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( 1 ) Γηαηί ν Μσράκκαλη παληξεύηεθε πνιιέο 

γπλαίθεο; Τν έθαλε γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

ζεμνπαιηθέο ηνπ νξέμεηο; 

 

πνηε αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ Πξνθήηε Μσράκκαλη, 

ε εηθφλα πνπ έξρεηαη ζην κπαιφ πνιιψλ αλζξψπσλ 

είλαη εθείλε ελφο άλδξα πνπ είρε πνιιέο ζπδχγνπο. Οη  

πνιινί γάκνη ηνπ Μσράκκαλη έρνπλ κεγάιε ζεκαζία 

γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο, θαη εμίζνπ ζεκαληηθέο ήηαλ νη 

επηπηψζεηο ηνπο ζην Ηζιάκ θαη θαη' επέθηαζε ζηελ 

ηζηνξία νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ. Απηφ ην ζέκα βξίζθεηαη 

αθφκε ππφ ζπδήηεζε θαη ρξήδεη πξνζεθηηθήο θαη 

αληηθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο απφ ηνπο κειεηεηέο. 

Δπνκέλσο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ην 

αληηκεησπίζνπκε φζν πην δπλαηφλ  αληηθεηκεληθά. 

 

ε φιε ηνπ ηελ δσή θαη ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπ σο 

Απεζηαικέλνπ ηνπ Θενχ θαη εγέηε ησλ 

κνπζνπικάλσλ, ν Πξνθήηεο Μσράκκαλη είρε σο 

κνλαδηθφ γλψκνλα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ν 

Θεφο ηνπ είρε ζέζεη, δειαδή λα εμαζθαιίζεη φηη ε 

απνζηνιή ηνπ σο αγγειηνθφξνπ ηνπ Θενχ (Αιιάα ζηα 
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αξαβηθά) ζα εθηειείην  θαη λα θαζηεξψζεη κία θνηλσλία 

βαζηζκέλε ζηηο εληνιέο ηνπ Θενχ,  θαη φρη ζηηο δηθέο 

ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη απηφλ ηνλ ζηφρν, έθαλε 

φια φζα ήηαλ αλζξσπίλσο δπλαηά: ζπλήςε ζρέζεηο κε 

δηάθνξεο θπιέο ηεο Αξαβίαο, έθαλε ζπλζήθεο εηξήλεο 

κε ηνπο νξθηζκέλνπο ερζξνχο ηνπ θαη δηαηήξεζε 

ζρέζεηο κε ηνπο εγέηεο ησλ δηάθνξσλ θπιψλ, εζλψλ 

θαη ζξεζθεηψλ. ε απηά ηα πιαίζηα, νη γάκνη ηνπ ήηαλ 

έλαο ηξφπνο λα ζπλάςεη θαη λα δηαηεξήζεη ηηο ζρέζεηο 

ηνπ κε δηάθνξεο ηζρπξέο θπιέο ηεο Αξαβίαο. 

Δάλ θάπνηνο δεη ηνπο γάκνπο ηνπ Πξνθήηε ππφ απηφ 

ην πξίζκα, γίλνληαη ζαθείο νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

έθαλε φινπο απηνχο ηνπο γάκνπο. Θα ήηαλ πνιχ 

απιντθφ θαη αλαθξηβέο λα εξκελεχνληαη νη γάκνη ηνπ 

απιά σο κέζν ηθαλνπνίεζεο ησλ ιάγλσλ επηζπκηψλ 

ηνπ. 

Αο εμεηάζνπκε ινηπφλ, ελ ζπληνκία, ηηο ζπλζήθεο θάησ 

απφ ηηο νπνίεο έγηλε ν πιαίζην θάζε γάκνο ηνπ, γηα λα 

δνχκε εάλ αιεζεχνπλ απηά πνπ είπακε. Δίλαη Καη‟ 

αξράο, πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζεκεησζεί φηη, εθηφο 

απφ κία, φιεο νη έλδεθα ζχδπγνί ηνπ Μσράκκαλη ήηαλ 

ρήξεο, νη πεξηζζφηεξεο, ή δηαδεπγκέλεο.  
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Ο πξψηνο ηνπ γάκνο ήηαλ κε κία ρήξα πνπ ιεγφηαλ 

Υαληίηδα (Khadija), ε νπνία πξνεγνπκέλσο είρε 

παληξεπηεί άιιεο δχν θνξέο θαη παληξεχηεθε ηνλ 

Μσράκκαλη φηαλ ήηαλ ζαξάληα εηψλ θαη απηφο είθνζη 

πέληε. Τπήξμε ε πξψηε γπλαίθα πνπ αζπάζηεθε ην 

Ηζιάκ. Ζ Υαληίηδα, κεηαμχ ησλ άιισλ, απνηέιεζε 

κεγάιε πεγή παξεγνξηάο γηα ηνλ Μσράκκαλη θαζ' φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη απηφο ζπλέρηζε λα ηελ 

ζπκάηαη  κέρξη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ σο ηελ πην 

αγαπεκέλε ηνπ ζχδπγν. Σεο έκεηλε πηζηφο γηα 25 

ρξφληα κέρξη ην ζάλαηφ ηεο, πνπ ζπλέβε φηαλ απηφο 

ήηαλ 50 εηψλ θαη απηή 65. 

 

Δάλ είρε νδεγεζεί απφ ηηο ιάγλεο επηζπκίεο ηνπ, φπσο 

θαηεγνξήζεθε απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ, ζα κπνξνχζε 

λα έρεη παληξεπηεί αξθεηέο, φκνξθεο, λέεο γπλαίθεο, 

πξάγκα απφιπηα θπζηνινγηθφ θαη ζεκηηφ ζε κηα 

θνηλσλία, φπνπ ην λα έρεη θαλείο πνιιέο ζπδχγνπο 

ήηαλ ν θαλφλαο θαη δελ ζα ππήξρε θαλέλαο ιφγνο λα 

παξακείλεη πηζηφο ζε κηα ειηθησκέλε γπλαίθα κέρξη ηελ 

ειηθία ησλ 50 εηψλ. Απηφ θαη κφλν ζα ήηαλ αξθεηφ γηα 

λα αληηθξνχζεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ. 
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Δληνχηνηο, φπσο ζα δνχκε, ε αλαθνξά ζηνπο 

ππφινηπνπο γάκνπο ηνπ ζα απνδείμεη πφζν αβάζηκεο 

είλαη νη ππφλνηεο γηα ζεμνπαιηθέο νξέμεηο, απαληψληαο 

πιήξσο ζε απηφ ην εξψηεκα. 

 

Μεηά ην ζάλαην ηεο Υαληίηδα, ν Μσράκκαλη 

παληξεχηεθε κία άιιε ρήξα, ηελ άνπληα (Sawda), ε 

νπνία ήηαλ 65 εηψλ. Απηή θαη ν πξψελ ζχδπγφο ηεο, o 

αθξάλ, ήηαλ κεηαμχ εθείλσλ ησλ κνπζνπικάλσλ πνπ 

είραλ κεηαλαζηεχζεη ζηελ Αβεζζπλία (Αηζηνπία), γηα λα 

απνθχγνπλ ηελ θαηαπίεζε θαη ηε δίσμε ησλ θαηνίθσλ 

ηεο Μέθθαο (πνπ ηφηε ήηαλ αθφκε εηδσινιάηξεο). Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζηε Μέθθα, ν ζχδπγφο 

ηεο πέζαλε. Σφηε, ν Πξνθήηεο βιέπνληαο ζε πνηα 

δχζθνιε θαηάζηαζή είρε βξεζεί, ηελ παληξεχηεθε. 

Αξγφηεξα, παληξεχηεθε ηελ „Ά‟ηζα („A‟isha), θφξε ηνπ 

παιηνχ θίινπ θαη ζπληξφθνπ ηνχ Ακπνχ Μπαθξ (Abu 

Bakr). Ζ „Ά‟ηζα είρε πξνεγνπκέλσο αξξαβσληαζηεί κε 

ηνλ Σδνπκπάηξ ηκπλ Μνχη„ηκ (Jubayr ibn Mut„im) φηαλ 

ήηαλ κφιηο 5 εηψλ. Οη γάκνη κεηαμχ κηθξψλ παηδηψλ 

ήηαλ θνηλή πξαθηηθή ζηελ πξντζιακηθή Αξαβία.  Ζ 

„Ά‟ηζα ήηαλ ε κφλε παξζέλα κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ ηνπ 
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Πξνθήηε θαη ε κφλε πνπ γελλήζεθε ζε κία 

κνπζνπικαληθή νηθνγέλεηα. 

 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνθήηε κε απηφλ ηνλ 

γάκν ήηαλ ε ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κε ηνλ αδειθηθφ ηνπ 

θίιν Ακπνχ Μπαθξ, ν νπνίνο ήηαλ ν θχξηνο 

ππεξαζπηζηήο ηνπ ελάληηα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

Μέθθαο. Δπί πιένλ, ε „Ά‟ηζα θαηαγφηαλ απφ κία θπιή 

γλσζηή γηα ηελ ηηκή θαη ηε ζσθξνζχλε  ησλ κειψλ ηεο. 

Ο Πξνθήηεο ήμεξε φηη ε „Ά‟ηζα ζα ήηαλ παξά πνιχ 

ρξήζηκε γηα ηελ ηζιακηθή θνηλφηεηα, ην «έζλνο» ηνπ 

(νχκκα), κεηαβηβάδνληαο θαη θάλνληαο γλσζηά φζα ή 

ίδηα είρε κάζεη απφ  ηε δσή ηεο κε ηνλ Μσράκκαλη, 

εηδηθά γηα φζα αθνξνχζαλ νηθνγελεηαθά θαη 

πξνζσπηθά ζέκαηα πνπ νη άιινη κνπζνπικάλνη δελ 

γλψξηδαλ  

 

Πξάγκαηη, ν Πξνθήηεο ζπκβνχιεςε ηελ θνηλφηεηά ηνπ 

λα κάζεη ηα κηζά γηα ηε ζξεζθείά ηνπο απφ ηελ „Ά‟ηζα. 

Ζ πξφβιεςε ηνπ Πξνθήηε απνδείρζεθε ζσζηή, γηαηί ε 

„Ά‟ηζα έδεζε άιια 45 ρξφληα κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, θαη 

έηζη ε „Ά‟ηζα έγηλε κηα απφ ηηο θχξηεο πεγέο γηα ηελ 
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εξκελεία ησλ πξνθεηεηψλ, ηνπ βίνπ θαη ησλ γλψζεσλ 

ηνπ Μσράκκαλη. 

Μεηά απφ ηελ „Ά‟ηζα, ν Μσράκκαλη παληξεχηεθε άιιε 

κία ρήξα, ηε Υάθζα (Hafsa), ε νπνία ήηαλ θφξε ηνπ 

καξ ηκπλ αι-Υαηηάκπ („Umar ibn al-Khattab), ηνπ πην 

ζηελνχ ζπληξφθνπ ηνπ Μσράκκαλη κεηά απφ ηνλ 

Άκπνπ Μπαθξ. Ο πξψελ ζχδπγφο ηεο, ν Υνπλάηο 

(Khunays), είρε καξηπξήζεη ζηε κάρε ηνπ Μπαληξ˙ έηζη 

ν Πξνθήηεο αηζζάλζεθε ππνρξεσκέλνο απέλαληη ζηνλ 

καξ, ν νπνίνο είρε αζπαζηεί ην Ηζιάκ θαη παξείρε 

βνήζεηα ζηνπο κνπζνπικάλνπο ζηε Μέθθα ελάληηα 

ζηνπο ερζξνχο ηνπο. 

 

Ζ Εάηλακπ (Zaynab), θφξε ηνπ Υνπδάηκα (Khuzayma), 

ήηαλ άιιε κία ρήξα πνπ παληξεχηεθε ν Πξνθήηεο. 

Απηή είρε πξνεγνπκέλσο παληξεπηεί ηνλ Οπκπάτληα 

ηκπλ αι-Υάξηζ („Ubayda ibn al-Harith), ν νπνίνο επίζεο 

καξηχξεζε ζηε κάρε ηνπ Μπαληξ. Απηή ήηαλ εμήληα 

ρξνλψλ φηαλ ν Πξνθήηεο ηελ παληξεχηεθε. Ήηαλ 

γλσζηή σο «ε κεηέξα ησλ αδηθεκέλσλ». Πέζαλε κφλν 

δχν ή ηξεηο κήλεο κεηά ην γάκν ηεο κε ηνλ Πξνθήηε. 
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Αξγφηεξα ν Μσράκκαλη παληξεχηεθε κία άιιε ρήξα, 

ηελ Οπκκ άιακα (Umm Salama). Ο πξψελ ζχδπγφο 

ηεο, ν Ακπνχ άιακα (Abu Salama), καξηχξεζε ζηε 

κάρε ηνπ ρνπλη, αθήλνληαο πίζσ ηνπ ηέζζεξα 

νξθαλά. Ζ Οπκκ άιακα εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ 

έγθπνο θαη, εμαηηίαο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ άλδξα ηεο, ήηαλ  

ηξνκεξά ζηελνρσξεκέλε. Πεξηηηφ λα πνχκε φηη 

ρξεηαδφηαλ πνιιή ζηήξημε. Μεηά ηνλ ηνθεηφ, ν καξ 

πξφηεηλε ζηνλ Πξνθήηε λα ηελ παληξεπηεί θαη απηφο 

δέρηεθε ηελ πξφηαζή ηνπ, θαη ηελ παληξεχηεθε. Πνηνο 

ζθνπφο λα ππήξρε άξαγε γηα έλα άηνκν ζαλ ηνλ 

Πξνθήηε, πνπ ήηαλ ηφηε 54 εηψλ, λα παληξεπηεί κία 

ρήξα κε ηέζζεξα νξθαλά, εθηφο απφ ηελ αλζξψπηλε 

αγάπε, ηελ επζπιαρλία θαη ηελ ζπκπφληα; Τπήξμε 

φκσο έλαο άιινο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα απηφλ ηνλ 

γάκν: ε Οπκκ άιακα αλήθε ζηε θπιή ησλ Μπάλνπ 

Μαρδνχκ, ζηελ νπνία αλήθαλ επίζεο δχν απφ ηνπο 

ηζρπξφηεξνπο ερζξνχο ηνπ Ηζιάκ εθείλε ηελ πεξίνδν: ν 

Ακπνχ Σδαρι (Abu Jahl) θαη ν Υάιηλη ηκπλ αι-Οπαιίλη 

(Khalid ibn al-Walid). Αλ θαη απφ ηνπο δχν, ν Ακπνχ 

Σδαρι παξέκεηλε εηδσινιάηξεο, δελ άιιαμε πνηέ, ελψ 

ν Υάιηλη αξγφηεξα αζπάζηεθε ην Ηζιάκ θαη έγηλε έλαο 
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ιακπξφο δηνηθεηήο ησλ ηζιακηθψλ ζηξαηψλ. 

Φαλεξψλεηαη εδψ, γηα αθφκε κία θνξά πσο έλαο απφ 

ηνπο πην ζεκαληηθνχο θαη αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ησλ 

πνιιψλ γάκσλ ηνπ Πξνθήηε ήηαλ λα θέξεη ηηο ηζρπξέο 

αξαβηθέο θπιέο πην θνληά ζην Ηζιάκ. 

 

Ο Πξνθήηεο παληξεχηεθε θαη κία δηαδεπγκέλε γπλαίθα: 

ηε Εάηλακπ (Zaynab), θφξε ηνπ Σδαρο (Jahsh). Ζ 

Εάηλακπ ήηαλ παληξεκέλε κε ηνλ απειεχζεξν ηνπ 

Πξνθήηε Εάηλη ηκπλ Υάξηζα (Zayd ibn Haritha), θαη 

ήηαλ εμαδέιθε ηνπ Μσράκκαλη, δεδνκέλνπ φηη ήηαλ 

θφξε κηαο ζείαο ηνπ, απφ ην ζφη ηνπ παηέξα ηνπ. Ο 

Εάηλη ηελ ρψξηζε θαη ν Πξνθήηεο ηελ παληξεχηεθε 

φηαλ εθείλε ήηαλ 38 εηψλ. Ο γάκνο ηνπ κε ηε Εάηλακπ 

ζηφρεπε ζηελ αθχξσζε, ηνπ παξαδνζηαθνχ αξαβηθνχ 

εζίκνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν, νη πηνζεηεκέλνη γηνη ήηαλ 

ζαλ πξαγκαηηθνί γηνη, άξα δελ επηηξεπφηαλ λα 

παληξεπηεί θαλείο ηελ πξψελ γπλαίθα ηνπ 

πηνζεηεκέλνπ γηνπ ηνπ. Σψξα φκσο ν γάκνο ηνπ 

Μσράκκαλη κε ηε Εάηλακπ είρε ηε ζεία επηθχξσζε, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Κνξάλη, 
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«ηαλ ινηπφλ ν Εάηλη ρψξηζε απφ απηήλ, ηεξψληαο ηελ 

πξέπνπζα δηαδηθαζία ζαο επηηξέςακε λα παληξεπηείηε, 

γηα λα κελ ππάξρεη ζηνπο πηζηνχο θακία δπζθνιία ζην 

λα παληξεπηνχλ ηηο πξψελ ζπδχγνπο ησλ ζεηψλ γηψλ 

ηνπο, εθφζνλ (απηνί) ρσξίδνπλ αθνινπζψληαο ηελ 

πξέπνπζα (δηαδηθαζία),» ({νχξα αι-Αρδάκπ/ Οη 

Οκφζπνλδνη} 33:37) 

 

Μηα άιιε ρήξα πνπ παληξεχηεθε ν Πξνθήηεο ήηαλ ε 

Οπκκ Υακπίκπα (Umm Habiba).  Ήηαλ θφξε ηνπ 

Ακπνχ νπθηάλ (Abu Sufyan), ν νπνίνο ππήξμε 

άζπνλδνο ερζξφο ηνπ Ηζιάκ γηα πνιιά ρξφληα πξηλ 

γίλεη θαη απηφο κνπζνπικάλνο. Ζ Οπκκ Υακπίκπα 

παληξεχηεθε αξρηθά ηνλ Οπκπάηλη-Αιιάα („Ubayd 

Allah), ν νπνίνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ 

Πξνθήηε. Μεηαλάζηεπζαλ ακθφηεξνη ζηελ Αηζηνπία γηα 

λα απνθχγνπλ ηηο δηψμεηο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

Μέθθαο. ηελ Αηζηνπία ν Οπκπάηλη-Αιιάα έγηλε 

Υξηζηηαλφο θαη παξέκεηλε ζε απηή ηε ρψξα φπνπ 

πέζαλε κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα. Βιέπνληαο ηελ πνιχ 

δχζθνιε θαηάζηαζή ζηελ νπνία είρε βξεζεί ε Οπκκ 

Υακπίκπα, κηα γπλαίθα πνπ είρε εγθαηαιεηθζεί απφ ην 
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ζχδπγφ ηεο θαη ηεο νπνίαο ν παηέξαο ήηαλ άζπνλδνο 

ερζξφο ηνπ Ηζιάκ, ν Πξνθήηεο έζηεηιε έλαλ 

απεζηαικέλν ζηνλ Νέγνπο, ηνλ βαζηιηά ηεο Αηζηνπίαο, 

θαη ηνπ δήηεζε ηελ άδεηα λα ηελ παληξεπηεί. Ο αηζίνπαο 

βαζηιηάο έδσζε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ην γάκν θαη ε 

Οπκκ Υακπίκπα παληξεχηεθε κε ηνλ Πξνθήηε φηαλ 

ήηαλ 36 ή 37 εηψλ. πσο θαη κε πνιινχο άιινπο 

γάκνπο ηνπ Πξνθήηε, εθείλνο κε ηελ Οπκκ Υακπίκπα 

επλφεζε ηελ πξνζέγγηζε ζην Ηζιάκ κίαο ζεκαληηθήο 

θπιήο ησλ Κσξετζηηψλ (Κνπξάηο), εθείλεο ησλ Μπάλνπ 

Άκπλη αζ-ακο. 

 

Μεηά ηελ Οπκκ Υακπίκπα ν πξνθήηεο παληξεχηεθε ηε 

Σδνπατξία (Juwayiryya), θαη απηή ρήξα. Ο παηέξαο θαη 

ν πξψελ ζχδπγνο ηεο ήηαλ κεγάινη ερζξνί ηνπ Ηζιάκ 

θαη κάιηζηα, ππνθηλνχκελνη απφ ηνπο εηδσινιάηξεο 

θαηνίθνπο ηεο Μέθθαο είραλ ζρεδηάζεη λα επηηεζνχλ 

ζηε Μεδίλα. Γηα απηφ ην ιφγν ν ηζιακηθφο ζηξαηφο 

θηλήζεθε ελάληηα ζηε θπιή ηνπ παηέξα ηεο (νη Μπάλνπ 

Μνχζηαιηθ). Ζ ζχγθξνπζε θαηέιεμε κε ηελ ήηηα ηεο 

θπιήο ηεο Σδνπνπατξίγηα απφ ηνλ Πξνθήηε θαη κε ηνλ 

ζάλαην ηνπ ζπδχγνπ ηεο Σδνπατξία. Μεηά απφ ηε 
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ζχγθξνπζε νη κνπζνπικάλνη αηρκαιψηηζαλ πνιινχο 

απφ ηνπο Μπάλνπ Μνχζηαιηθ θαη κεηαμχ ηνπο ήηαλ θαη 

ε Σδνπατξία. Σφηε ν παηέξαο ηεο πξφζθεξε ιχηξα γηα 

ηελ απειεπζέξσζή ηεο, αιιά απηή δήηεζε λα κείλεη 

ζηελ ππεξεζία ηνπ Πξνθήηε, ν νπνίνο αξγφηεξα ηελ 

παληξεχηεθε, φηαλ ε ίδηα ηνπ ην δήηεζε. Ο γάκνο ηεο 

νδήγεζε ζηελ απειεπζέξσζε φισλ ησλ αηρκαιψησλ 

ηεο θπιήο ηεο. πσο βιέπνπκε, θαη απηφο ν γάκνο ηνπ 

Μσράκκαλη είρε σο ζπλέπεηα ηελ θαζηέξσζε ηεο 

εηξήλεο θαη ηε ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο 

ηζιακηθήο θνηλφηεηαο ηεο Μεδίλαο θαη κίαο αξαβηθήο 

θπιήο. 

