ΜΩΑΜΕΘ

Ο όροσ Ιςλάμ
Στο Κοράνιο (ςοφρα 5,3) παρίςταται ο Θεόσ να λζει ςτουσ μουςουλμάνουσ:
«ςιμερα τελειοποίθςα τθν κρθςκεία ςασ, εκπλιρωςα προσ εςάσ τα ευεργετιματά
μου, και ςασ ζδωςα ωσ κρθςκεία το Ιςλάμ». Ο όροσ Ιςλάμ είναι απαρζμφατο
(μάςνταρ) του ριματοσ αςλάμα, το οποίο αποτελεί τθν τζταρτθ ρίηα του ριματοσ
ςαλίμα. Η βαςικι ρίηα ς-λ-μ (=ςαλίμα, ςαλάμα, ςαλάμ) του ριματοσ ςθμαίνει
γενικϊσ «είμαι ςϊοσ και αςφαλισ, ακζραιοσ και αβλαβισ, ζχω ειρινθ, θςυχάηω».
Από τισ ζννοιεσ αυτζσ θ τζταρτθ ρίηα αςλάμα του ριματοσ πιρε το νόθμα του
«υποτάςςομαι, αφοςιϊνομαι και εγκαταλείπω τον εαυτό μου απολφτωσ ςτον Θεό».
Άρα, Ιςλάμ ςθμαίνει «απόλυτθ υποταγι και αφοςίωςθ ςτον Θεό και το κζλθμά
του», και ςφμφωνα με πολλοφσ μουςουλμάνουσ κεολόγουσ, δθλϊνει επίςθσ μια
κατάςταςθ ειρινθσ και αςφαλείασ (ςίλμ, ςαλάμ), ςτθν οποία περιζρχεται ο πιςτόσ
(μοφςλιμ). Η μετοχι του ριματοσ είναι μοφςλιμ, πλθκ. μουςλιμοφν, «απολφτωσ
υποταγμζνοσ ςτον Θεό και το κζλεμά του», και άρα «πιςτόσ» με ευρφτερθ ζννοια.
Ιςλάμ λοιπόν είναι το επίςθμο όνομα τθσ κρθςκείασ αυτισ. Οι μουςουλμάνοι όμωσ
απορρίπτουν τουσ όρουσ μωαμεκανιςμόσ και μωαμεκανοί, διότι πιςτεφουν ότι θ
κρθςκεία τουσ δεν είναι δθμιοφργθμα του προφιτθ Μωάμεκ, αλλά αποκάλυψθ του
Θεοφ, τθν οποία ο Θεόσ φανζρωςε ςτον «απόςτολο και δοφλο του» όχι αμζςωσ και
αυτοπροςϊπωσ ( ο Θεόσ είναι τελείωσ απρόςιτοσ ), αλλά διαμζςου του «κείου
μθνυτοφ του», δθλαδι του αγγζλου Γαβριιλ. Δεν μποροφμε να κατανοιςουμε τθν
φφςθ του Ιςλάμ, αν δεν γνωρίηουμε ςε γενικζσ γραμμζσ τθ ηωι, τθν προςωπικότθτα
και τθν ιςτορία του κθρφγματοσ του Μωάμεκ.
Ο Μωάμεθ ωσ «απόςτολοσ του Θεοφ» ( Ραςοφλ Αλλάχ )
Ιδρυτισ του Ιςλάμ είναι βζβαια ο προφιτθσ Μωάμεκ, ο οποίοσ γφρω ςτα 610 μ.Χ.
άρχιςε να κθρφττει ςτθ Μζκκα τθν πίςτθ ςτον ζνα Θεό. Ο Μωάμεκ (Muhammad ibn
‘Abdallah ibn ‘Abdulmuttalib ibn Hashim ibn ‘Abd Manaf al-Qurayshi) γεννικθκε
γφρω ςτα 570 μ.Χ. ςτθν Μζκκα και ανικε ςτθν ιςχυρι και θγζτιδα τότε ςτθν πόλθ
αυτι φυλι των Κουραϊςιτϊν ( Quraysh ), προερχόμενοσ από τθν μεγάλθ και
περιφανι οικογζνεια των Χαςιμιτϊν ( Banu Hashim ). Μεγάλωςε ορφανόσ υπό τθν

προςταςία του κείου του Αμποφ Τάλιμπ, φυλάρχου ςτθ Μζκκα, νζοσ προςελιφκθ
ςτθν υπθρεςία μίασ πλοφςιασ και διακεκριμζνθσ χιρασ, τθσ Χαντίτηια, τθν οποία
τελικϊσ νυμφζφκθκε. Ζτςι ζγινε ζμποροσ και οδθγόσ καραβανιϊν και ςτα 610 μ.Χ.
