τον τάφο 
του Προφήτη Μουχαμμέντ.

Άλλοι ιεροί τόποι τους οποίους επισκέπτονται όλοι οι 
Μουσουλμάνοι περιλαμβάνουν το Τζαμί Κούμπα (Mosque 
of Quba), όπου ο Προφήτης προσευχήθηκε αμέσως μετά 
την άφιξή του στη Μεδίνα, το Τζαμί Κιμπλαταίν (Qiblatayn) 
όπου προσευχόταν ο Προφήτης όταν ο Θεός άλλαξε την κα-
τεύθυνση της προσευχής από την Ιερουσαλήμ στη Μέκκα, 
και οι τάφοι του Χαμζά, του θείου του Προφήτη και άλλων 
μαρτύρων της Μάχης του Ουχούντ (Uhud).

Το νεκροταφείο Τζανάτ αλ-Μπακί (Jannat al-Baqi) αξίζει 

ΚΕΦΆΛΆΙΟ ΕΚΤΟ: ΟΙ ΣΙΙΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

1. Σήμερα, εν έτει 2003, είμαστε στο σεληνιακό έτος 1422 και στο ηλιακό έτος 
1380.
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ιδιαίτερα να αναφερθεί μεταξύ των άλλων σημαντικών χώ-
ρων στη Μεδίνα. Πολλά μέλη της οικογένειας του Προφήτη 
και των Συντρόφων του, καθώς και όλοι όσοι τους διαδέχθη-
καν, είναι ενταφιασμένοι εκεί. Το Τζανάτ αλ-Μπακί (Jannat 
al-Baqi)  είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους Σιίτες Μουσουλ-
μάνους αφού περιλαμβάνει τους τάφους του Ιμάμη Χάσαν, 
εγγονού του Προφήτη, γιού της Φάτιμα και του Ιμάμη Αλί 
και δεύτερου Ιμάμη των Σιιτών, τον τάφο του Ιμάμη Αλί Χου-
σείν, δισεγγονού του Προφήτη, εγγονού της Φάτιμα και του 
Ιμάμη Αλί και τέταρτου Ιμάμη των Σιιτών, τον τάφο του Ιμά-
μη Μουχαμμάντ Αλί, πέμπτου Ιμάμη και γιού του τέταρτου 
Ιμάμη και τον τάφο του Ιμάμη Τζαφάρ Μουχαμμάντ, έκτου 
Ιμάμη και γιού του πέμπτου Ιμάμη. Φαίνεται πως η Φάτιμα, 
κόρη του Προφήτη Μουχαμμέντ, επίσης ενταφιάστηκε στο 
Τζανάτ αλ-Μπακί, αν και υπάρχει επίσης η πιθανότητα να 
έχει ενταφιαστεί στο εσωτερικό του Τζαμιού του Προφήτη. Ο 
λόγος για αυτή τη μοναδική ασάφεια είναι ότι, σύμφωνα με 
την επιθυμία της, ήθελε η τελετή ταφής της να είναι ιδιωτική 
και ο τόπος ταφής να μη γίνει γνωστός σε όσους την είχαν 
προσβάλει όσο ζούσε.

Ιερουσαλήμ

Μια από τις πιο ιερές πόλεις για όλους τους Μουσουλ-
μάνους είναι η Ιερουσαλήμ [Μπάιτ αλ-Μακντίς (Bayt al-
Maqdis), αλ-Μπάιτ αλ-Μουκαντάς (al-Bayt al-Muqaddas) 
ή αλ-Κουντς (al-Quds)]. Ένας από τους πιο σημαντικούς 
χώρους στην Ιερουσαλήμ, από θρησκευτική άποψη, είναι 
το Τζαμί Αλ-Μαστζίντ αλ-Ακσα (Al-Masjid al-Aqsa). Πριν 
την καθιέρωση της Κάαμπα ως σημείο προσανατολισμού 
της προσευχής των Μουσουλμάνων, η πόλη Αλ-Κουντς 
ήταν το μέρος προς το οποίο έπρεπε να στρέφονται οι Μου-
σουλμάνοι για να προσευχηθούν. Το τζαμί αυτό είναι επίσης 
το μέρος από το οποίο ο Προφήτης ανελήφθη στους ουρα-
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νούς τη νύχτα της Ανάληψης (Lailat al Mi’ raj). Το Κοράνι 
αναφέρει:

Δόξα στον Αλλάχ που μέσα στη νύχτα έφερε τον υπηρέτη 
του από το ιερό τέμενος της Μέκκας στο μακρινό ναό των 
Ιεροσολύμων. Ευλογήσαμε τον περίβολό του για να αποδεί-
ξουμε τη θαυματουργή χάρη του Κυρίου. Ο Αλλάχ όλα τα 
βλέπει και τα ακούει. (17:1)