 

Μία άιιε γπλαίθα, επίζεο ρήξα, πνπ παληξεχηεθε ν 

Πξνθήηεο ήηαλ ε αθίγηα (Safiyya). Ζ αθίγηα είρε 

πξνεγνπκέλσο παληξεπηεί άιιεο δχν θνξέο θαη ν 

δεχηεξνο ζχδπγφο ηεο είρε ζθνησζεί ζηε κάρε ηνπ 

Υάτκπαξ. Ο παηέξαο ηεο ήηαλ ν αξρεγφο ηεο δηάζεκεο 

εβξατθήο θπιήο ησλ Μπάλνπ Ναληίξ (Banu Nadir), ν 

νπνίνο επίζεο ζθνηψζεθε ζηε κάρε ηνπ Υάτκπαξ. 

Μεηά ηε κάρε, ε αθίγηα αηρκαισηίζηεθε, αιιά ηειηθά 

απειεπζεξψζεθε θαη ν Πξνθήηεο ηελ παληξεχηεθε. 
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Αξγφηεξα, κεξηθνί  κνπζνπικάλνη παξαπνλέζεθαλ ζην 

Μσράκκαλη επεηδή ε αθίγηα βνεζνχζε ηνπο 

Δβξαίνπο, αιιά απηή απάληεζε ζηηο επηθξίζεηο 

ιέγνληαο πσο έπξεπε λα θξνληίδεη απηνχο πνπ είλαη 

ζπγγελείο ηεο. Ο Πξνθήηεο ππεξαζπίζηεθε ηε ζέζε 

ηεο θαη ηεο είπε λα ηνπο απαληήζεη κε απηά ηα ιφγηα: 

«Ο παηέξαο κνπ είλαη ν Ααξψλ (Υαξνχλ), ν ζείνο κνπ 

είλαη ν Μσπζήο (Μνχζα) θαη ν άλδξαο κνπ είλαη ν 

Μσράκκαλη». Απηφο ν γάκνο νδήγεζε ζε κηα βειηίσζε 

θαη κία ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

κνπζνπικάλσλ θαη ησλ Δβξαίσλ ηεο Μεδίλαο.  

 

Ο ηειεπηαίνο γάκνο ηνπ Πξνθήηε ήηαλ κε κία άιιε 

δηαδεπγκέλε γπλαίθα, ηε Ματκνχλα (Maymuna). H 

Ματκνχλα είρε παληξεπηεί ήδε δχν θνξέο θαη ήηαλ 

κεγάιε ζε ειηθία. 

 

Παληξεχηεθε ηνλ Πξνθήηε φηαλ απηφο ήηαλ 57 εηψλ. Ο 

γάκνο έγηλε θαηφπηλ πξνηξνπήο ηνπ ζείνπ ηνπ 

Πξνθήηε Ακπάο („Abbas), πνπ ζεσξνχζε φηη κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ε θπιή ηεο Ματκνχλα, νη Υηιαιίηεο, ζα 

δερφηαλ ην Ηζιάκ. Καη πξάγκαηη, απηφ ζπλέβε: κεηά 
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απφ ην γάκν ηνπ Μσράκκαλη κε ηελ Ματκνχλα, ε θπιή 

ηεο αζπάζηεθε ην Ηζιάκ . 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ ήηαλ νη 

ηδηνηξνπίεο θαη νη επηζπκίεο ηνπ Πξνθήηε πνπ 

πξνθάιεζαλ ηνπο γάκνπο ηνπ, αιιά κάιινλ ν ίδηνο ν 

Θεφο είρε πξνγξακκαηίζεη ηνπο γάκνπο ηνπ. Ο Θεφο 

δηέηαμε ηνλ απεζηαικέλν αγγειηαθφξν Σνπ κεηά απφ 

ηνλ ηειεπηαίν γάκν (κε ηε Ματκνχλα) λα κελ 

παληξεπηεί μαλά ({ νχξα αλ-Ννπξ/Σν Φσο} 24:33), 

επεηδή νη ζηφρνη ησλ γάκσλ ηνπ είραλ επηηεπρζεί θαη ε 

πξνθεηηθή ηνπ απνζηνιή ήηαλ θνληά ζηελ 

νινθιήξσζε. 

 

ια απηά δελ ζεκαίλνπλ φηη ν Πξνθήηεο δελ 

ελδηαθεξφηαλ γηα ην άιιν θχιν. ίγνπξα ην άιιν θχιν 

θαη ε νκνξθηά ηνλ έιθπαλ θαη ν ίδηνο δελ δίζηαδε λα 

εθθξάδεη θάηη ηέηνην. Ο Μσράκκαλη είπε: "Σν άξσκα 

θαη νη γπλαίθεο κνπ είλαη αγαπεηά. Παξφια απηά, ε 

ραξά ησλ καηηψλ κνπ είλαη ζηελ πξνζεπρε". Δίπε 

επίζεο: "Έρσ ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ εαπηνχ κνπ".  

Παξαηεξψληαο ηε δσή ηνπ δηαπηζηψλεη θαλείο ν 
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Μσράκκαλη πιεζίαζε ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο κε κέηξν, είηε φηαλ έηξσγε, είηε φηαλ 

έπηλε είηε φηαλ πεξλνχζε ηελ ψξα κε ηηο ζπδχγνπο ηνπ 

ρσξίο λα ππνπέζεη πνηέ ζε ππεξβνιέο. Απφ πνιινχο 

δπηηθνχο ζπγγξαθείο παξνπζηάζηεθε σο επηπφιαηνο 

θαη έθθπινο, ζπλήζσο εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη είρε 

πνιιέο ζπδχγνπο. Απηφ φκσο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ζπλάδεη κε ηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη γάκνη ηνπ είραλ θνηλσληθφ θίλεηξν 

θαη πςειφηεξν ζηφρν απφ ηε απιή ζεμνπαιηθή 

ηθαλνπνίεζε. 

 

Θα ήηαλ ρξήζηκν εδψ λα αλαθεξζεί ηη γξάθεη κηα 

δπηηθή κειεηήηξηα, ε Κάξελ Άξκζηξνλγθ,  ζπγγξαθέαο 

ηνπ βηβιίν «Μσράκκαλη: Έλαο Πξνθήηεο ησλ θαηξψλ 

καο», ζε ζρέζε κε ηνπο γάκνπο ηνπ Πξνθήηε θαη ηεο 

πνιπγακίαο ζην Ηζιάκ: “ην Κνξάλη, ν ζεζκφο ηεο 

πνιπγακίαο ήηαλ κέξνο ηεο θνηλσληθήο λνκνζεζίαο. 

Γελ είρε σο ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αξζεληθήο 

ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο, αιιά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

αδηθηψλ πνπ γίλνληαλ εηο βάξνο ησλ ρεξψλ, ησλ 
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νξθαλψλ θαη άιισλ αδχλακσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο, 

πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα επάισηνη. Πάξα πνιχ ζπρλά, 

κεξηθνί αδίζηαθηνη νηθεηνπνηνχληαλ ηα πάληα θαη δελ 

άθελαλ ηίπνηα  ζηα πην αδχλακα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο…Ζ πνιπγακία είρε ζεζπηζηεί γηα λα 

παξέρεη αζθάιεηα ζηηο απξνζηάηεπηεο γπλαίθεο, πνπ 

έηζη ζα παληξεχνληαλ κε αμηνπξέπεηα, θαηαξγψληαο 

ζπγρξφλσο ηηο παιηέο ραιαξέο, αλεχζπλεο ζρέζεηο πνπ 

ππήξραλ ζηελ πξντζιακηθή αξαβηθή θνηλσλία. Οη 

άληξεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ κφλν κέρξη ηέζζεξηο 

ζπδχγνπο πνπ ζα έπξεπε λα κεηαρεηξίδνληαη φιεο κε 

ηνλ ίδην ηξφπν. Δπίζεο εζεσξείην πηα αδηθαηνιφγεην 

λα «θαηαβξνρζίζνπλ» ηελ  πεξηνπζία ηνπο…Σν Κνξάλη 

πξνζπαζνχζε λα πξνζθέξεη ζηηο γπλαίθεο έλα λνκηθφ 

θαζεζηψο, πνπ νη πεξηζζφηεξεο δπηηθέο γπλαίθεο δελ 

ζα απνιαχζνπλ κέρξη ην δέθαην έλαην αηψλα. Ζ 

ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ ήηαλ έλα έξγν αγαπεηφ 

ζηελ θαξδηά ηνπ Πξνθήηε... " 
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( 2 ) Δηέδσζε ν Πξνθήηεο Μσράκκαλη ην Ιζιάκ 

ππό ηελ απεηιή ηνπ μίθνπο θαη εμαλάγθαζε ηνπο 

αλζξώπνπο λα δερηνύλ ηε ζξεζθεία ηνπ; 

 

Πηζηεχεηαη επξέσο φηη ην Ηζιάκ δηαδφζεθε ππφ ηελ 

απεηιή ηνπ μίθνπο. Τπάξρνπλ δχν θχξηνη ιφγνη πνπ 

δείρλνπλ φηη απηφ δελ αιεζεχεη. 
 

Πξψηνλ, ν Πξνθήηεο ηνπ Διένπο, ν Πξνθήηεο 

Μσράκκαλη, δηαθήξπηηε φηη ζα παξέκελε πηζηφο ζηηο 

εληνιέο ηνπ Θενχ, θαη ν Θεφο απαγνξεχεη ξεηά ηελ δηα 

εμαλαγθαζκνχ αιιαγή ηεο ζξεζθείαο γηα ηνπο 

αλζξψπνπο: 

“ηε ζξεζθεία δελ ππάξρεη εμαλαγθαζκφο” ({νχξα αι-

Μπάθξα/Ζ Αγειάδα} 2:256) 

 

Τπάξρεη κία ελδηαθέξνπζα ηζηνξία ζρεηηθά κε ηελ 

απνθάιπςε απηνχ ηνπ ζηίρνπ. Έλαο απφ ηνπο 

ζπληξφθνπο ηνπ Πξνθήηε είρε δχν γηνπο πνπ είραλ 

γίλεη ρξηζηηαλνί πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ Ηζιάκ. ηαλ νη 

δχν γηνη καδί κε άιινπο ρξηζηηαλνχο ήξζαλ ζηε Μεδίλα 

ν παηέξαο ηνπο επέκεηλε λα γίλνπλ κνπζνπικάλνη. 
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Απηνί φκσο αξλήζεθαλ θαη έθεξαλ ην ζέκα ελψπηνλ 

ηνπ Πξνθήηε. Ο παηέξαο ηφηε ξψηεζε, "Ω Πξνθήηε 

ηνπ Θενχ! Πψο κπνξεί έλα κέξνο ηνπ εαπηνχ κνπ λα 

κπεη ζηελ θφιαζε θαη εγψ απιά λα παξαθνινπζψ;" Ωο 

απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα ν Θεφο απνθάιπςε ηνλ 

πξναλαθεξζέληα ζηίρν πνπ απαγνξεχεη νπνηνλδήπνηε 

εμαλαγθαζκφ ζε ζέκαηα ζξεζθείαο. Καηά ζπλέπεηα, νη 

δχν γηνη εθείλνπ ηνπ άλδξα ήηαλ ειεχζεξνη λα 

παξακείλνπλ Υξηζηηαλνί θαη ν Πξνθήηεο ηνπ Διένπο 

δελ ηνπο αλάγθαζε λα γίλνπλ κνπζνπικάλνη, φπσο 

ήζειε ν παηέξαο ηνπο. 
 

Έλαο άιινο ζηίρνο ηνπ Κνξαλίνπ ιέεη: 

«Καη αλ ήηαλ ε Δπηζπκία ηνπ Κπξίνπ ζνπ, ηφηε φινη ζα 

πίζηεπαλ, φινη φζνη είλαη πάλσ ζηε γε! Σν Μήλπκά ζνπ 

δελ είλαη λα ππνρξεψλεηο ηνπο αλζξψπνπο παξά ηε 

ζέιεζή ηνπο λα πηζηεχνπλ». ({ νχξα 

Γηνχλνπο/Ησλάο}10:99). 

 

ινη, αθφκε θαη εθείλνη πνπ θαηεγνξνχλ ηνλ Πξνθήηε 

γηα εμαλαγθαζηηθνχο εμηζιακηζκνχο, παξαδέρνληαη φηη 

ν Μσράκκαλη ήηαλ έλαο ζενζεβνχκελνο άλζξσπνο, ν 
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νπνίνο ππάθνπε πάληα θαη νιφςπρα ηνλ Θεφ. Πψο, 

ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα παξαβηάζεη απηέο ηηο ξεηέο 

ζείεο εληνιέο; 

 

Τπάξρνπλ άιιεο ηζηνξηθά θαηαγεγξακκέλεο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ ν Πξνθήηεο ζπλέζηεζε ζε θάπνηα 

άηνκα λα κελ αζπαζηνχλ ην Ηζιάκ γηα έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα, γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα. Μεηαμχ 

απηψλ είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Άκξ ηκπλ Άκπαζα αζ-

αιάκη („Amr ibn „Abasa as-Salami), πνπ ήιζε απφ 

καθξηά ζηε Μέθθα γηα λα αζπαζηεί ην Ηζιάκ. Ήηαλ ηφηε 

κία πεξίνδνο πνπ νη κνπζνπικάλνη δηψθνληαλ ζηε 

Μέθθα θαη ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ζπλαληήζνπλ 

ηνλ Πξνθήηε. Με θάπνην ηξφπν, ν Άκξ θαηφξζσζε λα 

βξεη ηνλ Πξνθήηε θαη  ηνπ εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηνπ 

λα αζπαζηεί ην Ηζιάκ.  

 

Ο Πξνθήηεο, εληνχηνηο, ηνπ είπε φηη δελ έπξεπε πξνο 

ην παξφλ λα αζπαζηεί ην Ηζιάκ, δεδνκέλνπ φηη νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη ηεο θπιήο ηνπ Άκξ ήηαλ 

ερζξηθέο. Ο Πξνθήηεο ζπκβνχιεςε ινηπφλ ηνλ Άκξ λα 

επηζηξέςεη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ έσο φηνπ λα θαλεί φηη ν 
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Πξνθήηεο ζα ππεξίζρπε ησλ αληηπάισλ ηνπ. Σειηθά, 

αθνχ πέξαζαλ πεξίπνπ 7-8 ρξφληα, ν Άκξ πήγε μαλά 

λα ζπλαληήζεη ηνλ Πξνθήηε θαη αζπάζηεθε ην Ηζιάκ. 

ίγνπξα, εάλ ν Πξνθήηεο είρε σο κνλαδηθφ ζηφρν ηνλ 

πξνζειπηηζκφ ησλ αλζξψπσλ ζην Ηζιάκ, ρσξίο λα 

ιάβεη ππφςε θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα, δελ 

ζα είρε ζπκβνπιέςεη ηνλ Άκξ λα επηζηξέςεη ζηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ εμ αηηίαο ηνπ επηθεηκέλνπ θηλδχλνπ. 

 

Ο Πξνθήηεο έδεηρλε εμαηξεηηθφ δήιν ζηελ δηάδνζε ηνπ 

ζείνπ κελχκαηνο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηελ 

νδήγεζή ηνπο πξνο ηε ζσηεξία. Σν ίδην ην Κνξάλη 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπκία ηνπ: 

«Παο (Ω! Μσράκκαλη) λα θαηαζηξέςεηο ηνλ εαπηφ ζνπ 

απφ ιχπε κφιηο θεχγνπλ, επεηδή δελ πηζηεχνπλ ζην 

κήλπκα (ηνπ Θενχ)». ({νχξα αι-Καρθ /Σν πήιαην} 

18:6). 

 

Αιιά απηφο ν δήινο δελ ηνλ νδήγεζε πνηέ λα 

αλαγθάζεη θάπνηνλ λα γίλεη κνπζνπικάλνο παξά ηε 

ζέιεζή ηνπ. 
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Γεχηεξνλ, δελ ππάξρεη θαλέλα ηζηνξηθφ ζηνηρείν πνπ 

δείρλεη φηη ν Πξνθήηεο Μσράκκαλη ελήξγεζε αληίζεηα 

πξνο ηελ αξρή ηεο απνδνθηκαζίαο νπνηνπδήπνηε 

εμαλαγθαζκνχ ζηε ζξεζθεία. Γελ ππάξρεη νχηε έλα 

θαηαγεγξακκέλν πεξηζηαηηθφ ζξεζθεπηηθνχ 

εμαλαγθαζκνχ ζηε ιεπηνκεξψο ηεθκεξησκέλε 

βηνγξαθία ηνπ Πξνθήηε. Μνινλφηη κεξηθνί δπηηθνί 

ηζηνξηθνί ησλ πξνεγνπκέλσλ αηψλσλ έρνπλ ηζρπξηζηεί 

φηη θάηη ηέηνην ζπλέβε, νη πην πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ 

απνδείμεη φηη νη πξνζειπηηζκνί δελ γίλνληαλ μαθληθά 

θαη θάησ απφ ηελ απεηιή ηεο βίαο, αιιά φηη νη 

άλζξσπνη πνπ δνχζαλ ζε επαθή κε ηνπο 

κνπζνπικάλνπο δέρνληαλ ηελ λέα πίζηε βαζκηαία, 

εηιηθξηλά θαη εζεινληηθά. Ο νξηεληαιηζηήο Σδνξηδ ει 

ιέεη: " πνηνο ιέεη φηη ην Ηζιάκ δηαδίδεηαη κε ην μίθνο, 

θάλεη απιά εηθαζίεο, επεηδή ην μίθνο δελ αλαθέξεηαη 

θαλ ζε πνιιέο ρψξεο φπνπ ην Ηζιάκ δηαδφζεθε”. 

 

Ο Μαράηκα Γθάληη, ν παηέξαο ηνπ ηλδηθνχ έζλνπο, είπε: 

"Δίκαη πεπεηζκέλνο, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, φηη δελ 

ήηαλ ην μίθνο πνπ εμαζθάιηζε ηφηε ζην Ηζιάκ κία ζέζε 

ζην ζρέδην ηεο δσήο. Ήηαλ ε γλήζηα απιφηεηα, ε 
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απφιπηε απηαπάξλεζε ηνπ Πξνθήηε, ε επζπλείδεηε 

κέξηκλα γηα ηηο ππνζρέζεηο ηνπ, ε έληνλε αθνζίσζή 

ηνπ ζηνπο θίινπο θαη ηνπο νπαδνχο ηνπ, ε αθνβία ηνπ 

θαη ε απφιπηε εκπηζηνζχλε ηνπ ζην Θεφ θαη ζηελ δηθή 

ηνπ απνζηνιή.” 

Ο δηάζεκνο γάιινο ηζηνξηθφο Γνπζηάθ Λνκπνχλ 

έγξαςε ζην βηβιίν ηνπ «Ο Αξαβηθφο Πνιηηηζκφο» φηη: 

"Ζ βία δελ ήηαλ έλαο παξάγνληαο ηεο δηάδνζεο ηνπ 

Ηζιάκ, θαη απηφ επεηδή νη Άξαβεο άθελαλ ηνπο 

αλζξψπνπο, ειεχζεξνπο λα αζθήζνπλ ηε ζξεζθεία 

ηνπο.” 

Έλαο άιινο δηάζεκνο επξσπαίνο ζπγγξαθέαο, ν 

Σφκαο Καξιάτι, είπε: "ζνη θαηεγνξνχλ [ηνλ Πξνθήηε]  

γηα ην φηη βαζηδφηαλ ζην μίθνο πξνθεηκέλνπ νη 

άλζξσπνη λα αληαπνθξηζνχλ ζην θήξπγκά ηνπ ιέλε 

αθαηαλφεηεο αεδίεο!" 

 

Ζ ηζηνξία, ε ινγηθή, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε 

αθαδεκατθή έξεπλα απνξξίπηνπλ ηελ αληίιεςε φηη ν 

Πξνθήηεο Μσράκκαλη επέβαιε κε ηε βία ηε ζξεζθεία 

ηνπ ζε απξφζπκεο κάδεο. Ήηαλ ε εθνχζηα απνδνρή θαη 

ε πιήξεο πεπνίζεζε ηεο αιήζεηαο ηνπ Ηζιάκ πνπ 
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πξνθάιεζαλ καδηθνχο πξνζειπηηζκνχο ζε πνιιέο 

ρψξεο. Ζ Κίλα, ε Ηλδνλεζία, ε Μαιαηζία θαη άιιεο 

λνηηναζηαηηθέο ρψξεο απνηεινχλ ηξαληαρηά 

παξαδείγκαηα απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Μπνξνχκε 

λα παξαηεξήζνπκε κηα αλαδσπχξσζε απηνχ ηνπ 

θαηλφκελνπ ζήκεξα – αλ θαη κε ιηγφηεξν ζεακαηηθφ 

ηξφπν – ζηελ Δπξψπε θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή, φπνπ ην 

Ηζιάκ είλαη ε ζξεζθεία πνπ εμαπιψλεηαη γξεγνξφηεξα. 
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( 3 ) Έγξαςε ν Μσράκκαλη ην Κνξάλη; Αληέγξαςε 

ηελ Αγία Γξαθή; 

 

Ζ ηζρπξφηεξε θαηεγνξία ελάληηα ζηνλ Πξνθήηε 

Μσράκκαλη, εηδηθά ζηε Γχζε, είλαη εθείλε ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία απηφο δεκηνχξγεζε ην Κνξάλη. Αθφκε θαη νη 

δπηηθνί κειεηεηέο πνπ είλαη θίια πξνζθείκελνη πξνο ην 

Ηζιάκ δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ φηη ην Κνξάλη 

είλαη θείκελν ζείαο απνθάιπςεο θαη φηη ν δεκηνπξγφο 

ηνπ είλαη ν ίδηνο ν Θεφο. Τπάξρεη κηα καθξαίσλε θαη 

βαζηά ξηδσκέλε παξάδνζε ζηε δπηηθή γξακκαηεία πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην Κνξάλη σο θαηαζθεχαζκα/έξγν ηνπ 

Μσράκκαλη. Θεσξνχκε ινηπφλ αλαγθαίν λα 

αλαθεξζνχκε, έζησ θαη ελ ζπληνκία, ζε απηφ ην 

δήηεκα, ιακβάλνληαο ππφςή καο απνδεδεηγκέλα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα, θαζψο επίζεο, γηα φζν αθνξά ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ Πξνθήηε, ηε δσή θαη ηε 

ζηαδηνδξνκία ηνπ. 