άρχιςε να κθρφττει ςτθν Μζκκα τθν πίςτθ ςτον ζνα Θεό. Το κιρυγμά του διιρκεςε
22 χρόνια και διαιρείται ςε δφο μεγάλεσ περιόδουσ: Στο κιρυγμά του ςτθ Μζκκα
(610-622) και ςτο κιρυγμά του ςτθ Μεδίνα (622-632). Μζςα ςτισ δφο αυτζσ φάςεισ
του κθρφγματόσ του αναπτφςςονται και εξελίςςονται θ προςωπικότθτά του, οι
προφθτικζσ του ιδζεσ και το όλο κιρυγμά του. Για τθν ηωι και τθν εςωτερικι προετοιμαςία για το κιρυγμα, θ οποία ςθμειϊκθκε ςτον Μωάμεκ πριν ακόμθ αυτόσ
εμφανιςκεί ςτον λαό του ωσ απόςτολοσ του Θεοφ και προφιτθσ, δεν γνωρίηουμε
πολλά. Οι μουςουλμάνοι πιςτεφουν ότι ο Μωάμεκ δεν υπιρξε ποτζ ειδωλολάτρθσ.
Βζβαιο πάντωσ είναι ότι ο Μωάμεκ πριν από τθν πρϊτθ αποκάλυψι του (γφρω ςτα
610) πζραςε ζνα ςτάδιο εςωτερικισ προετοιμαςίασ και περιςυλλογισ ςτθν διάρκεια
τθσ οποίασ αςχολικθκε με κρθςκευτικά κζματα. Κατά το χρονικό αυτό διάςτθμα οι
διάςπαρτεσ ςτο περιβάλλον του διδαςκαλίεσ τθσ Αγίασ Γραφισ δθμιοφργθςαν μζςα
του δυςπιςτία προσ τθν πολυκεϊςτικι πατρικι κρθςκεία. Ώσ τθν θλικία των 40 ετϊν
ο Μωάμεκ ιταν ζμποροσ ςτθν Μζκκα και πιγαινε με τα καραβάνια του προσ τα
βόρεια ςφνορα τθσ Αραβίασ, όπου είχε αναπτυχκεί ( ςυνζχεια του όρουσ Σινά ) ο
χριςτιανικόσ μοναχιςμόσ και αναχωρθτιςμόσ. Του δόκθκε ζτςι θ ευκαιρία να
γνωρίςει κοντά ςτουσ καταπλθκτικοφσ αυτοφσ μοναχοφσ και αςκθτζσ, τουσ ράχιμπ,
όπωσ τουσ ονομάηει θ προϊςλαμικι αραβικι ποίθςθ, βαςικζσ αρχζσ τθσ χριςτιανικισ
διδαςκαλίασ και ηωισ. Γνωςτό προϊςλαμικό τραγοφδι υμνεί τθν λυχνία του ράχιμπ,
θ οποία ζφεγγε κατά τισ προχωρθμζνεσ ϊρεσ τθσ νφχτασ και οδθγοφςε ορκά τθν
πορεία των καραβανιϊν ςτθν αραβικι ζρθμο. Του δόκθκε επίςθσ θ ευκαιρία να
γνωρίςει από κοντά με τα καραβάνια του τισ πολιτιςμζνεσ χϊρεσ τθσ Μεςοποταμίασ, Ραλαιςτίνθσ και Συρίασ, όπου κυριαρχοφςε ο Χριςτιανιςμόσ. Αλλά και
μζςα ςτθν Αραβία υπιρχαν χριςτιανικζσ και ιουδαϊκζσ κοινότθτεσ. Ζτςι γνϊριςε
οριςμζνεσ βαςικζσ διδαςκαλίεσ τθσ Αγίασ Γραφισ για τθν προφθτεία, τθν
αποκάλυψθ και τθν μονοκεΐα και εντυπωςιάςτθκε ιδιαίτερα από τθν διδαςκαλία
για τθν εςχάτθ θμζρα τθσ κρίςεωσ. Φφςθ κρθςκευτικι ο Μωάμεκ πζραςε, όπωσ
δζχεται θ μουςουλμανικι παράδοςθ, οριςμζνο χρονικό διάςτθμα αποςυρόμενοσ
ςυχνά ςε διάφορεσ ςπθλιζσ και άλλουσ απόμακρουσ τόπουσ, όπου ςυλλογιηόταν τα
κρθςκευτικά πράγματα, νιςτευε και προςευχόταν. Οι ςυνικειεσ αυτζσ που
λζγονται ταχαννουκ ιταν ξζνεσ ςτον αραβικό πολυκεϊςμό. Ζτςι είναι πολφ πικανό
να είχαν εντυπωςιάςει τον Μωάμεκ οι προςευχζσ και αγρυπνίεσ οριςμζνων
χριςτιανϊν, μοναχϊν και αναχωρθτϊν, τουσ οποίουσ είχε ςυναντιςει και ακοφςει
κατά τα ταξίδια του ςτισ γφρω από τθν Αραβικι χερςόνθςο χριςτιανικζσ χϊρεσ.