Νατζάφ

Η πόλη Νατζάφ βρίσκεται σε μια κορυφογραμμή (το όνο-
μα σημαίνει «κορυφογραμμή») στο κεντρικό Ιράκ, λίγα μίλια 
δυτικά του Ποταμού Ευφράτη και κοντά στην πόλη Κούφα. 
Η πόλη ιδρύθηκε από το Χαλίφη Χαρούν αλ-Ρασίντ (Harun 
al-Rashid) το 791 γύρω από τον τάφο του Ιμάμη Αλί, εξαδέλ-
φου και γαμπρού του Προφήτη, τέταρτου Χαλίφη και πρώ-
του Ιμάμη των Σιιτών Μουσουλμάνων. Η πόλη υπήρξε για 
αιώνες κέντρο προσκυνήματος για τους Σιίτες.

Καρμπαλά

Η πόλη Καρμπαλά βρίσκεται στο κεντρικό Ιράκ, 55 μίλια 
(88 χιλιόμετρα) από τη Βαγδάτη, στα σύνορα ανάμεσα στην 
έρημο και την αγροτική περιφέρεια. Η Καρμπαλά είναι ένας 
από τους ιερότερους τόπους για τους Σιίτες Μουσουλμάνους, 
η πόλη στην οποία μαρτύρησαν ο Ιμάμης Χουσεΐν, τα μέλη 
της οικογένειάς του και οι οπαδοί του μετά τη Μάχη της Καρ-
μπαλά το 680 και η πόλη στην οποία βρίσκονται οι τάφοι 
τους. Το ιερό του και το ιερό του αδελφού του, Αμπού αλ-
Φαζλ αλ-Αμπάς (Abu al-Fadl al-Abbas), αλλά και οι τάφοι 
άλλων μαρτύρων βρίσκονται όλοι στην Καρμπαλά. Η παλιά 
πόλη, στην οποία βρίσκονται τα ιερά, περικλείεται από ένα 
τείχος και στο νότιο τμήμα της έχει αναπτυχθεί η σύγχρονη 
Καρμπαλά.
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Καζιμίγια

Η Καζιμίγια αποτελεί τμήμα της πόλης της Βαγδάτης, της 
πρωτεύουσας του Ιράκ. Αρχικά η πόλη ήταν κοιμητήριο και 
ανήκε στους Κουράις (Quraysh), τη φυλή στην οποία ανή-
κε ο Προφήτης και η Οικογένειά του. Αφού μαρτύρησαν, 
ο Μούσα ιμπν Τζάφαρ αλ-Καζίμ (Musa b. Jafar al-Kazim), 
έβδομος Ιμάμης των Σιιτών και ο Μουχαμμάντ ιμπν Αλί αλ-
Τζαουάντ (Muhammad b. Ali al-Jawad), ένατος Ιμάμης των 
Σιιτών, ενταφιάστηκαν εκεί. Το μέρος επισκέπτονταν συχνά 
οι Σιίτες και άλλοι που αγαπούσαν τους απογόνους του Προ-
φήτη, και σταδιακά δημιουργήθηκε η πόλη Καζιμίγια (στα 
Αραβικά, η διπλή μορφή του Καζίμ). Το 336 Έτος Εγίρας ο 
Μου’ίζ αλ-Ντάουλα (Mu´izz al-Dawlah) έχτισε εκ νέου τους 
δύο τάφους. Έχτισε επίσης έναν περίβολο γύρω από τα ιερά 
με μια σειρά δωματίων που θα στέγαζαν τους φοιτητές θεο-
λογίας. Υπήρχε επίσης μια αίθουσα μελέτης στην ανατολική 
πλευρά του ιερού, που ονομαζόταν μαντράς (madras) [χώρος 
μελέτης].