 

Ο Πξνθήηεο Μσράκκαλη είλαη ίζσο ην κνλαδηθφ 

ηζηνξηθφ πξφζσπν ηεο αξραηφηεηαο γηα ην νπνίν 

έρνπκε ηα πιεξέζηεξα ηεθκεξησκέλα βηνγξαθηθά 
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ζηνηρεία. Απηφ καο επηηξέπεη λα εμεηάζνπκε αλαιπηηθά 

ην ελδερφκελν λα έγξαςε ν ίδηνο ην Κνξάλη. Πξφθεηηαη 

γηα έλα ηεξάζηην δήηεκα, δεδνκέλνπ φηη νη κειεηεηέο 

έρνπλ αλαιχζεη θαη ζπδεηήζεη δηεμνδηθά ηα πνιπάξηζκα 

ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζεία πξνέιεπζε ηνπ 

Κνξαλίνπ. κσο, έρνληαο ππφςηλ ηνλ ζθνπφ ηνπ 

παξφληνο βηβιίνπ, ζα αλαθέξνπκε κνλν κεξηθά 

παξαδείγκαηα. 

Πξψηνλ: ήηαλ επξέσο γλσζηφ κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ 

ηεο Μέθθαο φηη ν Πξνθήηεο Μσράκκαλη δελ ήμεξε λα 

δηαβάδεη θαη λα γξάθεη, θαη ζηεξνχληαλ ηεο βαζηθήο 

παηδείαο. Σν ίδην ην Κνξάλη αλαθέξεη ξεηά φηη ν 

Πξνθήηεο ήηαλ αλαιθάβεηνο, ελλνψληαο μεθάζαξα φηη 

δελ ήμεξε λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη. Καλέλαο ζηελ 

θνηλσλία ηεο Μέθθαο δελ πξνζπάζεζε λα αξλεζεί 

απηήλ ηελ πιεξνθνξία ηνπ Κνξαλίνπ: 

«Γη‟ απηφ πηζηέςηε ζηνλ Θεφ θαη ζηνλ Απεζηαικέλν 

Σνπ, ηνλ αλαιθάβεην Πξνθήηε, πνπ (θη ν ίδηνο) 

πηζηεχεη ζηνλ Θεφ θαη ζηνπο Λφγνπο Σνπ. 

Αθνινπζείζηε ηνλ, θαη ίζσο λα νδεγεζείηε (ζηε 

ζσηεξία)». ({νχξα αι-Αξ„άθ}7:158) 
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πσο πεξηγξάθεηαη ζηε βηνγξαθία ηνπ, φηαλ ν 

Αξράγγεινο Γαβξηήι εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά 

ζηνλ Πξνθήηε, ν νπνίνο ήηαλ ηφηε ζηελ ειηθία ησλ 40 

εηψλ, θαη ηνπ απνθάιπςε ηνλ πξψην ζηίρν ηνπ 

Κνξαλίνπ ιέγνληάο ηνπ: "Γηάβαζε!", ε απάληεζε ηνπ 

Πξνθήηε ήηαλ φηη δελ ήμεξε λα δηαβάδεη. Καηά 

ζπλέπεηα αθφκε θαη ζηελ αξρή ηεο απνζηνιηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπ ν Πξνθήηεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

ζπγγξάςεη έλα βηβιίν.  

 

πσο ιέεη ην Κνξάλη, ε Θεία νθία δηάιεμε ηνλ 

Μσράκκαλη πνπ ήηαλ αγξάκκαηνο: 

«Καη δελ ήηαλ (δπλαηφ) ζ‟ εζέλα λα δηαβάδεηο γξαθέο 

πξηλ ηνχηνπ (ζνπ θηάζεη ε Θεία απνθάιπςε), θαη νχηε 

είλαη δπλαηφ λα ηηο γξάθεηο κε ην δεμί ζνπ ρέξη. Γηαηί 

βέβαηα αλ απηφ γηλφηαλ ζα είραλ ακθηβνιίεο εθείλνη 

πνπ κάηαηα θιπαξνχλ». ({νχξα αι-Αλθακπνχη/Ζ 

Αξάρλε} 29:48) 

 

Γεχηεξνλ: φηαλ πξνέθππηε θάπνην πξφβιεκα ζηελ 

ηζιακηθή θνηλφηεηα, ν Μσράκκαλη δελ κπνξνχζε λα 

βξεη απφ κφλνο ηνπ κηα ιχζε έσο φηνπ απηή ηνχ 
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απνθαιππηφηαλ απφ ηνλ Θεφ. ε πνιιέο απφ απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ε απνθάιπςε ηεο ιχζεο θαζπζηεξνχζε 

πξνθαιψληαο ζπρλά ζηνλ Πξνθήηε κεγάιε αλεζπρία. 

Δάλ ν Πξνθήηεο επηλννχζε ν ίδηνο ηηο απαληήζεηο, 

γηαηί λα πεξηκέλεη ηηο απνθαιχςεηο; Ηδνχ κεξηθά 

παξαδείγκαηα: 

Κάπνηε κηα νκάδα αλζξψπσλ θαηεγφξεζε ηε ζχδπγν 

ηνπ Πξνθήηε „Ά‟ηζα γηα κνηρεία. Οη θαηεγνξίεο θαη νη 

ζπθνθαληίεο πξνθάιεζαλ κεγάιε αλαζηάησζε ζηελ 

ηζιακηθή θνηλφηεηα ηεο Μεδίλαο θαη νδήγεζαλ ηνλ 

Πξνθήηε λα απνκαθξπλζεί πξνζσξηλά απφ ηελ „Ά‟ηζα. 

ε απηή ηελ εμαηξεηηθά δχζθνιε δνθηκαζία ν 

Μσράκκαλη δελ ήμεξε ηη λα θάλεη. Σειηθά 

απνθαιχθζεθαλ κεξηθνί ζηίρνη ηνπ Κνξαλίνπ πνπ 

θαλέξσζαλ ηελ αζσφηεηα ηεο „Ά‟ηζα θαη επέπιεμαλ 

εθείλνπο πνπ εμαπέιπαλ αλππφζηαηεο θαηεγνξίεο 

ελαληίνλ ηεο. 

Οη εγέηεο ησλ Κσξατζηηψλ έζεζαλ θάπνηε ζηνλ 

Πξνθήηε κεξηθέο εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ 

δνθηκάζνπλ θαη λα δνπλ εάλ είλαη πξαγκαηηθά ν 

Απεζηαικέλνο ηνπ Θενχ. Ρψηεζαλ γηα δηάθνξα ζέκαηα 

θαη γηα δηάθνξεο ηζηνξίεο, φπσο εθείλε ησλ Αλζξψπσλ 
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ηεο πειηάο1, ή εθείλε ηνλ Γνπ ‟ι-Καξλάηλ (ηνπ 

Γηθέξνπ Βαζηιηά), γηα ηε θχζε ηεο ςπρήο θ.ά. Πέξαζαλ 

κεξηθέο εβδνκάδεο θαη ν Πξνθήηεο δελ είρε δψζεη 

θακία απάληεζε, επεηδή ηφηε δελ ήμεξε ηίπνηα γηα φια 

απηά. Ωο απνηέιεζκα ηεο θαζπζηέξεζεο, ν Πξνθήηεο 

θαηεγνξήζεθε απφ ηνπο Κσξατζίηεο πσο είλαη έλαο 

ςεχηεο. Σειηθά, ζηνλ Πξνθήηε απνθαιχθζεθε έλα 

νιφθιεξν θεθάιαην ηνπ Κνξαλίνπ (ζνχξα), κε ηίηιν 

«Σν πήιαην» (νχξα 18), φπσο θαη άιινπο ζηίρνπο,  

πνπ απαληνχζαλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ νη 

Κσξατζίηεο ηνχ είραλ θάλεη. 

ηα πξψηα ρξφληα ηνπ Ηζιάκ νη κνπζνπικάλνη 

ζπλήζηδαλ λα πξνζεχρνληαη κε ην πξφζσπν 

ζηξακκέλν πξνο ηελ Ηεξνπζαιήκ. Ο Πξνθήηεο 

επηζπκνχζε λα αιιάμεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζεπρήο 

πξνο ζηε Μέθθα, αιιά δελ έθαλε ή είπε ηίπνηα γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αιιαγή· αληί απηνχ, πεξίκελε 

κηα εληνιή απφ ην Κχξηφ ηνπ, ζεθψλνληαο ην θεθάιη 

πξνο ηνπο νπξαλνχο, ελ αλακνλή ηεο απάληεζεο.  

 

Λέεη ην Κνξάλη:  

                                                 
εκείσκα ηνπ κεηαθξαζηή: ην πήιαην ησλ Δπηά Παίδσλ. 
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“Βιέπνπκε πσο ζηξέθεηο ην πξφζσπφ ζνπ ζηνλ 

νπξαλφ γηα θαζνδήγεζε ”. (νχξα αι-Μπάθξα/Ζ 

Αγειάδα 2:144). 

 

Ζ ζεία εληνιή έθζαζε θαη νη κνπζνπικάλνη έζηξεςαλ 

ακέζσο ηα πξφζσπά ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

Μέθθαο, δειαδή απφ ην Βνξξά πξνο ην Νφην.  

 

ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, φπσο θαη ζε πνιιέο 

άιιεο, ν Πξνθήηεο δελ πξνέβε ζε θακία ελέξγεηα πξηλ 

ηνπ απνθαιπθζνχλ νη θαηάιιειεο απαληήζεηο ή νη 

ζρεηηθέο εληνιέο. Απηφ ζπλέβε αθφκα θη φηαλ, εμαηηίαο 

ηεο θαζπζηέξεζεο, δερφηαλ επηθξίζεηο θαη θαηεγνξείην 

σο ςεπδνπξνθήηεο. Δάλ ην Κνξάλη ήηαλ πξάγκαηη 

έξγν ηνπ Μσράκκαλη, ζίγνπξα ζα κπνξνχζε "λα έρεη 

απνθαιχςεη" ν ίδηνο ηνπο ζηίρνπο λσξίηεξα. Αληίζεηα, 

απηφ απνδεηθλχεη φηη ην Κνξάλη είλαη θείκελν ζείαο 

απνθάιπςεο θαη φρη δεκηνχξγεκα ηεο θαληαζίαο ηνπ 

Μσράκκαλη. 
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Σξίηνλ: φινη νη Άξαβεο, κνπζνπικάλνη θαη κε, έρνπλ 

αλαγλσξίζεη ηελ χςηζηε αμία θαη ηελ γισζζηθή 

ηειεηφηεηα ηνπ Κνξαλίνπ: 

Ο καξ ηκπλ αι-Υαηηάκπ ήηαλ ζπλήζσο έλαο απφ 

ηνπο θξηηέο ηνπ δηαγσληζκνχ αξαβηθήο πνίεζεο πνπ 

δηεμαγφηαλ ζηε Μέθθα. Ζ απζεληία ηνπ ζηελ αξαβηθή 

γιψζζα ήηαλ παξνηκηψδεο. Δλ ηνχηνηο, φηαλ άθνπζε 

έλα απφζπαζκα ηνπ Κνξαλίνπ εληππσζηάζηεθε θαη 

εμαηηίαο απηνχ αζπάζηεθε ην Ηζιάκ. Πψο ζα κπνξνχζε 

ν Πξνθήηεο λα δεκηνπξγήζεη ηέηνην γισζζηθφ 

αξηζηνχξγεκα ζηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ ελψ κέρξη ηφηε 

δελ είρε πνηέ δψζεη θαλέλα δείγκα γηα ηέηνην ηαιέλην; 

Άιινη επηθαλείο Άξαβεο, φπσο ν αη-Σνπθάηι ηκπλ Άκξ 

αλη-Νηάνπζε θαη ν Οχηκπα ηκπλ Ρακπί‟α κε παξφκνηεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

αξαβηθή γιψζζα, φηαλ άθνπζαλ απνζπάζκαηα ηνπ 

Κνξαλίνπ άξρηζαλ λα εθθξάδνπλ ην ζαπκαζκφ ηνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο θξάζεηο φπσο: "Άθνπζα ηέηνηα ιφγηα 

πνπ δελ άθνπζα πνηέ πξηλ. Δίλαη απφ ην Θεφ, δελ είλαη 

πνίεζε, νχηε καγεία, νχηε καληεία". Απηφ ήηαλ 

ζπλήζσο ε πξψηε εληχπσζή φισλ φζσλ άθνπγαλ ην 

Κνξάλη, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ην Κνξάλη ήηαλ θάηη 
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πέξα απφ ην φπνην ηαιέλην ή κεγαινθπΐα δηέζεηε ν 

Μσράκκαλη θαη φηη δελ ήηαλ έξγν ηνπ. 

 

Σέηαξηνλ: ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

Λφγσλ ηνπ Πξνθήηε θαη ησλ Κνξαληθψλ ζηίρσλ. Οη 

Λφγνη ηνπ Πξνθήηε θαηαγξάθνληαη ζε δηάθνξα γξαπηά 

θείκελα θαη νλνκάδνληαη ζηα αξαβηθά Υαληίζ. Σν 

ζχλνιν ησλ Υαληίζ είλαη πάξα πνιχ κεγαιχηεξν ηνπ 

Κνξαλίνπ. ηαλ κηινχζε, ηα ιφγηα ηνπ δελ 

ζπλνδεχνληαλ απαξαίηεηα απφ θάπνηα ππεξθπζηθή 

εκπεηξία, ελψ φηαλ ηνπ απνθαιππηφηαλ ν Λφγνο ηνπ 

Θενχ, έλησζε ζπρλά αζπλήζηζηα αηζζήκαηα. Μεξηθέο 

θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ απνθαιχςεσλ ίδξσλε, 

αθφκε θαη ηηο θξχεο κέξεο, ην πξφζσπφ ηνπ γηλφηαλ 

θφθθηλν, ην ζψκα ηνπ γηλφηαλ βαξχ, θ.ά. Απιά 

ππνθξηλφηαλ; ίγνπξα φρη! Πψο ζα κπνξνχζε λα δήζεη 

γηα 23 νιφθιεξα ρξφληα κηα ηέηνηα επηηεδεπκέλε θαη 

ςεχηηθή δσή; Απηφ είλαη πξάγκαηη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ Υαληίζ θαη ηνπ Κνξαλίνπ. ζν γηα ην Κνξάλη, ήηαλ 

πξντφλ ζείαο απνθάιπςεο πνπ ν Μσράκκαλη κεηέθεξε 

θαηά ιέμε, ελψ ζηα Υαληίζ αλαθέξνληαη ηα δηθά ηνπ 

ιφγηα. 
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Τπφ απηφ ην πξίζκα, έλα άιιν θξίζηκν ζηνηρείν 

απνηειείηαη απφ ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

γισζζηθνχ χθνπο ηνπ Κνξαλίνπ θαη εθείλνπ ησλ 

Υαληίζ. Ζ ζχγθξηζε ησλ δχν θεηκέλσλ απνδεηθλχεη 

πεξίηξαλα φηη ν δεκηνπξγφο ηνπ Κνξαλίνπ είλαη 

εληειψο δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ ησλ Υαληίζ. 

Καηαγξάθεηαη επίζεο φηη νη ίδηνη νη Άξαβεο 

εμεπιάγεζαλ απφ ηε γιψζζα ηνπ Κνξαλίνπ, ελψ ήηαλ 

γλσζηφ φηη ν Πξνθήηεο δελ είρε δεκηνπξγήζεη θαλέλα 

θείκελν, νχηε πξνθνξηθφ νχηε γξαπηφ, πξηλ ηελ 

απνθάιπςή ηνπ Κνξαλίνπ. Δίλαη ζαθέο πσο ε γιψζζα 

ηνπ Κνξαλίνπ δελ ήηαλ ε γιψζζα ηνπ Μσράκκαλη. 

Αθφκε θαη απηνί πνπ δελ κηινχλ Αξαβηθά κπνξνχλ λα 

δηαπηζηψζνπλ απηήλ ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά ζην χθνο 

θαη ζηε γιψζζα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην Κνξάλη θαη 

ηα Υαληίζ, αθφκε θαη αλ δηαβάδνπλ απηά ηα θείκελα ζε 

κεηάθξαζε. 

 

Πέκπηνλ: κεγάιν κέξνο ηνπ Κνξαλίνπ αθηεξψλεηαη ζηηο 

ηζηνξίεο ησλ απεζηαικέλσλ ηνπ Θενχ θαη ησλ 

πξνθεηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηνπ Μσράκκαλη θαη ησλ 
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ιαψλ ηνπο. Απηφ πνπ ζπλερψο παξαηεξείηαη είλαη φηη ν 

Πξνθήηεο δελ είρε θακία πξνεγνχκελε γλψζε γηα 

θακία απφ εθείλεο ηηο ηζηνξίεο ή γηα άιια ηζηνξηθά 

γεγνλφηα θαη φηη γλψξηζε φια απηά κφλν ράξε ζηελ 

ζεία απνθάιπςε. Γηα παξάδεηγκα: 

ηελ ηζηνξία ηνπ Μσπζή θαη ηνπ Φαξαψ ην Κνξάλη 

ιέεη: 

«44. Καη εζχ δελ βξηζθφζνπλ (σ Μσράκκαλη) ζηε 

δπηηθή πιεπξά (ηνπ φξνπο ηλά) φηαλ αλαζέζακε ζηνλ 

Μσπζή ηελ απνζηνιή ηνπ, νχηε ήζνπλ αλάκεζα ζηνπο 

κάξηπξεο (απηνχ ηνπ πεξηζηαηηθνχ) 45. Κη φκσο 

δεκηνπξγήζακε (άιιεο) γεληέο, πνπ έδεζαλ κεηά απφ 

απηά, θαη δελ θαηνίθεζεο κε ηε γεληά (ηεο ρψξαο) ησλ 

Μαδηάκ γηα λα απαγγέιιεηο ηα Δδάθηά Μαο ζ‟ απηνχο. 

Κη φκσο εκείο ήκαζηαλ απηνί πνπ είραλ ζ‟απηνχο 

ζηείιεη απνζηφινπο (εκπλεπζκέλνπο απφ Δκάο)». 

({νχξα αι-Κάζαο/Σν Αθήγεκα }28:44-45) 

Σν Κνξάλη ιέεη επίζεο, κεηά απφ ηελ ηζηνξία ηνπ Ηεζνχ 

(Ίζα) θαη ηεο Μαξίαο (Μάξηακ):  

«Απηφ είλαη κέξνο απφ ηηο απνθαιχςεηο ησλ κπζηεξίσλ 

πνπ ζνπ θαλεξψλνπκε (σ Απφζηνιε!) 

απνθαιχπηνληάο ηεο ζε ζέλα. Γελ ήζνπλ καδί ηνπο 
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φηαλ έξηρλαλ θιήξν κε ηα βέιε ηνπο, γηα λα δνπλ πνηνο 

απ‟ απηνχο ζα αλαιάκβαλε ηε θξνληίδα ηεο Μάξηακ, 

νχηε ήζνπλ καδί ηνπο φηαλ θηινληθνχζαλ ( γη‟ απηφ)». 

({νχξα αι-Ηκξάλ/Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Ηκξάλ}3:44) 

 Δλψ κεηά απφ ηελ ηζηνξία ηνπ Ησζήθ ιέεη: 

«(Ω Μσράκκαλη!): Απηή είλαη κηα απφ ηηο ηζηνξίεο ηνπ 

αφξαηνπ (θφζκνπ) πνπ, εθπλένληάο ζε, ζνπ 

απνθαιχπηνπκε. Γελ ήζνπλ εθεί κπξνζηά εζχ, καδί 

ηνπο, φηαλ ζπλελλννχληαλ γηα ην ζρέδηφ ηνπο, κε πνην 

ηξφπν λα ζηήζνπλ ηελ παγίδα».({νχξα 

Γηνχζνπθ/Ησζήθ }12:102) 

 

ηίρνη φπσο απηνί πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ, 

εκθαλίδνληαη ζην Κνξάλη ζπλήζσο κεηά απφ ηηο 

ηζηνξίεο ηεο βηβιηθήο παξάδνζεο. πλεπψο, εάλ ν 

Πξνθήηεο είρε κάζεη απηέο ηηο ηζηνξίεο απφ ηνπο 

Δβξαίνπο θαη ηνπο Υξηζηηαλνχο, γηαηί λα ηηο απνδψζεη 

ζηνλ Θεφ;  Ήηαλ ηφζν κεγάινο ςεχηεο; 

 

Έθηνλ: ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην Κνξάλη επηθξίλεη 

απζηεξά ηνλ Πξνθήηε: 
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Μία θνξά ν Πξνθήηεο κε κεξηθνχο εγέηεο ησλ 

Κνπξατζηηψλ θαη ηνπο πξνέηξεπε λα αζπαζηνχλ ην 

Ηζιάκ. Έλαο ηπθιφο , ν Ακπληνπιιάρ ηκπλ Οπκκ 

Μαθηνχκ, πνπ ήηαλ ήδε κνπζνπικάλνο, πιεζίαζε ηνλ 

Πξνθήηε γηα λα ηνπ θάλεη κεξηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε 

ην Ηζιάκ. Ο Πξνθήηεο ηνλ αγλφεζε, επεηδή 

πξνζπαζνχζε λα εμεγήζεη ην κήλπκα ηνπ Ηζιάκ ζηνπο 

εγέηεο ησλ Κνπξατζηηψλ, κε ηελ ειπίδα φηη ζα γίλνληαλ 

κνπζνπικάλνη. Καη λα, πνπ απνθαιχθηεθαλ κεξηθνί 

ζηίρνη ηνπ Κνξαλίνπ πνπ θαηέθξηλαλ ηνλ Μσράκκαλη 

θαη ηνλ επηπιήηηαλε:  

«(ν Πξνθήηεο) ζθπζξψπηαζε θαη απνκαθξχλζεθε, γηαηί 

ήξζε (θνληά) ηνπ ν ηπθιφο (θαη ηνλ δηέθνςε), αιιά ηη 

ήηαλ εθείλν πνπ ήζειε λα ζνπ πεη θαη φηη ίζσο 

κπνξνχζε λα ηνλ θάλεη θαιχηεξν άλζξσπν 

(πλεπκαηηθά);». ({νχξα Άκπαζα/θπζξψπηαζε}80:1-

3). 

ηνλ Πξνθήηε άξεζε πνιχ ην κέιη. Μηα θνξά φκσο 

απέθπγε λα ην θάεη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ζπδχγνπο 

ηνπ πνπ ηνπ είραλ δεηήζεη λα κελ ην θάλεη. Ο Θεφο 

φκσο ηνλ θαηέθξηλε θαη ηνλ επέπιεμε γη‟ απηφ: 
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«Ω εζχ ν Πξνθήηεο! Γηαηί απαγνξεχεηο (θαη ζηεξείζαη) 

φ,ηη ν Θεφο ζνπ έρεη επηηξέςεη; Πξνζπαζείο λα 

επραξηζηήζεηο ηηο ζπδχγνπο ζνπ. Αιιά ν Θεφο είλαη 

Φηιεχζπιαρλνο θαη Παληειεήκνλαο». ({νχξα αη-

Σαρξίκ/Ζ Απαγφξεπζε} 66:1). 

Πξηλ ηελ εθζηξαηεία ηνπ Σακπνχθ κεξηθνί ππνθξηηέο 

πήγαλ ζηνλ Πξνθήηε θαη  ηνπ δήηεζαλ λα ηνπο 

απαιιάμεη απφ ην λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθζηξαηεία. 

Ο θηιεχζπιαρλνο Πξνθήηεο δέρηεθε ηε δηθαηνινγίεο 

ηνπο θαη ηνπο απάιιαμε απφ ηελ εθζηξαηεία. Μεηά απφ 

ιίγν απνθαιχθζεθαλ ζηίρνη πνπ πάιη ηνλ θαηάθξηλαλ 

θαη ηνλ επηπιήηηαλε:  

«Ο Θεφο ζε ζπγρψξεζε. Γηαηί (φκσο) έδσζεο ζ‟απηνχο 

ηελ άδεηα (θαη δελ πεξίκελεο) κέρξη λα θαλεξσζεί ζε 

ζέλα πνηνη έιεγαλ ηελ αιήζεηα θαη λα κάζεηο πνηνη ήηαλ 

νη ςεχηεο;» ({νχξα αη-Σάνπκπα/Ζ Μεηάλνηα}9:43). 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

Πξνθήηεο θαηαθξίζεθε θαη επηπιήρηεθε απφ ην Θεφ. 

Σν εξψηεκα πνπ εδψ ηίζεηαη είλαη γηαηί λα 

δεκηνπξγήζεη ν Πξνθήηεο απηνχο ηνπο ζηίρνπο; Καη 

αθφκε θη αλ θάπνηνο άιινο είρε απνθαιχςεη απηνχο 
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ηνπο ζηίρνπο ζηνλ Μσράκκαλη, γηαηί λα ηνπο θξαηήζεη, 

ελψ ήμεξε πνιχ θαιά φηη απηνί νη ζηίρνη ζα δηδάζθνληαη 

θαη ζα δηαβάδνληαη γηα πνιιά ρξφληα; Ζ κφλε ινγηθή 

απάληεζε είλαη φηη απηά δελ είλαη ιφγηα ηνπ Πξνθήηε 

θαη φηη απηφο δελ είλαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ Κνξαλίνπ.  

 

Έβδνκνλ: έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ 

Κνξαλίνπ είλαη φηη ε πεγή ηνπ είλαη ν ίδηνο ν Θεφο. Ο 

Πξνθήηεο δελ είρε θαλέλα δηθαίσκα λα πξνζζέζεη ή λα 

αθαηξέζεη θάηη απφ απηά πνπ ηνπ απνθαιχθζεθαλ:  

«Καη αλ (ν Απεζηαικέλνο) επηλννχζε θάπνηα ιφγηα ζην 

φλνκα Μαο, ζα ηνλ πηάλακε (αξπάδνληαο ηνλ) απφ ην 

δεμί ηνπ ρέξη (γηα ζθιεξή ηηκσξία), θαη έπεηηα ζα ηνπ 

θφβακε ηελ αξηεξία ηεο θαξδηάο ηνπ». ({νχξα αι-

Υάθθα/Σν Αλαπφθεπθην }69:44-46) 

 

Δάλ ν Πξνθήηεο ήηαλ πξαγκαηηθά ν δεκηνπξγφο ηνπ 

Κνξαλίνπ, γηαηί λα εθθξαζηεί κε απηφ ηνλ ηξφπν; Ήηαλ 

ηφζν μεδηάληξνπνο ςεχηεο πνπ δεκηνχξγεζε ην Κνξάλη 

επηλνψληαο απεηιέο ελάληηα ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ; Ζ 

ηζηνξία θαη ε ινγηθή απνθξνχνπλ απηήλ ηελ θαηεγνξία, 

εηδηθά αλ ιάβνπκε ππφςηλ φηη ν Πξνθήηεο δελ είπε 
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νχηε έλα ςέκα ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπ. Πξηλ μεθηλήζεη 

ε απνζηνιηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, αθφκε θαη νη 

εηδσινιάηξεο δηαβεβαίσλαλ ηνλ θφζκν γηα ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ θαη ν ίδηνο ήηαλ γλσζηφο ζηε Μέθθα σο  

"ν αμηφπηζηνο" θαη "ν εηιηθξηλήο". Μπνξνχκε ινηπφλ λα 

πηζηέςνπκε φηη μαθληθά, ζηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ, ν 

Πξνθήηεο, φρη κφλν άξρηζε λα ιέεη πάξα πνιιά 

ςέκαηα, αιιά φηη απηά ηα ςέκαηα ήηαλ ελάληηα ζηνλ 

ίδην ηνλ Θεφ; Δίλαη απιά παξάινγν!  

 

Η κατηγορία ότι αντέγραψε την Αγία Γραυή. 

Ζ θαηεγνξία φηη ν Πξνθήηεο έρεη αληηγξάςεη ηε Αγία 

Γξαθή είλαη αβάζηκε γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 

Πξψηνλ: ζην Κνξάλη ππάξρνπλ εθαηνληάδεο αλαθνξέο 

ζε γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ πνιχ παιηά θαη δελ 

βξίζθνληαη θαλ ζηε Βίβιν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε 

κεηακέιεηα ηνπ Αδάκ ζηνλ Παξάδεηζν θαη ε 

ζπγρψξεζε ηνπ Θενχ, νη νπνίεο αζεηνχλ ην ρξηζηηαληθφ 

δφγκα ηνπ πξνπαηνξηθνχ ακαξηήκαηνο. Σν Κνξάλη 

αλαθέξεη επίζεο δηάθνξα γεγνλφηα ηεο δσήο ησλ 

Πξνθεηψλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζηε Βίβιν, φπσο ν 
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Αβξαάκ πνπ ξίρλεηαη ζηε θσηηά κφλν θαη κφλν γηα λα 

ζσζεί απφ ην Θεφ, ή ε θαηαζθεπή απφ ηνλ Αβξαάκ ηνπ 

ηεξνχ λανχ ηεο Καάκπα, ζηε Μέθθα. Σν Κνξάλη 

εμηζηνξεί επίζεο πνιιά θνκκάηηα ησλ ηζηνξηψλ ηνπ 

Νψε θαη ηνπ Ηεζνχ, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο έξρνληαη ζε 

πιήξε αληίζεζε κε ηε βηβιηθή αθήγεζε. Απφ πνχ 

άληιεζε ν Μσράκκαλη φιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο; 

Οπσζδήπνηε δελ ζα κπνξνχζε λα ηηο αληιήζεη απφ 

ηελ Βίβιν. Πψο κπνξεί ινηπφλ θαλείο λα ππνζηεξίδεη 

φηη έρεη αληηγξάςεη ηελ Αγία Γξαθή;  

 

Ζ δε θαηεγνξία φηη έκαζε νιφθιεξν ην Κνξάλη απφ ην 

ρξηζηηαλφ κνλαρφ Μπαρίξα είλαη παξάινγε γηα δχν 

ηνπιάρηζηνλ ιφγνπο.  

Πξψηνλ: ε ζπλάληεζε κεηαμχ ηνπ Πξνθήηε θαη ηνπ 

κνλαρνχ ήηαλ πάξα πνιχ ζχληνκε θαη έγηλε φηαλ ν 

Πξνθήηεο ήηαλ κφιηο 12 ρξνλψλ. Ο κνλαρφο 

πξνζθάιεζε γηα γεχκα ην θαξαβάλη κε ην νπνίν 

ηαμίδεπε ν Πξνθήηεο ελψ βξηζθφηαλ θαζ' νδφλ γηα ηελ 

πξία. Θα ήηαλ απίζηεπην λα έκαζε ν Πξνθήηεο φια 

φζα ππνηίζεηαη φηη ηνπ δίδαμε ν Μπαρίξα θαηά ηε 

δηάξθεηα κίαο ζχληνκεο ζπλάληεζεο. Δπηπιένλ, δελ 
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ππάξρεη θαλέλα ηζηνξηθφ ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη φηη 

ν Μπαρίξα γλψξηδε φιε ηε Βίβιν, αλ θαη ν κνλαρφο, 

βαζηδφκελνο ζηηο εβξατθέο θαη ηηο ρξηζηηαληθέο Γξαθέο 

πξνέβιεςε ηε ζεηα απνζηνιή ηνπ Μσράκκαλη.  

 

Γεχηεξνλ: κεγάιν κέξνο ηνπ Κνξαλίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιιψλ απφ ηα πην κεγάια 

θεθάιαηά ηνπ, φπσο ηα θεθάιαηα 5, 8, 9, 24, 33, 48, 

θ.ά., αλαθέξνληαη  ζε δηάθνξα δεηήκαηα πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο θχζεσο πνπ ν Πξνθήηεο έπξεπε λα 

ρεηξηζηεί ζηε Μεδίλα γηα πεξηζζφηεξα απφ δέθα ρξφληα. 

Πψο ζα κπνξνχζαλ απηά ηα θεθάιαηα λα ηνπ είραλ 

ππαγνξεπζεί απφ ηνλ Μπαρίξα; Πξνθαιεί έθπιεμε ην 

γεγνλφο φηη έλα ηέηνην επηρείξεκα δηαηππψζεθε απφ 

έλαλ γάιιν ζπγγξαθέα πνπ ππνζηεξίδεη φηη ν 

Πξνθήηεο έκαζε φιν ην Κνξάλη απφ ηνλ Μπαρίξα θαηά 

ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο ζχληνκεο ζπλάληεζεο.  

 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ππάξρνπλ πνιιέο ππφλνηεο 

φηη ν Πξνθήηεο έκαζε πνιιέο απφ ηηο ηζηνξηθέο 

αλαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζην Κνξάλη απφ ηνπο 

Υξηζηηαλνχο θαη ηνπο Δβξαίνπο πνπ έδεζαλ ηφηε ζηελ 
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Αξαβία. χκθσλα κε απηή ηελ εθδνρή, δχν ρξηζηηαλνί 

ηεξνθήξπθεο επηζθέπηνληαλ ηε Μέθθα θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ παλεγπξηψλ πνπ ιάκβαλαλ ρψξα εθεί θάζε ρξφλν. 

Ο Πξνθήηεο ζα κπνξνχζε ινηπφλ λα έρεη αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο απφ απηνχο ηνπο ρξηζηηαλνχο. Δληνχηνηο, 

απηνί νη Υξηζηηαλνί είραλ πεζάλεη πνιχ πξηλ γελλεζεί ν 

Πξνθήηεο Μσράκκαλη θαη έηζη είλαη αδχλαην λα ηνπ 

είραλ δηδάμεη θάηη.  

 



43 

( 4 ) Ηγήζεθε ν Μσράκκαλη ησλ ηζιακηθώλ 

ζηξαηεπκάησλ ζε πνιινύο άγξηνπο θαη αηκαηεξνύο 

πνιέκνπο;  

 

Ο Πξνθήηεο Μσράκκαλη, ν Πξνθήηεο ηνπ Διένπο, δελ 

φξηζε ηνλ πφιεκν σο θπζηνινγηθή αλζξψπηλε 

θαηάζηαζε, φκσο δελ κπνξνχζε λα ηνλ θαηαξγήζεη. 

Απηφ πνχ κπνξεί λα θάλεη ν θάζε κεηαξξπζκηζηήο ή 

πλεπκαηηθφο εγέηεο είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηε βία ηνπ 

πνιέκνπ. Ο Πξνθήηεο ηνπ Διένπο, αθνινπζψληαο ηηο 

ζείεο εληνιέο, πξνζπάζεζε λα ζεζπίζεη φζν ην 

δπλαηφλ πην αλζξψπηλνπο θαλφλεο πνιέκνπ, λα 

επλνήζεη ηελ εηξήλε θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο 

ηνπ πνιέκνπ ζε αλζξψπηλεο δσέο.  

 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Μσράκκαλη ζηνλ πφιεκν κπνξεί λα 

εθηηκεζεί θαιχηεξα κε ηελ αλάιπζε κεξηθψλ αξηζκψλ. 

Ο Πξνθήηεο ηνπ Διένπο αλαγθάζηεθε λα 

ππεξαζπηζηεί ζηξαηησηηθά ηνλ εαπηφ ηνπ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, φκσο ν αξηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ 

απσιεηψλ ήηαλ εθπιεθηηθά ρακειφο ζε ζχγθξηζε κε 

παξφκνηεο κάρεο θαη πφιεκνπο ζηελ αλζξψπηλε 
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ηζηνξία. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκάησλ, θαη απφ 

ηηο δχν πιεπξέο, ζηηο 28 κάρεο θαη 38 εθζηξαηείεο πνπ 

έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ Μσράκκαλη  

αλέξρεηαη ζε 1.284.  

 

Κάπνηνο κπνξεί λα ηζρπξηζζεί φηη ν βαζηθφο ιφγνο γηα 

ηνλ ρακειφ αξηζκφ ησλ απσιεηψλ είλαη ν κηθξφο 

αξηζκφο πνιεκηζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δηάθνξεο 

κάρεο θαη εθζηξαηείεο, αιιά κηα πξνζεθηηθή αλάιπζε 

ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ δείρλεη φηη ην πνζνζηφ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ζθνηψζεθαλ ζε απηνχο ηνπο 

πνιέκνπο, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ εθείλσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε απηνχο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 1,5%. 

Γεδνκέλνπ φηη ν Πξνθήηεο ηνπ Διένπο ήηαλ ν ληθεηήο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ζπγθξνχζεηο, νη 

αξηζκνί ησλ ζπκάησλ δείρλνπλ φηη δελ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο άζπιαρλνπο θαη άγξηνπο 

πνιέκαξρνπο, θαηαθηεηέο, θαη ζηξαηησηηθνχο εγέηεο 

ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο.  Μάιηζηα, ν Μσράκκαλη 

απέρεη πάξα πνιχ απφ απηνχο.  
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Αο ζπγθξίλνπκε φκσο ηνπο παξαπάλσ αξηζκνχο κε 

εθείλνπο άιισλ πνιέκσλ ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν 

κφλν ε ζρέζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ζθνηψζεθαλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακάρσλ, κε 

εθείλν ησλ ζηξαηησηψλ πνπ πνιέκεζαλ ζηνλ πφιεκν 

είλαη 351%, δειαδή 10.600.000 ζηξαηηψηεο πνιέκεζαλ 

ζε εθείλν ηνλ πφιεκν ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

ζπκάησλ αλέξρεηαη ζηα 54.800 000.   

 

ε αληίζεζε κε ηηο πξαθηηθέο ελφο απάλζξσπνπ θαη 

ρσξίο θαλφλεο πνιέκνπ, ν Πξνθήηεο ηνπ Διένπο 

έθεξε βαζηθέο αιιαγέο ζηε δηεμαγσγή ηνπ θαη 

πεξηφξηζε ξηδηθά ηε ρξήζε βίαο ελάληηα ζηνπο ερζξνχο. 

πσο θαη ζήκεξα, ν Πξνθήηεο ηνπ Διένπο έδεζε ζε 

έλαλ θφζκν φπνπ νη σκφηεηεο ζηνλ πφιεκν 

ζεσξνχληαλ απαξάδεθηε ππεξβνιή. πσο ε Πεξζηθή 

θαη ε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία ηφηε θαη φπσο νη 

ζχγρξνλεο απηνθξαηνξίεο ζήκεξα, νη Αξαβηθέο θπιέο 

πνιεκνχζαλ θπξίσο γηα πιηθνχο ιφγνπο θαη φρη γηα 

θάπνην αλψηεξν εζηθφ ζθνπφ. Ο Πξνθήηεο ηνπ 

Διένπο, φκσο, άιιαμε ξηδηθά φια απηά.  
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Ο Πξνθήηεο ηνπ Διένπο ηφληζε φηη πξέπεη λα 

ηεξνχληαη νξηζκέλεο ζεκειηψδεηο εζηθέο αξρέο αθφκε 

θαη ζηε δχλε ηνπ πνιέκνπ. Καη‟ αξράο, ν Πξνθήηεο 

επαλαπξνζδηφξηζε ηε βαζηθή αληίιεςε θαη έλλνηα ηνπ 

πνιέκνπ. Δηζάγνληαο ηνλ εμ νινθιήξνπ λέν φξν ηνπ 

«ηδηράλη θη ζακπίι-Αιιάα», θαηήξγεζε ηνπο θαζαξά 

πιηζηηθνχο ζθνπνχο ηνπ πνιέκνπ, ηα πξνβαιιφκελα 

δηθαηψκαηα θαη ηα απηφ-εμππεξεηνχκελα θίλεηξα. 

Σδηράλη ζεκαίλεη "πξνζπάζεηα", πνπ εξκελεχεηαη απφ 

πνιινχο κε ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα κίαο θνηλσλίαο 

γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ αδηθηψλ θαη ηελ απαιιαγή απφ 

ηε μέλε θαηνρή. Με ηελ πξνζζήθε "ζην δξφκν ηνπ 

Θενχ" (θη ζακπίι-Αιιάα), ν Πξνθήηεο δίδαμε φηη ν 

πφιεκνο δελ πξέπεη λα γίλεη γηα ηα ιάθπξα, γηα ηελ 

ππεξεθάλεηα, γηα ην γφεηξν ή γηα ηελ ππνηαγή θαη 

θαηαπίεζε άιισλ αλζξψπσλ. Απηή ε δηδαρή 

ρξεζηκεχεη σο ζηνηρείν ηήξεζεο ησλ αξρψλ ηνπ 

πνιέκνπ θαη ραιηλαγψγεζεο φισλ ησλ πηζαλψλ 

αδηθηψλ πνπ ν πφιεκνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη.  
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Δθαξκφδνληαο απηή ηε λέα αληίιεςε ηνπ πνιέκνπ, ν 

Πξνθήηεο ηνπ Διένπο ζέζπηζε κία ζεηξά λφκσλ πνπ 

αθνξνχζαλ ηε δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ: ηα εζηθά φξηα, 

ηα φπια, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

καρφκελσλ, ηηο δηαθνξέο κεηαμχ πνιεκηζηψλ θαη κε-

πνιεκηζηψλ θαη ηα δηθαησκάησλ ηνπο, ηα δηθαηψκαηα 

ησλ πξέζβεσλ-αγγειηαθφξσλ, ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αηρκάισησλ πνιέκνπ θαη ησλ θαηαθηεκέλσλ. ιεο 

απηέο νη αξρέο πξεζβεχηεθαλ κε ηξφπν ζαθή θαη 

θαηεγνξεκαηηθφ απφ ηνλ Πξνθήηε ηνπ Διένπο.  

 

Ο Πξνθήηε ηνπ Διένπο ππνγξάκκηζε επίζεο ηελ 

ηεξφηεηα θαη ην απαξαβίαζην ηεο αλζξψπηλεο δσήο, 

είηε πξφθεηηαη γηα ηε δσή ελφο κνπζνπικάλνπ είηε γηα 

ηε δσή ελφο κε κνπζνπικάλνπ. Δθάξκνζε δειαδή φζα 

ιέεη ν εμήο ζηίρνο ηνπ Κνξαλίνπ:  

«Αλ θαλείο ζθνηψζεη θάπνηνλ άλζξσπν, εθηφο βέβαηα 

αλ πξφθεηηαη γηα έλαλ δνινθφλν ή θαθνπνηφ ζε απηή 

γε, ζα είλαη, ζαλ λα ζθνηψζεη φιν ηνλ θφζκν».({νχξα 

αι-Μά‟ηληα/Σν Σξαπέδη 5:32).  
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Μέζσ απηήο ηεο Θείαο νδεγίαο, ν Πξνθήηεο ηνπ 

Διένπο θαηήξγεζε φια ηα εγσηζηηθά θίλεηξα θαη ηνπο 

θαησηάηνπο ζθνπνχο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πφιεκν. Οη 

νπαδνί ηνπ, αλ θαη ήηαλ βεβαίσο – θαη είλαη αθφκα – 

επηξξεπείο ζε κεγάια ιάζε, απνηεινχλ αμηέπαηλα 

παξαδείγκαηα ηεο εθαξκνγήο απηψλ ησλ αξρψλ.  