Σαμάρρα

Η πόλη Σαμάρρα βρίσκεται στην ανατολική όχθη του πο-
ταμού Τίγρη, 70 μίλια (97 χιλιόμετρα) βόρεια της Βαγδάτης. 
Η πόλη είναι ο χώρος ενός προϊστορικού οικισμού που χρο-
νολογείται από την πέμπτη χιλιετία. Ιδρύθηκε μεταξύ του 
τρίτου και έβδομου αιώνα. Το 836, ο Αββασίδης Χαλίφης 
αλ-Μουτασίμ (al-Mu´tasim) έκανε τη Σαμάρρα τη νέα πρω-
τεύουσα. Η πόλη συνέχισε να αναπτύσσεται μέχρι τη στιγμή 
που ο Αββασίδης Χαλίφης αλ-Μουταμίντ (al-Mu´tamid) με-
τέφερε την πρωτεύουσα πίσω στη Βαγδάτη. Ως τότε, η πόλη 
εκτεινόταν 20 μίλια (32 χιλιόμετρα) κατά μήκος του ποτα-
μού. Έχει εκφραστεί η άποψη (Ernst Grube, 1996) ότι η ονο-
μασία έχει ρίζες στους προ-ισλαμικούς χρόνους και ότι είχε 
αποτυπωθεί στα νομίσματα των Χαλίφηδων της Σαμάρρα 
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(836-892) ως συντομευμένη μορφή της φράσης «Σουρ μαν 
ρα’ α» (Surr man ra´a), που σημαίνει «μακάριος είναι αυτός 
που [το] βλέπει».1

Η Σαμάρρα κατέχει ιδιαίτερη θέση για τους Σιίτες Μου-
σουλμάνους δεδομένου ότι ο δέκατος Ιμάμης Αλί ιμπν Μου-
χαμμάντ αλ-Χαντί (Ali b. Muhammad al-Hadi) και ο εν-
δέκατος Ιμάμης Χάσαν ιμπν Αλί αλ-Ασκαρί (Hasan b. Ali 
Al-Askari) ήταν περιορισμένοι εκεί σε στρατόπεδο από το 
Χαλίφη της εποχής εκείνης. Τέλος, μαρτύρησαν και ενταφιά-
στηκαν στην πόλη αυτή. Πριν την απόκρυψή του, ο Δωδέκα-
τος Ιμάμης έζησε επίσης στην πόλη αυτή (255 – 260).

Μασχάντ

Η πόλη Μασχάντ (στα Αραβικά «mashhad/μασχάντ» ση-
μαίνει τον τόπο του μαρτυρίου ή της μαρτυρίας) βρίσκεται 
σε μία εύφορη περιοχή στο βορειοανατολικό Ιράν. Η πόλη 
Μασχάντ αναπτύχθηκε γύρω από το χώρο ταφής του Ιμάμη 
Αλί ιμπν Μούσα ιμπν αλ-Ρεζά  (Ali b. Musa al-Rida), όγδοου 
Ιμάμη των Σιιτών, ο οποίος μαρτύρησε εκεί το 818. Τόσο το 
ιερό όσο και η πόλη αναπτύχθηκαν πρώτα υπό τους Τιμου-
ρίδες κατά τον 15ο αιώνα, υποσκιάζοντας την κοντινή πόλη 
Τους (Tus), και επεκτάθηκαν από τους Σαφαφίδες από τον 
16ο αιώνα και έπειτα. Ο Ναντίρ Σαχ  (Nadir Shah, 1736-1747) 
επέλεξε την πόλη Μασχάντ ως πρωτεύουσά του. Κάθε χρόνο 
εκατομμύρια Μουσουλμάνοι επισκέπτονται το ιερό του Ιμά-

1. Ο Ά. Νόρθετζ (A. Northedge) αναφέρει : «Η επίσημη ονομασία της πόλης του 
χαλίφη ήταν Σούρα Μαν Ρά’ α [Surra Man Ra´a, «μακάριος είναι εκείνος που το 
βλέπει»]. Σύμφωνα με το Γιακούτ (Yaqut), αυτή η αρχική ονομασία αργότερα συ-
ντομεύτηκε στη σημερινή ονομασία Σαμάρρα. Φαίνεται πιο πιθανό, ωστόσο,  ότι 
η λέξη Σαμάρρα είναι η Άραβική έκδοση του προ-Ισλαμικού τοπωνύμιου και ότι η 
φράση «Σούρα Μαν Ρά’ α» μία λεκτική μορφή ονόματος ασυνήθιστη στα Άραβικά 
η οποία θυμίζει πρώιμες Άκκαδικές και Σουμερικές πρακτικές, είναι ένα λογοπαί-
γνιο που εφευρέθηκε στην αυλή του Χαλίφη.» [Εγκυκλοπαίδεια του Ισλάμ, ηλε-
κτρονική έκδοση, τόμος 1.0, 1999]
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μη αλ-Ρεζά. Στην πόλη Μασχάντ υπάρχουν επίσης ορισμένα 
από τα κορυφαία εκπαιδευτήρια Σιιτών, από τα οποία έχουν 
αποφοιτήσει πολλοί μεγάλοι λόγιοι.  