 

Ο Πξνθήηεο ηνπ Διένπο απαγφξεπζε ηε ιεειαζία θαη 

ηηο θαηαζηξνθέο, πνπ ήηαλ θνηλέο πξαθηηθέο ζηνπο 

πνιέκνπο πξηλ απφ ηνλ εξρνκφ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

αθνχ ππνγξάθεθε ε ζπλζήθε ηνπ Υάηκπαξ, κεξηθνί 

απφ ηνπο λένπο κνπζνπικάλνπο άξρηζαλ λα ιεειαηνχλ 

ηηο πεξηνπζίεο ησλ Δβξαίσλ ηνπ Υάηκπαξ. Ο αξρεγφο 

ησλ Δβξαίσλ πήγε ηφηε ζηνλ Πξνθήηε ηνπ Διένπο θαη 

ηνλ ξψηεζε: "Δίλαη ζσζηφ νη άλδξεο ζνπ λα 

ζθνηψζνπλ ηνπο γαηδάξνπο καο, λα θαηαβξνρζίδνπλ ηε 

ζπγθνκηδή καο θαη λα θηππνχλ ηηο γπλαίθεο καο;", 

Ξαθληθά, ν Πξνθήηεο ηνπ Διένπο δηέηαμε φιν ηνλ 

ηζιακηθφ ζηξαηφ λα πάεη ζην ηδακί γηα ηελ πξνζεπρή 

θαη εθεί είπε ζηνπο άλδξεο ηνπ: "Ο Θεφο δελ επέηξεςε 

ζε ζαο λα κπείηε ρσξίο άδεηα ζηα ζπίηηα ησλ 
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αλζξψπσλ ηεο Βίβινπ θαη λα θηππάηε ηηο γπλαίθεο ηνπο 

θαη λα ηξψηε ηε ζπγθνκηδή ηνπο".  

 

χκθσλα κε ην Ηζιάκ, εάλ έλα δψν αξκέγκαηνο βξεζεί 

ζηνλ δξφκν θαη νη ζηξαηηψηεο ζέινπλ λα πάξνπλ ην 

γάια ηνπ, δελ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ, εθηφο αλ ηνπο 

δνζεί ε άδεηα. Δπνκέλσο, αθφκε θαη ζηνλ πφιεκν, ν 

Πξνθήηεο ηνπ Διένπο ηφληζε ηε ζεκαζία ηνπ Γηθαίνπ 

θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ άιισλ αλζξψπσλ, δηθαηψκαηα πνπ ζχκθσλα κε 

ηνλ Ηζιακηθφ Νφκν είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ εθείλα 

πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνπο αλζξψπνπο ζηνπο 

ζχγρξνλνπο πνιέκνπο.  

 

ην παξειζφλ νη ζηξαηνί θαηέζηξεθαλ ηηο ζπγθνκηδέο, 

ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηα θηίξηα, αθφκε θαη νιφθιεξα 

ρσξηά. Αιιά ν Πξνθήηεο ηνπ Διένπο απαγφξεπζε ηε 

δνινθνλία ακάρσλ, γπλαηθψλ, παηδηψλ, ειηθησκέλσλ, 

αξξψζησλ, ηξαπκαηηψλ, ηπθιψλ, αλαπήξσλ, ςπρηθά 

αξξψζησλ, ηαμηδησηψλ, κνλαρψλ θαη πξνζθπλεηψλ. 

Οπζηαζηηθά επέηξεπε λα ζθνηψλνληαη ζηνλ πφιεκν 

κφλν εθείλνη πνπ βξίζθνληαλ ζηηο πξψηεο γξακκέο ηεο 
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κάρεο, φινη φζνη βξίζθνληαλ πίζσ απφ απηνχο 

πξνζηαηεχνληαλ απφ νπνηαδήπνηε κνξθή βίαο.  

 

Δληππσζηάδεη ην γεγνλφο φηη ν Πξνθήηεο ηνπ Διένπο 

δίλεη πνιχ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα θαη πξνζηαζία 

ζηνπο ακάρνπο απ‟ φ,ηη θάλνπλ νη ζεσξίεο ηνπ δίθαηνπ 

πνιέκνπ ζήκεξα. Κάπνηε ν Πξνθήηεο ηνπ Διένπο είδε 

ζην πεδίν ηεο κάρεο ην πηψκα κηαο γπλαίθαο θαη 

αλαζηαηψζεθε πνιχ. Έπεηηα έδσζε απηή ηε δηαηαγή 

ζην ζηξαηεγφ Υάιηλη ηκπλ αι-Οπαιίλη: "Με ζθνηψλεηε 

ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο εξγάηεο...". Δπηπιένλ, ν 

Πξνθήηεο ηνπ Διένπο δηέηαμε ξεηά ηνπο 

κνπζνπικάλνπο λα κε ζθνηψλνπλ ηνπο κνλαρνχο ή 

ηνπο πξνζθπλεηέο θαη λα κελ θαηαζηξέθνπλ ηνπο 

λανχο θαη  ηνπο ηφπνπο ιαηξείαο ησλ άιισλ 

ζξεζθεηψλ. 

 

ηελ πξντζιακηθή επνρή, νη Άξαβεο θαη νη κε-Άξαβεο, 

παξαζπξφκελνη απφ ηε καλία ηνπο γηα εθδίθεζε, 

ζπλήζηδαλ λα θαίλε δσληαλνχο ηνπο ερζξνχο. Ο 

Πξνθήηεο ηνπ Διένπο απαγφξεπζε θαηεγνξεκαηηθά 

απηή ηε απάλζξσπε πξαθηηθή: “Καλείο, εθηφο απφ ηνλ 
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Κχξην ηεο Φσηηάο (ην Θεφ), δελ πξέπεη λα ζαλαηψζεη 

θάπνηνλ άιιν άλζξσπν ζηελ ππξά ”. Απαγφξεπζε 

επίζεο ζηνπο κνπζνπικάλνπο λα βεβειψλνπλ θαη λα 

αθξσηεξηάδνπλ ηα πηψκαηα ησλ ερζξψλ.  

Ο Πξνθήηεο ηνπ Διένπο απαγφξεπζε ηε δνινθνλία 

ησλ αηρκαιψησλ πνιέκνπ ιέγνληαο: "Καλέλαο 

ηξαπκαηίαο δελ ζα ζθνηψλεηαη, θαλέλαο πνπ θεχγεη 

[απφ ηε κάρε] δελ ζα θαηαδηψθεηαη...".  

 

Ο Πξνθήηεο ηνπ Διένπο δήισζε επίζεο φηη θαλείο δελ 

κπνξεί λα παξαβηάζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ άιινπ θαη 

λα ζθνηψζεη εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλάςεη 

εηξήλε. Κακία ζπλζήθε εηξήλεο δελ πξέπεη λα 

παξαβηαζηεί: "Δάλ έρεηε θάλεη κία ζπλζήθε κε ηνπο 

αλζξψπνπο, δελ κπνξείηε λα ηελ αιιάμεηε κε θαλέλαλ 

ηξφπν πξηλ ηε ιήμε ηεο..."  

 

ήκεξα, ζε έλαλ θαηξφ ζπλερψλ πνιέκσλ, πνπ ζπρλά 

δηεμάγνληαη κε ην πξφζρεκα ηεο πξνιεπηηθήο 

επίζεζεο, απηέο νη δηδαρέο θαλεξψλνπλ πιήξσο ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ Μσράκκαλη,  ελφο Πξνθήηε ηνλ 

θαηξψλ καο.  
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Ο Πξνθήηεο ηνπ Διένπο πξνζπάζεζε φζν κπνξνχζε 

λα κεηψζεη ζην ειάρηζην ηα ζχκαηα ηνπ πνιέκνπ. 

πνηνο κειεηά κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ηνπο πνιέκνπο 

ηνπ Πξνθήηε ηνπ Διένπο θαη ηνπο ζπγθξίλεη κε άιινπο 

πνιέκνπο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πνιέκσλ 

(φπσο νη πφιεκνη ζην Ηξάθ, ζην Αθγαληζηάλ θαη ν 

«Πφιεκνο θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο») κπνξεί εχθνια λα 

θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πφιεκνί ηνπ 

Μσράκκαλη ήηαλ νη ιηγφηεξν αηκαηεξνί θαη νη πην 

αλζξψπηλνη.  

 

Πνιινί απεηθνλίδνπλ ηνλ Πξνθήηε ηνπ Διένπο σο έλαλ 

άλζξσπν πνιεκνραξή θαη αηκνδηςή, ζαλ λα ήηαλ ν 

πφιεκνο ε θχξηα αζρνιία ηνπ. Αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, απφ ηα δέθα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ζηε 

Μεδίλα, κφλν 795 εκέξεο θαηαλαιψζεθαλ ζηηο κάρεο 

θαη ζηηο εθζηξαηείεο. Ο ππφινηπνο ρξφλνο, δειαδή 

πεξίπνπ 2865 εκέξεο, ηνλ πέξαζε πξνζπαζψληαο λα 

θέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ θαη 

κεγάιεο κεηαξξπζκίζεηο ζε κία εηδσινιαηξηθή θαη 
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ζπληεξεηηθή θνηλσλία. Απηά ηα ηζηνξηθήο ζεκαζίαο 

γεγνλφηα αγλννχληαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

βηνγξάθνπο ηνπ θαη ζρεδφλ απ‟ φινπο ηνπο δπηηθνχο 

ζπγγξαθείο πνπ ηνλ απεηθνλίδνπλ σο πνιεκνραξή.  

 

( 5 ) Είλαη αιήζεηα όηη ν Μσράκκαλη επέβαιε 

ζθιεξέο ζσκαηηθέο ηηκσξίεο;  

 

Ο Πξνθήηεο Μσράκκαλη, ν Πξνθήηεο ηνπ Διένπο, 

κεηέηξεςε κία θνηλσλία κνιπζκέλε κε εγθιήκαηα θαη 

αδηθίεο ζε κία άιιε πνπ θαληάδεη ζρεδφλ νπηνπηζηηθή 

ζηνπο ζεκεξηλνχο κνπζνπικάλνπο. Ο Πξνθήηεο 

πέηπρε απηφ, αθνινπζψληαο ηηο εληνιέο ηνπ Θενχ θαη 

αληηκεησπίδνληαο ηα θαθά ηεο θνηλσλίαο απφ ηε ξίδα 

ηνπο, κε ηελ εθαξκνγή ελφο λένπ δηθαίνπ θαη κε ηελ 

δεκηνπξγία ελφο θαηλνχξηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε ηεο 

κνηρείαο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο αζπδνζίαο. ηαλ ν 

Πξνθήηεο έθζαζε ζηε Μεδίλα ε κνηρεία ήηαλ επξέσο 

δηαδεδνκέλε ζηελ πφιε θαη ε πνξλεία απνηεινχζε γηα 

πνιινχο κία ηδηαίηεξα θεξδνθφξα επηρείξεζε. Πξψηα 
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απ‟ φια ν Πξνθήηεο ελίζρπζε ηελ εζηθή ζπλείδεζε ησλ 

αλζξψπσλ απέλαληη ζε ηέηνηεο πξαθηηθέο, πξάγκα γηα 

ην νπνίν ρξεηάζηεθε αξθεηφ ρξφλν. Έπεηηα, έθιεηζε ηα 

πνξλεία θαη  πξνρψξεζε ζηελ εμπγίαλζε ηεο 

θνηλσλίαο.  

 

Γηα λα θαηαιάβεη θαλείο ην λνκηθφ ζχζηεκα ηνπ 

Πξνθήηε πξέπεη πξψηα λα θαηαιάβεη φηη ν Πξνθήηεο 

ελδηαθεξφηαλ γηα φιεο ηηο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο: απφ ηηο πξνζσπηθέο έσο ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο 

πλεπκαηηθέο. Ο Πξνθήηεο ελδηαθεξφηαλ γηα ηηο 

αλεζπρίεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, θαζψο επίζεο 

θαη γηα ηηο πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο πνπ αθνξνχζαλ 

απηή ηε δσή θαη ηελ κεηαζαλάηηα.  

 

ζν αθνξά ηα εγθφζκηα, αλ αλαιχζεη θαλείο ηα 

θνηλσληθά νθέιε ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

ζεζπίζηεθε απφ ηνλ Πξνθήηε, ζπλεηδεηνπνηεί φηη ν 

ππξήλαο ηνπ ηζιακηθνχ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη 

πνιιά θνηλά κε ηα πεξηζζφηεξα λνκηθά ζπζηήκαηα ηνπ 

θφζκνπ. ηελ πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί ε αζθάιεηα 

θαη ε πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, φια ηα 
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λνκηθά ζπζηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

Ηζιακηθνχ, πηνζεηνχλ ηελ αξρή ηεο απνηξνπήο ηεο 

βίαο. Ζ βαζηθή ηδέα είλαη φηη ππφ ηελ απεηιή κηαο 

ηηκσξίαο, ην άηνκν είλαη ιηγφηεξν επηξξεπέο ζην λα 

δηαπξάμεη θάπνην έγθιεκα.  

 

Αο πάξνπκε σο παξάδεηγκα ην έγθιεκα ηεο 

δνινθνλίαο: αλ θαλείο ήμεξε φηη ηίπνηα δελ ζα ηνπ 

ζπλέβαηλε εάλ ζθφησλε έλαλ άλζξσπν, δελ ζα 

απνηξεπφηαλ ηφζν πνιχ απφ ην λα δηαπξάμεη έλα 

ηέηνην έγθιεκα, φζν εθφζνλ γλσξίδεη φηη σο ζπλέπεηα 

ηνπ εγθιήκαηνο πνπ δηέπξαμε ζα κπνξνχζε λα πάεη 

ζηε θπιαθή ή λα θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην. Ζ απνηξνπή 

ησλ εγθιεκάησλ κέζσ ηεο ηηκσξίαο ζψδεη 

πεξηζζφηεξεο δσέο θαη θαζηζηά ηελ θνηλσλία 

αζθαιέζηεξε. Δπί απηνχ ην Κνξάλη ιέεη:  

«Ω εζείο πνπ θαηαιαβαίλεηε: ζην Νφκν ηεο 

αληεθδίθεζεο ππάξρεη Εσή γηα ζαο, γηα λα κπνξείηε λα 

απηνζπγθξαηεζείηε». ({ νχξα αι-Μπάθξα/Ζ Αγειάδα} 

2:179) 
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Οη αξρέο ηεο ηηκσξίαο θαη ηεο αληαπφδνζεο 

πηνζεηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ηεο 

απαξαίηεηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ αλεζπρηψλ ηεο 

θνηλσλίαο θαη ησλ λνκηθψλ ζπζηεκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ ηζιακηθνχ λνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Με ηελ ηηκσξία θαη ηελ αληαπφδνζε, νη 

άλζξσπνη παίξλνπλ πίζσ απφ ηνλ εγθιεκαηία ην 

θαηλνκεληθφ «πιενλέθηεκα», πνπ ν ίδηνο είρε πάξεη 

άδηθα κε ηε δηάπξαμε θάπνηνπ εγθιήκαηνο ελάληηα 

ζηελ θνηλσλία θαη ην ζχκα. Γηαθνξεηηθά, αθήλνληαο 

ηνλ εγθιεκαηία αηηκψξεην ζα αθήλακε κεηέσξε ηελ 

δηθαηνζχλε θαη απηφ ζα ήηαλ άδηθν γηα ηα ππφινηπα, 

λνκνηαγή, κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη γηα ηα ζχκαηα ησλ 

εγθιεκαηηψλ. 

 

ζν γηα ην ζέκα ηεο ηηκσξίαο, πνιινί ζα κπνξνχζαλ 

λα ππνζηεξίδνπλ φηη θαη‟ απηήλ ηελ έλλνηα ε ηηκσξία 

δελ βνεζά νπζηαζηηθά ηα ζχκαηα νχηε ηνπο 

εγθιεκαηίεο. Ζ ζαλάησζε ελφο δνινθφλνπ δελ κπνξεί 

λα επαλαθέξεη ζηε δσή ην ζχκα ηνπ θαη νδεγεί κφλν 

ζηελ απψιεηα κίαο άιιεο δσήο. Πέξαλ ηνχηνπ, πνιινί 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ζχκαηα πξέπεη λα πξνηξέπνληαη 
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λα ζπγρσξήζνπλ θαη φρη λα αληαπνδψζνπλ ην θαθφ 

πνπ ππέζηεζαλ κέζσ ηεο ηηκσξίαο ηνπ ελφρνπ, επεηδή 

ε ζπγρψξεζε είλαη πην θνληά ζηνλ πνιηηηζκφ ελψ ε 

εθδίθεζε είλαη πην θνληά ζηελ βαξβαξφηεηα.  

 

Ο δε Ηζιακηθφο Νφκνο αληηκεησπίδεη απηέο θαη άιιεο 

αλεζπρίεο, πξνζθέξνληαο ζηα ζχκαηα ηε δπλαηφηεηα 

λα επηιέγνπλ: λα ζπγρσξήζνπλ ή λα επηβάινπλ ζηνλ 

έλνρν κία ηηκσξία αληίζηνηρε κε ην έγθιεκα πνπ 

ππέζηεζαλ. ηελ νπζία ην Κνξάλη πξνηξέπεη ην ζχκα 

λα ζπγρσξήζεη ηνλ εγθιεκαηία πξνο φθεινο θαη ησλ 

δχν πιεπξψλ. Δληνχηνηο, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηα 

ζχκαηα θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, εμαηηίαο ηνπ 

αβάζηαρηνπ πφλνπ πνπ ληψζνπλ εμαηηίαο ηνπ 

δηαπξαρζέληνο εγθιήκαηνο, δελ βιέπνπλ άιιε ιχζε 

εθηφο απφ ην λα εθδηθεζνχλ ηνλ εγθιεκαηία κε ηνλ ίδην 

ηξφπν ή λα αλαγθάζνπλ ηνλ εγθιεκαηία λα πιεξψζεη 

γηα ην έγθιεκά ηνπ θαηαβάιινληαο αληίζηνηρε 

νηθνλνκηθή απνδεκίσζε ή κε άιινπο ηξφπνπο. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη έλλνηεο ηεο ηηκσξίαο θαη ηεο 

αληαπφδνζεο πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

αλεζπρίεο ηνπ ζχκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. 
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Αλ δελ ιακβάλεηαη ππφςηλ απηή ε πηπρή ησλ 

αλζξσπίλσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγνχληαη αδηθίεο. ήκεξα, 

νξηζκέλα λνκηθά ζπζηήκαηα είλαη ηφζν επηεηθή ζηηο 

ηηκσξίεο ηνπο ψζηε νη έλνρνη γηα απνηξφπαηα 

εγθιήκαηα, φπσο είλαη ν βηαζκφο θαη ε ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε παηδηψλ, ιακβάλνπλ κφλν έλα ξάπηζκα 

ζηα ρέξηα ηνπο, ελψ ηα ζχκαηα βαζαλίδνληαη γηα φιε 

ηνπο ηε δσή γλσξίδνληαο φηη νη ζχηεο ηνπο παξακέλνπλ 

αηηκψξεηνη.  

 

Ωζηφζν, ν Πξνθήηεο, ν Πξνθήηεο ηνπ Διένπο, δελ 

ζεσξνχζε φηη ν εγθιεκαηίαο έπξεπε λα ηεζεί εθηφο 

θνηλσλίαο θαη ελδηαθεξφηαλ γηα ηνλ ζσθξνληζκφ ηνπ. 

ηνλ εγθιεκαηία ζπρλά δηλφηαλ κηα δεχηεξε επθαηξία, 

θαη αλ κεηάλησλε κεηά ην πξψην ηνπ έγθιεκα θαη 

δηφξζσλε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ππήξρε ην ελδερφκελν 

λα κελ ηηκσξεζεί θαζφινπ. Γηα παξάδεηγκα, ζε ζρέζε 

κε ην έγθιεκα ηεο κνηρείαο, ην Κνξάλη ιέεη:  

«Αλ φκσο κεηαληψζνπλ θαη γίλνπλ ζσζηνί, ηφηε αθήζηε 

ηνπο. Γηαηί ν Θεφο είλαη Παληειεήκσλ θαη  
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Πνιπεχζπιαρλνο».  ({ νχξα αλ-Νηζά‟/Οη Γπλαίθεο} 

4:16).  

 

Ζ ηηκσξία ζεσξείηαη επίζεο σο κία κνξθή πλεπκαηηθνχ 

εμαγληζκνχ γηα ηνλ εγθιεκαηία. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, 

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα έλαο εγθιεκαηίαο πνπ αλεζπρεί 

γηα ηελ πλεπκαηηθφηεηά ηνπ θαη ηε δσή ηνπ ζηνλ άιινλ 

θφζκν λα επηιέμεη ν ίδηνο λα ηηκσξεζεί γηα ηα 

εγθιήκαηά ηνπ.  

 

Ζ ηζηνξία ηνπ Μά'ηδ ηκπλ Μάιηθ ιέεη πνιιά ζρεηηθά κε 

απηφ ην ζέκα. Ο Μά'ηδ δηέπξαμε κνηρεία θαη πήγε ζηνλ 

Πξνθήηε γηα λα νκνινγήζεη ην έγθιεκά ηνπ, 

απαηηψληαο ν ίδηνο λα ηηκσξεζεί γηα λα εμαγληζηεί αλ 

θαη γλψξηδε πνιχ θαιά πνηα ήηαλ ε ηηκσξία γηα έλα 

ηέηνην έγθιεκα: ν ιηζνβνιηζκφο κέρξη ζαλάηνπ. Γηα 

ηξεηο θνξέο ν Πξνθήηεο ηνλ έδησμε, ελψ ξψηεζε δχν 

θνξέο ηε θπιή ηνπ Μά'ηδ εάλ απηφο είρε ζψαο ηαο 

θξέλαο ηνπ ή εάλ ππήξρε ηίπνηα πεξίεξγν ζε απηφλ. 

Απηνί επέκεηλαλ φηη ήηαλ ινγηθφο άλζξσπνο θαη φηη 

ήηαλ έλα απφ ηα πην επζεβή άηνκα ηεο θπιήο ηνπο. 

Μφλν αθνχ ν Μά'ηδ δήηεζε γηα ηέηαξηε θνξά λα 
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ηηκσξεζεί θαη αθνχ ν Πξνθήηεο βεβαηψζεθε φηη ν Μά'ηδ 

δελ ήηαλ ηξειφο, ην αίηεκά ηνπ έγηλε απνδεθηφ.  

 

ε έλα παξφκνην ζπκβάλ, κηα γπλαίθα πνπ είρε 

δηαπξάμεη κνηρεία δήηεζε λα ηηκσξεζεί θαη, φπσο κε 

ηνλ Μά'ηδ, ν Πξνθήηεο ηελ έδησμε. Μφλν φηαλ ε ίδηα 

επέκεηλε ε γπλαίθα ηηκσξήζεθε. Σφηε ν Πξνθήηεο ηελ 

εγθσκίαζε γηα ηε κεηακέιεηά ηεο, πξνζεπρήζεθε γηα 

εθείλε θαη ηελ θήδεςε φπσο αξκφδεη. Απηά ηα 

επεηζφδηα δείρλνπλ ηνλ πςειφ βαζκφ ζπλείδεζεο πνπ 

ν Πξνθήηεο θαηάθεξε λα εκθπηεχζεη ζηηο θαξδηέο θαη 

ηα κπαιά ησλ νπαδψλ ηνπ. Ο Πξνθήηεο πνηέ δελ 

επέβαιε ηηκσξίεο ελψπηνλ ηεο θνηλσλίαο πξηλ απηή 

είλαη έηνηκε λα ηηο δερηεί.  

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δηδαρέο ηνπ Πξνθήηε 

ζρεηηθά κε ην πνηληθφ δίθαην δελ εθαξκφζηεθαλ πνηέ 

ρσξίο πξψηα λα εμεηαζζεί ε θαηάζηαζε ηνπ 

εγθιεκαηία, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν Πξνθήηεο δελ 

ζεσξνχζε φηη κία ζπγθεθξηκέλε ηηκσξία είλαη 

θαηάιιειε γηα θάζε πεξίπησζε.  
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Ζ ζεκαζία ηνπ γεληθνχ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ζσκαηηθψλ πνηλψλ αλαδεηθλχεηαη 

θαζαξά ζην έγθιεκα ηεο θινπήο. ε νπνηαδήπνηε 

νξγαλσκέλε θνηλσλία ε θινπή ζεσξείηαη σο ηηκσξεηέα 

πξάμε. Δληνχηνηο, κπνξνχλ λα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

φπνπ είλαη θαηαλνεηέο νη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ηνλ 

θαηεγνξνχκελν ζηελ θινπή θαη έηζη απηφο κπνξεί λα 

απαιιαρζεί απφ ηελ πξνβιεπφκελε ηηκσξία. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ελφο κεγάινπ 

ιηκνχ επί ηεο ραιεθείαο ηνπ δεχηεξνπ ραιίθε ηνπ 

Ηζιάκ, ηνπ καξ ηκπλ αι-Υαηηάκπ, ε πξνβιεπφκελε 

ζσκαηηθή πνηλή γηα ηελ θινπή, δειαδή ν 

αθξσηεξηαζκφο ηνπ ρεξηνχ, δελ εθαξκφζηεθε δηφηη ζε 

πεξηφδνπο έιιεηςεο ηξνθίκσλ θαη ιηκνχ, ε θινπή 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί έλα αλαγθαίν θαθφ θαη φρη 

πξνκειεηεκέλν απφ θαθνήζεηα έγθιεκα.  

 

Οη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Ηζιακηθφ Νφκν, 

εηδηθά εθείλεο γηα ηε κνηρεία θαη ηελ θινπή 

πξννξίδνληαη κφλν γηα κία ηζιακηθή θνηλσλία φπνπ 

επηθξαηνχλ ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ε εζηθή 

ζπλείδεζε θαη φπνπ δελ αθήλεηαη θαλέλα πεξηζψξην 
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γηα ηε δηάπξαμε εγθιεκάησλ πνπ δελ είλαη απνηέιεζκα 

αλζξψπηλεο αδπλακίαο. Ο Πξνθήηεο ηνπ Διένπο δελ 

επέβαιε πνηέ νχηε κία πνηλή εθηφο απηνχ ηνπ λνκηθνχ 

θαη εζηθνχ πιαηζίνπ.  

 

Αμίδεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ε πνηλή ηνπ 

ιηζνβνιηζκνχ κέρξη ζαλάηνπ γηα ηε κνηρεία αλ θαη δελ 

εθαξκφδεηαη ζήκεξα απφ ηνπο Δβξαίνπο θαη ηνπο 

Υξηζηηαλνχο πξνβιέπεηαη ζηελ Σνξά (Παιηά Γηαζήθε), 

πνπ είλαη ηεξφ θείκελν θαη γηα ηηο δχν ζξεζθείεο.  
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( 6 ) Υπνζηήξηδε ν Μσράκκαλη ηελ θαηαπίεζε θαη 

ηελ ππνδνύισζε ησλ γπλαηθώλ;  

 

Κάπνηνη ηζρπξίδνληαη φηη ν Πξνθήηεο Μσράκκαλη 

ππνζηήξηδε ηελ θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ θαη φηη απηφ 

θαίλεηαη απφ ηηο πξάμεηο ηνπ θαη απφ ηηο αξρέο πνπ 

δίδαζθε ζηνπο νπαδνχο ηνπ. Μεξηθνί αλαξσηηνχληαη: 

πψο κπνξεί ε θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ λα 

αληηκεησπίδεηαη απιά σο ιαλζαζκέλεο πξάμεηο νιίγσλ 

κε ζπλεηψλ κνπζνπικάλσλ, φηαλ ε θαηαπίεζε απηή 

επηθπξψζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνθήηε ηνπ Ηζιάκ; 

Πέξαλ ηνχηνπ, αθνχ ν Πξνθήηεο Μσράκκαλη, έλαο 

άλδξαο πνπ είρε κεγαιψζεη θαη δνχζε ζε κία 

παηξηαξρηθή θαη αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία, φξηζε 

ηνπο λφκνπο γηα ηηο γπλαίθεο, ήηαλ αλακελφκελν απηφ 

λα νδεγήζεη ζηε θαζηέξσζε κίαο ππνδεέζηεξεο ζέζεο 

γηα ηηο γπλαίθεο. Δπνκέλσο, νη ηζιακηθνί λφκνη θαη νη 

ηζιακηθέο πξαθηηθέο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο 

μεπεξαζκέλνη θαη πξέπεη λα αλαζεσξνχληαη.  

 

Αιεζεχεη φκσο φηη νη δηδαρέο θαη νη πξαθηηθέο ηνπ 

Πξνθήηε νξίδνπλ θαη επηθπξψλνπλ έλαλ ηξφπν δσήο 
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θαηαπηεζηηθφ γηα ηηο γπλαίθεο; Ήηαλ νη δηδαρέο ηνπ 

βαζηζκέλεο ζηηο πξνζσπηθέο γλψζεηο ηνπ, ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία θαη ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία 

δνχζε; Δίλαη δειαδή ε ηζιακηθή ζέζε απέλαληη ζηηο 

γπλαίθεο ην πξντφλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζσπηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη ηζηνξηθψλ θαηαζηάζεσλ;  

 

Λέεη ην Κνξάλη:   

«Δίλαη Δθείλνο πνπ ζαο έπιαζε απφ έλα θαη κφλν 

πξφζσπν θαη έθαλε ηε γπλαίθα ηνπ –απ‟ ηελ ίδηα θχζε- 

γηα λα κπνξεί λα δήζεη καδί ηεο (αγαπεκέλα)» ({νχξα 

αι-Ααξάθ}7:189).  

 

Απηφο ν ζεκαληηθφο ζηίρνο εθθξάδεη ηελ νπζηαζηηθή 

ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Δίλαη κηα αξρή 

πνπ ζηεξίδεηαη, θαη ζην Ηζιάκ, ζε κία άπνςε πνπ 

επηθξαηεί ζε φιε ηελ αλζξσπφηεηα: φηη νη άλδξεο θαη νη 

γπλαίθεο είλαη ίζνη ζηελ αλαδήηεζε ηεο απφιπηεο 

επηπρίαο. Ο Ηζιακηθφο Νφκνο αλ θαη ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ θαη παξαδέρεηαη νξηζκέλεο βηνινγηθέο θαη 

θνηλσληθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη ησλ 
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γπλαηθψλ, δελ θαηαξγεί απηφ ην βαζηθφ ζηφρν ηεο 

ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ.  

 

Παξάιιεια, νη θαλφλεο θαη νη λφκνη πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο 

γπλαίθεο, νη νπνίνη θαίλνληαη κεξνιεπηηθνί ζε έλα 

ζχγρξνλν παξαηεξεηή, δελ βαζίζηεθαλ ζηελ 

πξνζσπηθή άπνςε ηνπ Πξνθήηε ή ζε νξηζκέλα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα. Οη κνπζνπικάλνη ζεσξνχλ φηη ν 

Πξνθήηεο είλαη ν θνξέαο ηνπ Θείνπ Λφγνπ θαη ηεο 

Θείαο νθίαο. Ζ θαηαλφήζε ησλ πηπρψλ ηνπ Θείνπ 

Ννπ απαηηεί εθκάζεζε, πλεπκαηηθή δηνξαηηθφηεηα θαη 

εκπεηξία. Καηά ζπλέπεηα, έλαο κνπζνπικάλνο δελ 

πξφθεηηαη λα ακθηζβεηήζεη ηνπο Θείνπο Νφκνπο κφλν 

θαη κφλν επεηδή είλαη ζε αληίζεζε κε κεξηθέο 

ζχγρξνλεο θνηλέο αληηιήςεηο.  

 

Πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη αλ θαη ππάξρνπλ βηνινγηθέο 

θαη θνηλσληθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ε 

εζηθή ηνπ Πξνθήηε ζπλδέεη ηνλ άλδξα θαη ηε γπλαίθα 

κε έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ηξφπν: ζηελ αλαδήηεζε ηνπ 

θαινχ. Καη νη δχν πξννξίδνληαη λα είλαη πξάθηνξεο ηνπ 

θαινχ, λα βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα πξάηηνπλ 
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ηειηθά απηφ πνπ είλαη ελάξεην. Σν Κνξάλη φρη κφλν 

εληζρχεη ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ κε ηα αλψηαηα ηδαληθά 

ηεο επίηεπμεο ηεο αξεηήο θαη ηεο γλψζεο, αιιά ζπλδέεη 

άξξεθηα ην ξφιν ησλ αλδξψλ κε εθείλν ησλ γπλαηθψλ˙ 

θαηά ζπλέπεηα θαλέλα θχιν δελ είλαη πξνλνκηνχρν ζε 

ζρέζε κε ην άιιν. ηελ πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο ησλ 

αλδξψλ κε ηηο γπλαίθεο ηνπο, ην Κνξάλη ιέεη: 

«Δίλαη έλδπκα γηα ζαο θαη εζείο έλδπκα γη' απηέο». 

({νχξα αι-Μπάθξα/Ζ Αγειάδα}2:187).  

 

Ο άλδξαο θαη ε γπλαίθα πξέπεη λα 

αιιεινυπνζηεξίδνληαη ζηελ θνηλή αλαδήηεζε ηνπ 

θαινχ. Ο Πξνθήηεο φρη κφλν ζπκπεξηθεξφηαλ ζηηο 

γπλαίθεο δηθαία θαη ρσξίο λα θάλεη δηαθξίζεηο, αιιά 

εμχςσζε ηε ζέζε ηνπο ζε κηα θνηλσλία πνπ ζεσξνχζε 

ηηο γπλαίθεο έλα θαθφ θαη θαηψηεξεο, κία θνηλσλία πνπ 

έζαβε δσληαλά ηα λενγέλλεηα θνξίηζηα ππαθνχνληαο 

ζε κία παξάινγε άπνςε πεξί ηηκήο.  

 

Γχν ζεκαληηθά επεηζφδηα ηεο δσήο ηνπ Μσράκκαλη 

θαλεξψλνπλ ηελ πξνζνρή πνπ ν Πξνθήηεο έδηλε ζηηο 

γπλαίθεο θαη ηελ μερσξηζηή ζέζε πνπ ηνπο απέδηδε. Σν 
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πξψην έγηλε ιίγν πξηλ πεζάλεη, δειαδή ζε κία ηδηαίηεξα 

ζηηγκή φηαλ νη άλζξσπνη θαηαιακβάλνληαη απφ 

ζεκαληηθέο έλλνηεο. Σφηε ν Πξνθήηεο πξνέηξεςε 

ζεξκά ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ λα ζπκπεξηθέξνληαη 

επγεληθά θαη κε θαηαλφεζε κε ηηο γπλαίθεο ηνπο. Σν 

δεχηεξν επεηζφδην είλαη ε ηειεπηαία δεκφζηα νκηιία 

ηνπ, ζην βνπλφ Ννπξ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηεξνχ 

πξνζθπλήκαηνο ζηε Μέθθα, νκηιία ζηελ νπνία 

ζχκθσλα κε ηηο πεγέο ήηαλ παξφληεο εθαηφ είθνζη 

ρηιηάδεο άλζξσπνη. Ο Μσράκκαλη ρξεζηκνπνίεζε 

εληέρλσο απηή ηε κνλαδηθή θαη ζπάληα επθαηξία γηα λα 

δψζεη ζηνπο ζπληξφθνπο ηνπ ηελ νδεγία λα 

ζπκπεξηθέξνληαη ζηηο γπλαίθεο ηνπο επγεληθά θαη κε 

θαηαλφεζε, θαη λα κελ επηζηξέςνπλ νη κνπζνπικάλνη 

ζηηο παιαηέο απάλζξσπεο πξαθηηθέο ηεο πξντζιακηθήο 

θνηλσλίαο.  

 

Γηα ηε δσή ηνπ Μσράκκαλη κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη 

εθαηνληάδεο παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ πψο ν 

Πξνθήηεο ζπκπεξηθεξφηαλ ζηηο γπλαίθεο, κε 

θαηαλφεζε θαη κε απφιπην ζεβαζκφ. Έδεηρλε ζεβαζκφ 

φρη κφλν πξνο ηηο κνπζνπικάλεο, αιιά θαη πξνο ηηο κε 
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κνπζνπικάλεο. Γπλαίθεο κε δηαθνξεηηθέο θαηαγσγέο, 

απφ δηαθνξεηηθέο θπιέο θαη κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα 

βξήθαλ ζε απηφλ έλα θαηαθχγην θαη έλα θηιεχζπιαρλν 

πξνζηάηε. Απηφ κπνξεί λα απνδεηρζεί θαη λα 

ηεθκεξησζεί απφ πνιιά γεγνλφηα πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πεξηερφκελα ηνπ παξφληνο 

βηβιίνπ.  

 

Ο Μσράκκαλη δίδαμε ζηνπο νπαδνχο ηνπ φηη "νη 

γπλαίθεο είλαη αθξηβψο φπσο νη άλδξεο." Απηή είλαη κηα 

ξεηή δήισζε ηνπ Πξνθήηε κε ηελ νπνία ν ίδηνο 

δηαθεξχηηεη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

φζν αθνξά ηε ζέζε ηνπο ζηε θνηλσλία. Κάπνηε έλαο 

άλζξσπνο πήγε ζηνλ Πξνθήηε θαη ηνλ ξψηεζε: "Πνηφο 

αμίδεη ηελ κεγαιχηεξε ζηνξγή κνπ;" Ο Πξνθήηεο 

απάληεζε: "Ζ κεηέξα ζνπ". Απηφο ν άλζξσπνο 

επαλέιαβε ηελ ίδηα εξψηεζε ηξεηο θνξέο θαη ν 

Πξνθήηεο έδσζε πάληα ηελ ίδηα απάληεζε. Tελ 

ηέηαξηε θνξά είπε: "Ο παηέξαο ζνπ". Γηα φζνπο δελ 

είλαη γλψζηεο ηεο ζεκεηνινγίαο θαη ησλ ηδησκαηηζκψλ 

ηεο αξαβηθήο γιψζζαο πξέπεη λα επηζεκαλζεί ην 

γεγνλφο φηη ν Πξνθήηεο απαληά "ν παηέξαο ζνπ" κφλν 
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ηελ ηέηαξηε θνξά δείρλεη ηελ πςειή ζέζε ηεο 

κεηξφηεηαο απέλαληη εθείλε ηεο παηξφηεηαο, θαη ηελ 

ηδηαίηεξα πςειή ζέζε πνπ θαηέρνπλ νη γπλαίθεο ζην 

Ηζιάκ.  

 

ε κηα άιιε πεξίπησζε ν Μσράκκαλη είπε φηη "έλαο 

πηζηφο (κνπζνπικάλνο) δελ πξέπεη λα κηζήζεη κηα 

πηζηή γπλαίθα. Δάλ δελ ηνπ αξέζεη κία πιεπξά ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο, κπνξεί λα ηνπ αξέζεη θάπνηα άιιε".  

Κάζε θνξά πνπ ε θφξε ηνπ ε Φάηηκα πήγαηλε ζην ζπίηη 

ηνπ Μσράκκαλη, απηφο ζεθσλφηαλ γηα λα ηελ 

ραηξεηήζεη, ηελ θηινχζε θαη ηελ έβαδε λα θαζίζεη ζηε 

ζέζε ηνπ. ηαλ απηφο επηζθεπηφηαλ ηε Φάηηκα απηή 

έθαλε ην ίδην πξάγκα: ζεθσλφηαλ γηα λα ηνλ 

ραηξεηήζεη, ηνλ θηινχζε θαη λα ηνλ έβαδε λα θαζίζεη ζηε 

ζέζε ηεο. Οη ειηθησκέλεο γπλαίθεο θαη νη ζθιάβεο, 

γπλαίθεο πνπ πνιινί ζεσξνχζαλ αζήκαληεο, 

κπνξνχζαλ λα ηνλ πηάλνπλ απφ ην ρέξη θαη λα πάλε 

καδί ηνπ ζηνπο δξφκνπο ηεο Μεδίλαο γηα ηηο δνπιεηέο 

ηνπο, εληζρπκέλεο έηζη απφ ην θχξνο θαη ηελ παξνπζία 

ηνπ. ην πξφζσπν ηνπ Πξνθήηε έβξηζθαλ έλα άηνκν 

έηνηκν λα ηηο βνεζήζεη˙ ηέηνηα ήηαλ ε ηαπεηλνθξνζχλε 
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ηνπ, ε ηξπθεξφηεηά ηνπ θαη ε ζπκπφληα ηνπ γηα ηηο 

γπλαίθεο.  

 

Μπνξνχλ λα αλαθέξνληαη εθαηνληάδεο επεηζφδηα απφ 

ηε δσή ηνπ πνπ απνδεηθλχνπλ πψο ζπκπεξηθεξφηαλ 

ζηηο γπλαίθεο ζπκπνλεηηθά θαη ζεβφκελνο ζην έπαθξν 

ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο. Έδεημε ζεβαζκφ, φρη κφλν πξνο 

ηηο γπλαίθεο πνπ ήηαλ κνπζνπικάλεο  ή πνπ αλήθαλ 

ζηελ θνηλφηεηά ηνπ, αιιά θαη ζε εθείλεο πνπ δελ ήηαλ 

κνπζνπικάλεο θαζψο θαη ζηηο μέλεο. Γπλαίθεο κε 

δηαθνξεηηθέο θαηαγσγέο, απφ δηαθνξεηηθέο θπιέο θαη 

κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, βξήθαλ ζε απηφλ θαηαθχγην 

θαη έιενο.  
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( 7 ) Ήηαλ ν Πξνθήηεο Μσράκκαλη αληηζεκίηεο θαη 

θαηαδίθαζε ζε ζάλαην όινπο ηνπο άλδξεο, ηηο 

γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηεο εβξατθήο θπιήο ησλ 

Μπάλνπ Κνπξάηδα; Σρεδίαζε ηελ εζληθή θάζαξζε 

όισλ ησλ Εβξαίσλ ηεο Αξαβηθήο Φεξζνλήζνπ;  

 

Ο Πξνθήηεο θήξπμε ην Λφγν ηνπ Θενχ θαη ζηνπο 

Δβξαίνπο θαη πξνζεπρφηαλ γηα ηε ζσηεξία ηνπο, ζηελ 

νπνία ήιπηδε. Γελ δίδαμε ζηνπο νπαδνχο ηνπ λα 

κηζήζνπλ ή λα εμνινζξεχζνπλ ηνπο Δβξαίνπο. Σν 

ζπκβάλ κε ηε θπιή ησλ Μπάλνπ Κνπξάηδα αλαθέξεηαη 

ζπρλά σο παξάδεηγκα βάλαπζεο δνινθνλίαο αζψσλ 

Δβξαίσλ, αιιά απηφ πνπ ζπρλά παξαιείπεηαη είλαη ην 

ηζηνξηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ δηαδξακαηίζηεθε 

απηφ ην ζπκβάλ. Ζ ζχγθξνπζε δελ νθεηιφηαλ ζε 

ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο, αιιά ζηνλ πφιεκν θαηά ησλ 

κνπζνπικάλσλ ζηνλ νπνίν ε θπιή ησλ Μπάλνπ 

Κνπξάηδα απνθάζηζε λα ζπκκεηέρεη ζην πιεπξφ ησλ 

ερζξψλ ηνπ Ηζιάκ.  

 

ηαλ ν Πξνθήηεο ήξζε ζηε Μεδίλα έθαλε κία 

ζπκθσλία κε ηνπο Δβξαίνπο πνπ δνχζαλ εθεί, πνπ 
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απνηεινχζαλ κία ζεκαληηθή κεηνλφηεηα ζηελ πφιε. ε 

απηνχο παξαρσξήζεθαλ δηάθνξα δηθαηψκαηα θαη νη 

ίδηνη απνιάκβαλαλ ηεο πιήξνπο ειεπζεξίαο, δψληαο 

γηα έλα δηάζηεκα ζε εηξήλε κε ηνπο κνπζνπικάλνπο, νη 

νπνίνη δελ ηνπο έβιαςαλ κε θαλέλα ηξφπν. 