Κομ

Η πόλη Κομ βρίσκεται στο βορειο-κεντρικό Ιράν σε αμ-
φότερες τις όχθες του ποταμού με το ίδιο όνομα, 92 μίλια 
(147 χιλιόμετρα) νότια της Τεχεράνης. Από τον πρώτο αιώνα 
του Ισλάμ, η πόλη Κομ ήταν πάντα ένα από τα ηγετικά κέ-
ντρα στήριξης της σχολής του Οίκου του Προφήτη και γνώ-
σης των Σιιτών Μουσουλμάνων. Την εποχή του Χατζάζ ιμπν 
Γιούσουφ αλ-Τακαφί (Hajjaj b. Yusuf al-Thaqafi), μία ομά-
δα Σιιτών από τη φυλή Ασαρί (Ash´ari) μετανάστευσε από 
την πόλη Κούφα στην πόλη Κομ και εγκαταστάθηκε εκεί. 
Ο Αμπντουλλάχ ιμπν Σαντ αλ-Ασαρί (Abdullah b. Sa´d al-
Ash´ari) ήταν ο πνευματικός τους αρχηγός και διδάσκαλος 
και αργότερα τα παιδιά του άρχισαν να κηρύττουν το Ισλάμ 
και να διαδίδουν τις διδασκαλίες του Προφήτη και του Οίκου 
του. Αργότερα, ο Ιμπραήμ ιμπν Χασίμ (Ibrahim b. Hashim), 
Σύντροφος του όγδοου Ιμάμη και μαθητής του μεγάλου λό-
γιου και διατηρητή των παραδόσεων Γιούνους ιμπν Αμπντ 
αλ-Ραχμάν (Yunus b. Abd al-Rahman), εγκαταστάθηκε στην 
Κομ και συνέβαλε στην πρόοδο των Ισλαμικών επιστημών 
και ιδιαίτερα της επιστήμης των Χαντίθ.

Το 816, η Φάτιμα αλ-Μασούμα (Fatima al-Ma´sumah), 
αδελφή του όγδοου Ιμάμη, αρρώστησε ενώ ταξίδευε από τη 
Μεδίνα για να επισκεφτεί τον αδελφό της στην πόλη Μαρβ 
(Marv). Ζήτησε από τους συντρόφους της να την οδηγήσουν 
στην Κομ, όπου και απεβίωσε. Γενιές Σιιτών Μουσουλμάνων 
επισκέπτονταν το χώρο ταφής της στην Κομ. Το 17ο αιώνα ένα 
χρυσό θολωτό οικοδόμημα με υψηλούς μιναρέδες ανεγέρθηκε 
πάνω από τον τάφο της. Αρκετοί κυβερνήτες και πολλοί λόγιοι 
και ιερωμένοι έχουν ενταφιαστεί στην πόλη Κομ.
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Το 1340 ο Αγιατολλάχ Αμπντ αλ-Καρίμ αλ-Χά’ιρι 
(Ayatollah Abd al-Karim al-Ha´iri), διευθυντής του εκπαι-
δευτικού ινστιτούτου στη βορειοδυτική πόλη Αράκ (Arak), 
πήγε για προσκύνημα στην πόλη Κομ. Μετά από πίεση των 
λογίων και των ανθρώπων της πόλης, αποφάσισε να εγκατα-
σταθεί εκεί και να αναβιώσει τα εκπαιδευτικά της ιδρύμα-
τα. Μετά την έλευση της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν 
το 1979, υπό την ηγεσία του Αγιατολλάχ Χομεϊνί (Ayatollah 
Khomeini) και των μαθητών και μελετητών του, η Κομ έγινε 
το πνευματικό κέντρο του κράτους και δόθηκε μεγαλύτερη 
προσοχή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης. Η Κομ σήμε-
ρα είναι το ηγετικό κέντρο Ισλαμικών σπουδών στον κόσμο. 
Περισσότερα από διακόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνη-
τικά κέντρα ή οργανώσεις λειτουργούν εκεί και δεκάδες χι-
λιάδες λογίων και φοιτητών από διάφορα μέρη του κόσμου 
ασχολούνται με τη μελέτη διαφόρων Ισλαμικών επιστημών.

Το σημαντικό Τέμενος Τζαμκαράν (Mosque of Jamkaran) 
βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης Κομ. Σύμφωνα με Σιί-
τες μελετητές των παραδόσεων και ιστορικούς, το τέμενος 
αυτό ανοικοδομήθηκε το 393 κατά τη διάρκεια του Ραμα-
ζανιού από τον Χάσαν ιμπν Μουθλέχ Τζαμκαρανί (Hasan b. 
Muthleh Jamkarani) μετά από εντολή που είχε λάβει από το 
Δωδέκατο Ιμάμη. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ, δεκάδες χι-
λιάδες προσκυνητές από διάφορες πόλεις επισκέπτονται το 
τέμενος αυτό για να προσευχηθούν.
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