 

Αο αλαθεξζεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα: θάπνηε 

έλαο Δβξαίνο θαη έλαο κνπζνπικάλνο κάισλαλ κεηαμχ 

ηνπο. ηαλ ν Δβξαίνο επαίλεζε ην Μσπζή 

ηζρπξηδφκελνο φηη ήηαλ αλψηεξνο ηνπ Πξνθήηε 

Μσράκκαλη, ν κνπζνπικάλνο ηνλ έβξηζε. Ο Δβξαίνο 

ηφηε παξαπνλέζεθε γη‟ απηφ ζηνλ Πξνθήηε, ν νπνίνο 

είπε: "Μελ κε ζεσξήζεηε αλψηεξν ηνπ Μσπζή".  

Αθξηβψο κεηά απφ απηή ηε ζθελή εηξεληθήο 

ζξεζθεπηηθήο ζπλχπαξμεο ζπλέβε ην επεηζφδην ησλ 

Μπάλνπ Κνπξάηδα.  

 

Ζ ζπκθσλία πνπ ν Πξνθήηεο Μσράκκαλη είρε 

ζπλάςεη κε ηνπο Δβξαίνπο θαη κε ηηο αξαβηθέο θπιέο 

ηεο Μεδίλαο, απνηεινχζε κέξνο ελφο γξαπηνχ 

πληάγκαηνο, ην νπνίν ζεσξείηαη έλα απφ ηα 

παιαηφηεξα ζηελ ηζηνξία. εκαληηθφ κέξνο απηνχ ηνπ 
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πληάγκαηνο αλαθεξφηαλ ζπγθεθξηκέλα ζηνπο 

Δβξαίνπο.  

 

Σα ζεκαληηθφηεξα άξζξα ηνπ πληάγκαηνο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κνπζνπικάλσλ 

θαη ησλ Δβξαίσλ έιεγαλ φηη κνπζνπικάλνη θαη Δβξαίνη 

έπξεπε λα ζπκβηψλνπλ εηξεληθά θαη λα κελ αδηθήζνπλ 

ν έλαο ηνλ άιιν. Καη νη δχν θνηλφηεηεο έπξεπε λα 

πξνζηαηεχνπλ ηελ πφιε ηεο Μεδίλα, θαη εάλ 

εθδεισλφηαλ νπνηαδήπνηε μέλε επίζεζε, φινη έπξεπε 

λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ πφιε απφ θνηλνχ θαη λα 

κνηξαζηνχλ ην νηθνλνκηθφ βάξνο ησλ πνιεκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 

Απηή ε ζπλζήθε αθνξνχζε ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

Δβξατθέο θπιέο πνπ δνχζαλ ζηε Μεδίλα εθείλε ηελ 

πεξίνδν: ηνπο Μπάλνπ Κνπξάηδα, ηνπο Μπάλνπ Ναληίξ 

θαη ηνπο Μπάλνπ Κατλνπθάα. ηε Μεδίλα ππήξμαλ 

άιιεο κηθξφηεξεο εβξατθέο θπιέο κε ηηο νπνίεο δελ 

ππήξμε πνηέ θαλέλα πξφβιεκα θαη έδεζαλ ζε εηξήλε 

κε ηνπο κνπζνπικάλνπο, αιιά νη πξναλαθεξζείζεο 
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ηξεηο θπιέο δελ ηήξεζαλ ηε ζπλζήθε θαη, ε κία κεηά 

ηελ άιιε, παξαβίαζαλ ηηο ζπκθσλίεο.  

 

Πξψηε παξαβίαζε ηε ζπλζήθε ε θπιή ησλ Μπάλνπ 

Ναληίξ πνπ πξνζπάζεζε λα δνινθνλήζεη ηνλ 

Πξνθήηε, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε πφιεκν κεηαμχ ησλ 

κνπζνπικάλσλ θαη απηήο ηεο θπιήο.  

Αθνινχζεζε ε θπιή ησλ Μπάλνπ Κατλνπθάα πνπ 

πξνζέβαιε ηελ ηηκή κίαο κνπζνπικάλαο φηαλ θάπνηα 

κέιε ησλ Μπάλνπ Κατλνπθάα ηελ αλάγθαζαλ λα δείμεη 

ηα ηδηαίηεξα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηεο κέζα ζηελ αγνξά 

ηεο Μεδίλαο. Απηφ νδήγεζε ζε λέα ζχγθξνπζε κεηαμχ 

κνπζνπικάλσλ θαη Δβξαίσλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα 

εθδησρζνχλ νη δχν εβξατθέο θπιέο απφ ηε Μεδίλα 

εμαηηίαο ηεο παξαβίαζήο ηεο ζπλζήθεο θαη ηνπ 

πληάγκαηνο.  

 

ζνλ αθνξά ηελ ηξίηε θπιή, ηνπο Μπάλνπ Κνπξάηδα, 

απηνί φρη κφλν παξαβίαζαλ ηε ζπλζήθε, αιιά 

ζπλσκφηεζαλ κε ηνπο εηδσινιάηξεο θαηνίθνπο ηεο 

Μέθθαο θαη κε άιιεο αξαβηθέο θπιέο θαη ζρεδίαζαλ 

απφ θνηλνχ κία επίζεζε θαηά ηεο Μεδίλαο γηα λα 
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δηψμνπλ επηηέινπο ηνπο κνπζνπικάλνπο απφ ηελ 

πφιε. ήκεξα ηέηνηεο πξάμεηο ζα ζεσξνχληαλ 

πξνδνζία θαη αληαξζία.  

 

Οη Δβξαίνη θαη νη ζχκκαρνί ηνπο είραλ έλαλ ζηξαηφ 

δέθα ρηιηάδσλ αλδξψλ, πνπ θαηεπζπλφηαλ πξνο ηε 

Μεδίλα, ελψ ν Πξνθήηεο είρε κφλν ηξεηο ρηιηάδεο 

ζηξαηηψηεο. Απηή ε κάρε νλνκάζηεθε «ε κάρε ηνπ 

Υάληαθ», δειαδή ηεο Σάθξνπ2, επεηδή νη 

κνπζνπικάλνη γηα λα ακπλζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα 

έζθαςαλ κηα ηάθξν γχξσ απφ ηε Μεδίλα.  

 

ηηο πξνεγνχκελεο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ν 

Πξνθήηεο δελ είρε βξεζεί πνηέ ζε κία ηφζν θξίζηκε θαη 

επηθίλδπλε θαηάζηαζε. Αλαγθάζηεθε αθφκε θα λα 

ζηείιεη ηα γπλαηθφπαηδα ησλ κνπζνπικάλσλ ζηα 

πεξίρσξα ηεο Μεδίλα γηα λα είλαη πην αζθαιή. Οη 

κνπζνπικάλνη θνβνχληαλ φηη ε θνηλφηεηά ηνπο ζα 

εμνινζξεπφηαλ.  

 

                                                 
 Σημείωμα μεταυραστή: πρβλ. το νεοελληνικό Χαντάκι. 
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Ζ ηξαγηθή θαηάζηαζε απεηθνλίδεηαη απφ ηνπο εμήο 

ζηίρνπο ηνπ Κνξαλίνπ: 

«Οπαί θαη αιίκνλν! ηαλ ήξζαλ απφ πάλσ ζαο θη απφ 

θάησ ζαο (ζαο επηηέζεθαλ απ‟ φιεο ηηο κεξηέο ηεο 

θνηιάδαο), θαη ηφηε ηα κάηηα ζαο αγξηνθνίηαδαλ θαη νη 

θαξδηέο ζαο αλέβεθαλ ζην ιαηκφ θαη θάλαηε γηα ηνλ 

Θεφ δηάθνξεο (κάηαηεο) ζθέςεηο, ζ‟ απηή ηελ 

πεξίπησζε δνθηκάζηεθαλ νη πηζηνί. Καη ηηλάρηεθαλ, 

ζαλ λα γηλφηαλ έλαο ηξνκεξφο ζεηζκφο».({νχξα αι-

Αρδάκπ/Οη Οκφζπνλδνη}33:10-11)  

 

Ξαθληθά θχζεμε έλαο ζπειιψδεο άλεκνο, πνπ φκσο 

επλννχζε ηνλ  Πξνθήηε θαη ην ζηξαηφ ηνπ. 

εκεηψζεθαλ κεξηθέο κηθξέο εκπινθέο, ε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ησλ νπνίσλ καδί κε ηηο 

δχζθνιεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο αλάγθαζαλ ηειηθά 

ηνπο ερζξνχο ησλ κνπζνπικάλσλ λα ππνρσξνχλ. 

Αλαγλσξίδνληαο ηελ ήηηα ηνπο, νη εηδσινιάηξεο 

θάηνηθνη ηεο Μέθθαο θαη νη άιιεο αξαβηθέο θπιέο 

άθεζαλ ηε Μεδίλα. Σφηε ν Πξνθήηεο ζηξάθεθε 

ακέζσο θαηά ηεο θπιήο ησλ Μπάλνπ Κνπξάηδα. Μεηά 
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απφ πνιηνξθία πνπ θξάηεζε ζρεδφλ έλα κήλα, ε θπιή 

ησλ Μπάλνπ Κνπξάηδα παξαδφζεθε.  

 

Ο Πξνθήηεο Μσράκκαλη έπξεπε ηψξα λα απνθαζίζεη 

ηε κνίξα ησλ 700 Μπάλνπ Κνπξάηδα πνπ είραλ 

παξαδνζεί αηρκάισηνη. Γελ ζέιεζε φκσο λα πάξεη ν 

ίδηνο ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηε κνίξα ηνπο θαη αλέζεζε 

ην δήηεκα ζε έλα δηαηηεηή, ην α‟λη Ηκπλ Μνπ‟άδ, ηνλ 

αξρεγφ κίαο κεγάιεο θπιήο ηεο Μεδίλα πνπ 

δηαηεξνχζε ζρέζεηο θηιίαο θαη ζπκκαρίαο κε ηνπο 

Μπάλνπ Κνπξάηδα. 

 

Πξηλ απνθαζίζεη ν α'λη απαίηεζε θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο, απφ ηνλ Πξνθήηε θαη απφ ηνπο αξρεγνχο 

ησλ Μπάλνπ Κνπξάηδα, λα αλαιάβνπλ ηελ ππνρξέσζε 

λα δερηνχλ αζπδεηεηί ηελ απφθαζή ηνπ, φπνηα θαη λα 

‟ηαλ απηή. Σειηθά ν α‟λη απνθάζηζε φηη φζνη  Μπάλνπ 

Κνπξάηδα πνιέκεζαλ ελάληηα ζηνπο κνπζνπικάλνπο 

έπξεπε λα ζαλαησζνχλ θαη φηη νη γπλαίθεο θαη ηα 

παηδηά ηνπο έπξεπε λα ππνδνπισζνχλ. Ζ απφθαζε 

απηή εθαξκφζηεθε βάζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ νη ίδηνη  νη 

Δβξαίνη είραλ δερηεί θαη απφ ηελ νπνία δεζκεχνληαλ.  
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Ζ θπιή ησλ Μπάλνπ Κνπξάηδα ππέζηε απηήλ ηελ 

ζθιεξή ηηκσξία εμαηηίαο ηεο πξνδνζίαο ηνπο, ε νπνία 

ππνλφκεπζε ζπζέκεια ηελ εχζξαπζηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

θνηλφηεηαο ηεο Μεδίλαο. Μάιηζηα, νη Δβξαίνη δελ 

ελαληηψζεθαλ ζε απηήλ ηελ απφθαζή, αθνχ ε 

απφθαζε ηνπ α‟λη βαζηδφηαλ ζηνλ Δβξατθφ λφκν, 

φπσο απηφο αλαπηχζζεηαη ζηε Σνξά (Παιηά Γηαζήθε): 

«ηαλ επηηίζεζηε ζε κία πφιε, θάληε πξψηα ζηνπο 

θαηνίθνπο ηεο κία πξφηαζε εηξήλεο3. Δάλ δερηνχλ θαη 

αλνίμνπλ ηηο πχιεο ηεο πφιεο ηνπο, φινη νη άλζξσπνη 

πνπ δνπλ εθεί είλαη ππνρξεσκέλνη ζε θαηαλαγθαζηηθή 

εξγαζία θαη ζα εξγαζηνχλ γηα ζαο. Δάλ αξλεζνχλ λα 

θάλνπλ εηξήλε θαη απνθαζίζνπλ λα πνιεκήζνπλ, ηφηε 

πνιηνξθήζηε εθείλε ηελ πφιε. ηαλ ν Κχξηνο ν Θεφο 

ζαο ζα ηελ παξαδψζεη ζηα ρέξηα ζαο, πεξάζηε απφ 

μίθνο φινπο ηνπο άλδξεο πνπ δνπλ ζε απηή ηελ πφιε. 

ζνλ αθνξά ζηηο γπλαίθεο, ηα παηδηά, ηα δψα θαη φια 

ηα άιια πνπ ππάξρνπλ ζηελ πφιε, κπνξείηε λα ηα 

πάξεηε σο ιεία γηα ζαο». (Γεπηεξνλφκην 20:1016)  

                                                 
 Σημείωμα μεταυραστή: δειαδή, πξνηείλεηε ζε απηνχο λα 

παξαδνζνχλ ακαρεηί. 
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Έλαο ηλδφο ζπγγξαθέαο, ν Ναληρνχξαλ, χζηεξα απφ 

εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο θαη 

ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο θαηά ηεο θπιήο ησλ Μπάλνπ 

Κνπξάηδα, ζπκπέξαλε φηη: «...αλ θαη θαίλεηαη ζθιεξή, ε 

απφθαζε ηνπ α‟λη ήηαλ δίθαηε. Καη‟ αξράο, απηή ε 

απφθαζε ήηαλ ζχκθσλε κε ηνπο λφκνπο [ησλ 

Δβξαίσλ]. Καηά δεχηεξνλ, ε απφθαζε πάξζεθε απφ 

έλα δηαηηεηή πνπ ήηαλ ζχκκαρφο ηνπο θαη πνπ νη ίδηνη 

είραλ επηιέμεη γηα λα δηαηηεηεχζεη ην δήηεκά ηνπο κε ην 

Μσράκκαλη».  

 

Ζ πνιπγξαθφηαηε ζπγγξαθέαο θαη ζπγθξηηηθή 

κειεηήηξηα ησλ ζξεζθεηψλ Κάξελ Άξκζηξνλγθ δειψλεη 

φηη: «...είλαη, εληνχηνηο, ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ε 

θπιή ησλ Μπάλνπ Κνπξάηδα δελ εμνινζξεχηεθε γηα 

ζξεζθεπηηθνχο ή θπιεηηθνχο (racial) ιφγνπο. Κακία 

απφ ηηο άιιεο Δβξατθέο θπιέο ζηελ φαζε [ηεο Μεδίλαο, 

.η.Μ.] δελ ελαληηψζεθε ή πξνζπάζεζε λα επέκβεη, 

ζαθψο ζεσξψληαο ην ζέκα σο θαζαξά πνιηηηθφ θαη 

θπιεηηθφ (tribal)...Oη άληξεο ηεο θπιήο ησλ Μπάλνπ 

Κνπξάηδα εθηειέζζεθαλ γηα πξνδνζία. Οη δεθαεπηά 
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άιιεο εβξατθέο θπιέο ηεο Μεδίλαο παξέκεηλαλ ζηελ 

φαζε θαη έδεζαλ εηξεληθά κε ηνπο κνπζνπικάλνπο γηα 

πνιιά ρξφληα, ελψ ζην Κνξάλη ππελζπκίδεηαη ζπρλά ε 

πλεπκαηηθή ζπγγέλεηα ησλ κνπζνπικάλσλ  κε ηνπο 

αλζξψπνπο ηεο Βίβινπ...". 

 

Δπνκέλσο, απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη 

πνιηηηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν δηαδξακαηίζηεθε 

απηφ ην γεγνλφο πξνθχπηεη μεθάζαξα φηη ε θαηεγνξία 

ηεο εζληθήο θάζαξζεο ή ηεο γελνθηνλίαο ησλ Δβξαίσλ 

ηεο Μεδίλαο είλαη εληειψο αβάζηκε.  
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( 8 ) Οη κνπζνπικάλνη ζεσξνύλ Θεό ηνλ 

Μσράκκαλη ή ζπκκεηέρσλ ηεο ζεόηεηαο;  

 

Αλ ιεθζεί ππφςηλ ν απφιπηνο κνλνζετζκφο ηνπ Ηζιάκ 

απηή ε εξψηεζε θαίλεηαη απφ ηελ αξρή άζρεηε θαη 

παξάινγε. κσο, εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο θαη 

ηνπ κεγάινπ ζεβαζκνχ πνπ νη κνπζνπικάλνη έδεημαλ 

ζηνλ Πξνθήηε, πνιινί κε κνπζνπικάλνη, εηδηθά ζηε 

Γχζε, εζθαικέλα ζεσξνχλ φηη νη κνπζνπικάλνη ηνλ 

ιαηξεχνπλ σο Θεφ. Μάιηζηα κεξηθνί απφ απηνχο 

θαηεγφξεζαλ ηνπο κνπζνπικάλνπο πσο πηζηεχνπλ φηη 

ν Πξνθήηεο είλαη ν Θεφο.  

 

Σν δξακαηηθφ θαη ζπγθηλεηηθφ επεηζφδην πνπ 

αθνινχζεζε ηνλ ζάλαηφ ηνπ Μσράκκαλη είλαη αξθεηφ 

γηα λα δψζεη κία απνθαζηζηηθή απάληεζε ζε φπνην 

εξψηεκα ζα κπνξνχζε λα ηεζεί ζρεηηθά κε απηφ ην 

ζέκα.  

 

ηαλ ν Πξνθήηεο πέζαλε, νη ζχληξνθνί ηνπ, εηδηθά 

εθείλνη πνπ ηνπ ήηαλ πην νηθείνη, δελ ήζειαλ λα ην 

πηζηέςνπλ. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κεηαμχ 
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ηνπο, ν κεηέπεηηα ραιίθεο καξ ηκπλ αι-Υαηηάκπ, φρη 

κφλν αξλήζεθε λα δερηεί ην γεγνλφο φηη ν Πξνθήηεο 

πέζαλε, αιιά έθηαζε ζην ζεκείν λα απεηιήζεη φηη ζα 

ζθφησλε φπνην ζα δηέδηδε απηή ηε θήκε. Ωζηφζν, ν 

παιηφο θίινο ηνπ Πξνθήηε θαη ηνπ καξ, ν Ακπνχ 

Μπαθξ, αθνχ βεβαηψζεθε γηα ην ζάλαην ηνπ Πξνθήηε, 

ζεθψζεθε φξζηνο θαη εθθψλεζε: «Ω άλζξσπνη! 

πνηνο απφ ζαο ιαηξεχεη ην Μσράκκαλη, [λα μέξεη φηη] 

ν Μσράκκαλη είλαη λεθξφο. [Αιιά] πνηνο απφ ζαο 

ιαηξεχεη ηνλ Θεφ [λα μέξεη φηη] ν Θεφο είλαη δσληαλφο 

θαη αζάλαηνο».  

 

Δλ ζπλερεία ν Ακπνχ Μπαθξ απάγγεηιε έλα ζηίρν ηνπ 

Κνξαληνχ πνπ είρε απνθαιπθζεί ζηνλ Πξνθήηε κεηά 

απφ ηε κάρε ηνπ Οχρνπλη, ηφηε πνπ πνιινί 

κνπζνπικάλνη είραλ παληθνβιεζεί εμαηηίαο ηεο 

ςεχηηθεο θήκεο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Μσράκκαλη πνπ είρε 

δηαδνζεί ζηνλ ηζιακηθφ ζηξαηφ:  

«Κη φκσο ν Μσράκκαλη δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν 

απφ έλαλ Απφζηνιν. Πξάγκαηη, πνιινί ήηαλ νη 

Πξνθήηεο πνπ ήξζαλ πξηλ απφ απηφλ. Αλ πεζάλεη ή 

ζθνησζεί, κήπσο ζα αλαπνδνγπξίδαηε ηφηε ζηηο 
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θηέξλεο ζαο; (ζα θάλαηε κεηαβνιή;)». ({νχξα αι-

Ηκξάλ }3:144) 

Ο ζηίρνο είρε ηέηνην αληίθηππν ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ήηαλ ζαλ λα ηνλ άθνπγαλ γηα πξψηε θνξά.  

 

Πξηλ πεζάλεη, ν Πξνθήηεο πξνεηδνπνίεζε ηνπο 

νπαδνχο ηνπ θαηεγνξεκαηηθά, κε ηξφπν πνπ δελ 

δερφηαλ θακία ακθηζβήηεζε, φηη δελ πξέπεη λα ηνλ 

ιαηξέςνπλ ή λα ηνλ κεηαηξέςνπλ ζε είδσιν ηνπο, 

φπσο είραλ θάλεη νη νπαδνί άιισλ πξνθεηψλ. Σνπο 

πξνεηνίκαδε ζπλερψο γηα ην ελδερφκελν ηνπ ζαλάηνπ 

ηνπ θαη ηφληδε ζπλερψο ηελ απφιπηα αλζξψπηλε θχζε 

ηνπ, κε κφλε δηαθνξά φηη απηφο ήηαλ ν Απεζηαικέλνο 

ηνπ Θενχ.  

Σν Κνξάλη ιέεη μεθάζαξα: «Πεο [Ω Πξνθήηε! ]: «Γελ 

είκαη παξά έλαο άλζξσπνο ζαλ θη εζάο». ({νχξα αι-

Καρθ/Σν πήιαην}18:110). 

Σν Κνξάλη επαλαιακβάλεη απηφ ην ζηνηρείν αξθεηέο 

θνξέο . 

 

Απαγφξεπζε επίζεο ηελ νηθνδφκεζε νπνηνδήπνηε 

είδνο λανχ ή ηφπνπ ιαηξείαο πάλσ απφ ηνλ ηάθν ηνπ. 
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Ο Πξνθήηεο ζάθηεθε ζηελ ίδηα ηελ νηθία ηνπ, πνπ 

ζπλδεφηαλ κε ην κεγάιν ηδακί ηεο Μεδίλαο. Ο ηάθνο 

ηνπ παξακέλεη αθφκα εθεί, ζπλδεδεκέλν κε ην ηδακί, 

θαη νη κνπζνπικάλνη πνπ επηζθέπηνληαη ην ηδακί θαη 

πξνζεχρνληαη ζε απηφ, επηζθέπηνληαη θαη ηνλ ηάθν ηνπ 

θαη επινγνχλ ηνλ Μσράκκαλη. κσο δελ 

πξνζεχρνληαη ζε απηφλ, επεηδή θάηη ηέηνην 

απαγνξεχεηαη απζηεξά ζην Ηζιάκ.  

 

Σέινο, είλαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη δελ ππάξρεη 

νχηε κία ηζιακηθή αίξεζε ή ζέθηα πνπ ζεσξεί ην 

Μσράκκαλη Θεφ ή πνπ ηνλ ιαηξεχεη σο ηέηνηνλ. 
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( 9 ) Είλαη ν Θεόο ηνπ Μσράκκαλη έλαο εθδηθεηηθόο 

Θεόο;  

 

Απηφ ην ζέκα πξνέξρεηαη απφ κία παξεξκελεία ησλ 

δηδαρψλ ηνπ Πξνθήηε θαη αληαλαθιά ηε αβάζηκε 

αξλεηηθή ζηάζε πνιιψλ Γπηηθψλ απέλαληη ζην Ηζιάκ. 

Ο Πξνθήηεο, πνπ ζηάιζεθε ζε φιε ηελ αλζξσπφηεηα 

σο πξάμε ειένπο απφ ηνλ Θεφ, δίδαμε ζηνπο νπαδνχο 

ηνπ φηη ν Θεφο έρεη πνιιά νλφκαηα πνπ έρεη 

απνθαιχςεη ζηα πιάζκαηά ηνπ. Απφ απηά, «ν 

Παληειεήκνλαο» θαη «ν Πνιπεχζπιαρλνο» είλαη εθείλα 

πνπ ζπλαληψληαη πην ζπρλά ζην Κνξάλη θαη 

αλαθέξνληαη ζηηο πην ζεκαληηθέο ηδηφηεηέο Σνπ.  

 

Κάζε ζνχξα, πιελ κίαο, ζην Κνξάλη αξρίδεη κε ηελ 

επίθιεζε:  «ην φλνκα ηνπ Θενχ ηνπ Παληειεήκνλα, 

ηνπ Πνιπέζπιαρλνπ». Σν φλνκα "Πνιπέζπιαρλνπ” 

(αξ-Ραρκάλ) αλαθεξφκελν ζηνλ Θεφ, δελ ήηαλ γλσζηφ 

ζηνπο Άξαβεο φηαλ άξρηζε λα απνθαιχπηεηαη ην 

Κνξάλη. Άξρηζαλ λα ηνλ αθνχλε κεηά ηηο πξψηεο 

απνθαιχςεηο ηνπ ζείνπ θεηκέλνπ θαη φηαλ νη πξψηνη 

κνπζνπικάλνη ξψηεζαλ ηνλ Μσράκκαλη ζε ηη 
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αλαθεξφηαλ απηφ ην φλνκα, απνθαιχθζεθε απηφο ν 

ζηίρνο:  

«Πεο: “Δπηθαιεζζείηε ην Θεφ ή επηθαιεζζείηε ηνλ 

Ραρκάλ, ηνλ πνιπεχζπιαρλν Θεφ, ην Θεφ. Με 

νπνηνδήπνηε (επίζεην) θη αλ Σνλ πξνζθσλήζεηε (είλαη 

θαιφ). Γηαηί ζ‟ Απηφλ αλήθνπλ ηα πην κνξθα 

Ολφκαηα». ({νχξα αι-Ηζξαά/Σν Νπθηεξηλφ 

Σαμίδη}17:110). 

 

Σν φλνκα «Πνιπεχζπιαρλνο» δελ είλαη κφλν έλα απφ 

ηα Πην κνξθα Ολφκαηα Σνπ Θενχ, άιια έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζην Ηζιάκ. Δίλαη βαζηθή αξρή ηνπ Ηζιάκ φηη ην 

έιενο ηνπ Θενχ μεπεξλά ηελ νξγή ηνπ. Πξάγκαηη, ν 

Πξνθήηεο αλέθεξε φηη ν ίδηνο ν Θεφο είπε: «Σν έιεφο 

κνπ μεπεξλά ηελ νξγή κνπ». Τπάξρνπλ πνιινί ζηίρνη 

ηνπ Κνξαληνχ θαη πνιιά ραληίζ ηνπ Πξνθήηε ηνπ Ηζιάκ 

πνπ επηζεκαίλνπλ ηελ θεληξηθφηεηα ηνπ Διένπο θαη ηνπ 

Οίθηνπ ηνπ Θενχ ζην Ηζιάκ. Ο Πξνθήηεο είπε 

ραξαθηεξηζηηθά φηη: «Ο Θεφο είλαη Πνιπεχζπιαρλνο 

θαη πκπνλεηηθφο θαη αγαπά ηνλ νίθην. Δπηηξέπεη ηνλ 

νίθην κε έλαλ ηξφπν, πνπ δελ είλαη  ίδηνο γηα ηελ 

ζθιεξφηεηα».  
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χκθσλα κε έλα άιιν ραληίζ ν Πξνθήηεο είπε: «Ο 

Θεφο έρεη εθαηφ κέξε Διένπο θαη έρεη ζηείιεη έλα απφ 

απηά ζηνλ θφζκν, κνηξάδνληάο ην αλάκεζα ζηα 

πιάζκαηά ηνπ, γηα λα ζπκπεξηθέξνληαη, κε απηφ ην έλα 

κέξνο, ν έλαο ζηνλ άιινλ κε νίθην θαη έιενο. Αιιά έρεη 

θξαηήζεη ηα ππφινηπα 99 κέξε γηα ηνλ Δαπηφλ Σνπ έηζη 

ψζηε λα κπνξέζεη λα δείμεη έιενο ζηνπο δνχινπο Σνπ 

ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεσο".  

 

Σν Κνξάλη ιέεη φηη ε απνζηνιή ηνπ Πξνθήηε 

Μσράκκαλη ζηνλ θφζκν ήηαλ κία πξάμε ειένπο απφ 

ηνλ Θεφ γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα. Πξάγκαηη ην έιενο 

ηνπ Θενχ φρη κφλν εηζρσξεί ζηνλ θφζκν, αιιά είλαη 

επίζεο κία ζεκειηψδεο λνκηθή θαη εζηθή αξρή ζην 

Ηζιάκ. Οη κειεηεηέο έρνπλ δείμεη φηη ην έιενο ηνπ Θενχ 

είλαη πξνθαλέο ζηνπο λνκηθνχο φξνπο πνπ έρνπλ 

απνθαιπθζεί γηα ηελ αλζξσπφηεηα.  

 

Γηαπηζηψλεη θαλείο ην έιενο ηνπ Θενχ θαη ζε φζα 

δηδάζθεη ν Πξνθήηεο γηα ηνλ Παξάδεηζν θαη ηελ 

Κφιαζε. Ζ ίδηα ε έλλνηα ηεο Κφιαζεο, σο ηφπνπ 
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βαζαληζκνχ θαη ηηκσξίαο ησλ αλζξψπσλ, 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο απφδεημε ηεο εθδηθεηηθήο 

θχζεο ηνπ Θενχ. Δληνχηνηο, κηα πεξηζζφηεξν 

πξνζεθηηθή αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν 

Παξάδεηζνο θαη ε Κφιαζε πεξηγξάθνληαη ζην Κνξάλη, 

φπσο θαη ηνπ ζθνπνχ ηνπο, ζα πξνζθέξεη κηα έζησ θαη 

κηθξή ηδέα ηνπ Διένπο ηνπ Θενχ, αθφκε θαη ζηε 

κεηαζαλάηηα δσή ηνπ αλζξψπνπ. 

ηαλ ν Θεφο ζην Κνξάλη πεξηγξάθεη ηνλ Παξάδεηζν θαη 

ηελ Κφιαζε, νη πεξηγξαθέο ηεο θφιαζεο είλαη ζπρλά 

πνιχ ζπλνπηηθέο ζε ζρέζε κε εθείλεο ηνπ Παξάδεηζνπ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην θεθάιαην (ζνχξα) 55 ηνπ 

Ηεξνχ Κνξαλίνπ πεξηέρεη 22 φκνξθνπο, θαιά 

δηαηππσκέλνπο θαη παξαζηαηηθνχο ζηίρνπο ζρεηηθά κε 

ηνλ Παξάδεηζν, ελψ κφλν 7 ζηίρνη ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ Κφιαζε.  

 

Δπίζεο, ην Κνξάλη εμεγεί φηη ε Κφιαζε δελ έρεη 

δεκηνπξγεζεί απζαίξεηα θαη ρσξίο ιφγν. ην Κνξάλη, ε 

πεξηγξαθή ηνπ ππξφο ηνπ εμσηέξνπ, ζπκπιεξψλεηαη 

ζπρλά απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη 

θνιαζκέλνη θαηέιεμαλ εθεί. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη 
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ιφγνη απηνί ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, 

φπσο ε έιιεηςε θηιαλζξσπίαο απέλαληη ζηνπο 

θησρνχο ή ε άδηθε εθκεηάιιεπζε ησλ αλζξψπσλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη πνιιέο απφ απηέο ηηο 

ακαξηίεο αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ 

θαη δελ είλαη «ακαξηίεο θαηά ηνπ Θενχ»  

 

Δπνκέλσο, νη πνηλέο θαη ε θσηηά ηεο Κνιάζεσο 

ζπζρεηίδνληαη κε ηε δηθαηνζχλε, θαη θαη‟ επέθηαζε, κε 

ην έιενο ηνπ Θενχ. Θα επέηξεπε έλαο θηιεχζπιαρλνο 

Θεφο λα κέλνπλ αηηκψξεηνη νη εγθιεκαηίεο; Θα 

επέηξεπε λα κελ ηηκσξνχληαη νη αδηθίεο εηο βάξνο ησλ 

ζπκάησλ; Φπζηθά φρη. Δπνκέλσο, ε θφιαζε θαη ε 

ηηκσξία είλαη κία κνξθή ειένπο γηα ηα ζχκαηα ησλ 

αδηθηψλ θαη απνηεινχλ απαξαίηεην κέξνο ηεο ζείαο 

δηθαηνζχλεο. 

 

Παξακέλνληαο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηθαηνζχλεο, ν 

Πξνθήηεο ζεκείσζε κε ζαθήλεηα φηη ε πνηλή δελ 

κπνξεί λα επηβιεζεί πξηλ νινθιεξσζνχλ φιεο νη 

δηαδηθαζίεο κίαο δίθαηεο δίθεο: δειαδή ε παξνπζίαζε 

ησλ ζηνηρείσλ, ε θιήζε ησλ καξηχξσλ, ησλ νπνίσλ 
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αθφκε θαη ηα κάηηα, ηα απηηά θαη νη αξζξψζεηο… 

θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ. Καλέλαο δελ πξέπεη λα 

αδηθείηαη. Δπηπιένλ, ν Θεφο κε ην Μέγα Έιεφο Σνπ ζα 

αληακείςεη άθζνλα εθείλνπο πνπ είλαη δίθαηνη, θαη 

κάιηζηα ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Δλψ απηνί πνπ 

παξαβίαζαλ ην Νφκν ζα ηηκσξνχληαη απφ ηνλ Θεφ 

αλαινγηθά κε ηα εγθιήκαηα θαη κε ηηο θαθέο πξάμεηο 

ηνπο, θαη φρη παξαπάλσ. Λέεη ην Κνξάλη:  

«Καη αλ θάπνηνο θάλεη αγαζνεξγίεο, ε ακνηβή γη‟ απηφλ 

ζα είλαη θαιχηεξε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ. Αιιά αλ 

θάπνηνο θάλεη ην θαθφ, ηφηε δελ ζα αληακεηθζνχλ φζνη 

έθαλαλ θαθέο πξάμεηο, παξά κφλν (ζα ηηκσξεζνχλ 

αλάινγα) κε φζα πξφζθεξαλ». ({νχξα αι-Κάζαο/Σν 

Αθήγεκα}28:84). 

Αθφκε θαη εθεί πνπ ην Κνξάλη αλαθέξεη ηηο ηηκσξίεο θαη 

ηελ θσηηά ηεο Κνιάζεσο, νη ζηίρνη ζπλνδεχνληαη ζπρλά 

απφ εθθξάζεηο φπσο: «ην Έιενο θαη ηελ ζπγρψξεζε 

ηνπ Θενχ», θαη ππελζπκίδεηαη επαλεηιεκκέλα φηη ν 

Θεφο είλαη «ν Πνιπεχζπιαρλνο θαη ν Παληειεήκνλαο».  

 

Αθφκα θαη φηαλ απεπζχλεηαη απεπζείαο ζε φζνπο 

παξαβηάδνπλ ηνλ Νφκν, ν Θεφο ηνπο πξνηξέπεη λα κελ 



91 

απειπηζηνχλ θαη λα πηζηέςνπλ ζην κέγα έιενο θαη ζηε 

ζπγρψξεζή ηνπ. Λέεη ν Κχξηνο :  

«Πεο: Ω! Γνχινη κνπ! ζνη έρεηε παξαλνκήζεη ελάληηα 

ζηνλ εαπηφ ζαο (κε ακαξηήκαηα!) Μελ ράλεηε ηελ 

πίζηε ζαο ζηελ επζπιαρλία ηνπ Θενχ. Ο Θεφο 

ζπγρσξεί φιεο ηηο ακαξηίεο, γηαηί είλαη ν 

Πνιπεχζπιαρλνο, ν Παληειεήκνλαο».({νχξα αδ-

Ενχκαξ/Σα ηίθε}39:53). 

 

Έηζη, ν Πξνθήηεο καο δηδάζθεη φηη αθφκε θαη ε ηηκσξία 

κπνξεί λα ζεσξείηαη θηιεχζπιαρλε πξάμε ηνπ Θενχ. 

Τπάξρνπλ πξνθεηηθέο παξαδφζεηο πνπ αθήλνπλ λα 

ελλνεζεί φηη γηα πνιινχο απφ απηνχο πνπ ζα 

θαηαδηθαζηνχλ ζηελ Κφιαζε ππάξρεη ηξφπνο 

εμαγληζκνχ, ράξε ζηνλ νπνίν νη ακαξησινί ζα 

ζπγρσξεζνχλ θαη ζα γίλνπλ δεθηνί ηειηθά ζηνλ 

Παξάδεηζν, αθνχ βέβαηα πιεξψζνπλ γηα ηηο θαθέο 

πξάμεηο ηνπο. Υσξίο Κφιαζε, ζα ήηαλ άδηθν γηα απηνχο 

ηνπο αλζξψπνπο λα κπνπλ ηνλ Παξάδεηζν θαη επίζεο, 

ρσξίο Κφιαζε, δελ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηνλ Παξάδεηζν. Καη απηφ 
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θαλεξψλεη πσο ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηελ Κφιαζε γηα 

λα ελεξγήζεη δηα ηεο θηιαλζξσπίαο Σνπ.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη δηδαρέο ηνπ 

Πξνθήηε Μσράκκαλη εθθξάδνπλ έλαλ Θεφ θαζφινπ 

εθδηθεηηθφ, αιιά αληίζεηα θηιεχζπιαρλν θαη 

ζπκπνλεηηθφ, ηφζν ζε απηφ ηνλ θφζκν φζν θαη ζηνλ 

άιιν.  
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( 10 ) Ο Πξνθήηεο έπαζρε από επηιεςία;  

 

Πνιινί ηζρπξίδνληαη φηη ν Πξνθήηεο Μσράκκαλη 

έπαζρε απφ επηιεςία ζηεξηδφκελνη ζε δηάθνξεο 

αβέβαηεο θαη κε έγθπξεο παξαδφζεηο πνπ, κεηαμχ ησλ 

άιισλ, δελ ππνζηεξίδνληαη απφ θακία ηαηξηθή έξεπλα. 

Σα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίδνληαη είλαη νη δηάθνξεο, θαη 

κεηαμχ ηνπο δηαθνξεηηθέο, πεξηγξαθέο ηεο θαηάζηαζεο 

ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ν Μσράκκαλη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ απνθαιχςεσλ. Καη‟ αξράο, πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη ν Πξνθήηεο έιαβε ηελ πξψηε απνθάιπςε φηαλ 

ήηαλ ζαξάληα ρξνλψλ. Απηφ ζα ζήκαηλε – αλ βέβαηα 

δερηνχκε ηε ζεσξία ηεο επηιεςίαο – φηη ν Πξνθήηεο 

άξρηζε λα πάζρεη μαθληθά απφ επηιεςία ζε ζρεηηθά 

πξνρσξεκέλε ειηθία, δεδνκέλνπ φηη δελ αλαθέξεηαη 

πνπζελά φηη έπαζρε θαη πξηλ απφ ηέηνηα πάζεζε, 

πξάγκα αξθεηά απίζαλν απφ ηαηξηθή άπνςε.  

 

Ζ δε επηιεςία ιακβάλεηαη σο πηζαλή εμήγεζε γηα ηα 

νξάκαηα θαη ηηο πλεπκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ Πξνθήηε. 

κσο δελ αλαθέξεηαη πνπζελά φηη ν Πξνθήηεο έπαζρε 

απφ ηέηνηεο ζσκαηηθέο ή δηαλνεηηθέο ηαξαρέο εθηφο 
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απφ ηηο ζηηγκέο ησλ απνθαιχςεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

ππνηηζέκελε επηιεςία ηνπ Πξνθήηε εκθαληδφηαλ κφλν 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ απνθαιχςεσλ, φζν ιάκβαλε ηνπο 

ζηίρνπο ηνπ Κνξαλίνπ, πξάγκα πνπ ζα απνηεινχζε 

ηαηξηθή αλσκαιία, δεδνκέλνπ φηη ε επηιεςία δελ 

εθδειψλεηαη πάληα θαη κφλν ζε νξηζκέλεο 

θαηαζηάζεηο.  

 

Ζ επηιεςία, αλ δελ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ θαηάιιειε 

ζεξαπεία, νδεγεί ζε ζνβαξέο κφληκεο δηαλνεηηθέο 

βιάβεο. κσο ν Πξνθήηεο Μσράκκαλη, αλ θαη 

ιάκβαλε ηηο ζείεο απνθαιχςεηο γηα 23 ζπλερφκελα 

ρξφληα, δελ ππέζηε θακία βιάβε ή κείσζε ηεο κλήκεο 

ή ησλ δηαλνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ.  

 

Δάλ εμεηάζνπκε νιφθιεξε ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ 

Πξνθήηε, δηαπηζηψλνπκε κε απφιπηε ζαθήλεηα ηελ 

αθεξαηφηεηα θαη ηε ζπλέπεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ησλ αξεηψλ ηνπ. Άιιαμε ηελ πεπνίζεζε, ηε λννηξνπία 

θαη ηηο πξαθηηθέο δηεθζαξκέλσλ θαη νπηζζνδξνκηθψλ 

αλζξψπσλ θαη ηνπο νδήγεζε πξνο ηελ αξεηή, ηελ 
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εζηθή θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Έγηλε ν παηέξαο ελφο έζλνπο 

κε ηξφπν πξσηνθαλή ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία.  

 

ιεο νη πηπρέο ηεο δσήο ηνπ, φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζσπηθή δσή ηνπ θαη ην δεκφζην βίν ηνπ,  ήηαλ 

δηαθαλείο θαη άκεκπηεο. Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

νξζή θαη αληηθεηκεληθή αλάιπζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ φια ηα 

επηηεχγκαηά ηνπ κε θάπνηα αξξψζηηα. Αληίζεηα κε 

πνιιά άιια κεγάια πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο, φ,ηη ν 

Πξνθήηεο έθαλε, είπε θαη ελέθξηλε θαηαγξάθεηαη πηζηά, 

θπξίσο γηα φζα ζπλέβεζαλ ζην δεχηεξν κέξνο ηεο 

δσήο ηνπ, αθνχ έιαβε ηηο πξψηεο απνθαιχςεηο θαη 

μεθίλεζε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ σο Απεζηαικέλνπ ηνπ 

Θενχ. ηηο ρηιηάδεο ζειίδεο πνπ έρνπλ γξαθεί γηα ηε 

δσή ηνπ δελ ππάξρεη νχηε ίρλνο γηα πεξίεξγε ή 

παξάινγε ζπκπεξηθνξά.  

 

Ζ άπνςε ησλ νξηεληαιηζηψλ, θαηά ηελ νπνία ν 

Πξνθήηεο ήηαλ επηιεπηηθφο, είλαη  εληειψο αβάζηκε 

απφ επηζηεκνληθή θαη ηζηνξηθή άπνςε. Αξγφηεξα ε 

ζεσξία απηή πξνβιήζεθε μαλά απφ ηζιακφθνβνπο 
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πξνπαγαλδηζηέο θαη απφ επηθξηηέο ηνπ Ηζιάκ, άηνκα 

πνπ δελ δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αμία ησλ 

επηρεηξεκάησλ ηνπο. Απ‟ φια φζα εηπψζεθαλ 

παξαπάλσ, είλαη πξνθαλέο φηη, φηαλ θαλείο κειεηήζεη 

θαη αλαιχζεη ζνβαξά ηε δσή ηνπ Πξνθήηε, δελ κπνξεί 

λα αληηκεησπίζεη σο ζνβαξφ έλα ηέηνηνπ είδνπο 

επηρείξεκα. 