Μεγάλθ γενικϊσ εντφπωςθ ζκαναν ςτουσ Άραβεσ οι χριςτιανοί και οι μοναχοί με τθν
λαμπρότθτα τθσ λατρείασ τουσ, με τουσ φμνουσ και τισ δοξολογίεσ προσ τον Θεό, με
τισ γονυκλιςίεσ και τισ επικλιςεισ τουσ και με τθν ανάγνωςθ των ιερϊν κειμζνων.
Επίδραςθ ςτθ ηωι του Μωάμεκ φαίνεται να άςκθςαν και οριςμζνα άτομα με
μονοκεϊςτικζσ αντιλιψεισ που κυκλοφοροφςαν μζςα ςτθν αραβικι χερςόνθςο και
που ο λαόσ τουσ ονόμαηε χουναφά (ενικόσ χανίφ), ευςεβείσ, και το Κοράνιο τουσ
ςυνδζει με τον Αβραάμ. Επρόκειτο για μεμονωμζνα και ελεφκερα άτομα, κυρίωσ
ποιθτζσ και οραματιςτζσ, άλλοι από τουσ οποίουσ ιταν επθρεαςμζνοι από τον
Χριςτιανιςμό και άλλοι από τον Ιουδαϊςμό, χωρίσ όμωσ να ανικουν ςτθ μια ι τθν
άλλθ κρθςκεία. Ζτςι για μεγάλο χρονικό διάςτθμα πριν από τθν κλιςθ του ο

Μωάμεκ είχε ςτραφεί προσ τον μονοκεϊςμό, όπωσ είχαν κάνει και οι πριν από
αυτόν εκπρόςωποι μονοκεϊςτικϊν αντιλιψεων ςτθν Αραβία, οι χουναφά. Αν ιταν
και αυτόσ ζνασ χανίφ, όπωσ υποςτιριξαν μερικοί ερευνθτζσ, είναι άγνωςτο.
Φαίνεται, ότι ο Μωάμεκ ςτουσ ζρθμουσ και ιςυχουσ τόπουσ, όπου ςυχνά
αποςυρόταν και προςευχόταν, ζβλεπε διάφορα οράματα. Αποφαςιςτικόσ όμωσ
ςτακμόσ για όλο το κιρυγμά του ιταν ζνα αιφνίδιο και ςυνταρακτικό όραμα
«κλιςεωσ», το οποίο είδε γφρω ςτα 610, και το οποίο τον οδιγθςε ςτθν πεποίκθςθ
ότι είναι καλεςμζνοσ από τον Θεό απόςτολόσ του, εντεταλμζνοσ να κθρφξει το
κζλθμά του ςτουσ ομοεκνείσ του. Το όραμα αυτό ςχολιάηεται ιδιαιτζρωσ από τθν
μουςουλμανικι παράδοςθ και τουσ υπομνθματιςτζσ του Κορανίου. Ρεριλαμβάνεται
ςτο κεφάλαιο (ςοφρα 96,1-5) του Κορανίου και κατά τθν παράδοςθ του Ιςλάμ
αποτελεί τθν πρϊτθ αποκάλυψθ που πιρε ο Μωάμεκ. Σφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ των κορανικϊν χωρίων και τθσ μουςουλμανικισ παράδοςθσ, μια νφχτα του
μθνόσ αμαντάν, ενϊ ο Μωάμεκ κακόταν ςε περιςυλλογι ςτο αγαπθτό του
ςπιλαιο Χιρά’, περίπου 12 χιλ. βόρεια τθσ Μζκκασ, ςτο οποίο ςυχνά αποςυρόταν
για να αφοςιωκεί ςε προςευχι και κεωρίεσ, άκουςε ξαφνικά από ψθλά φωνι να
τον καλεί ςτο προφθτικό του αξίωμα: «Κάποιοσ ζνδοξοσ μθνυτισ» (ςοφρα 81,19 και
23), το «άγιον πνεφμα» (ροφχ αλ-κοφντσ) ι το «πιςτόν πνεφμα» (αρ-ροφχ, ςοφρα
16,104· 26, 193), δθλαδι κάποιο υπερφυςικό ον, το οποίο αργότερα ο Μωάμεκ το
ταφτιςε με τον αρχάγγελο Γαβριιλ, ςτάκθκε μετζωρο πάνω από τον προφιτθ και
τον διζταξε να διαβάςει τουσ πζντε πρϊτουσ ςτίχουσ του 96ου κεφαλαίου του
Κορανίου. Ζκπλθκτοσ ο Μωάμεκ τρεισ φορζσ αρνικθκε να διαβάςει, γιατί δεν ιξερε
γράμματα, και τρεισ φορζσ ο άγγελοσ πίεςε το βιβλίο ςτο πρόςωπό του μζχρι
πνιγμονισ, ϊςπου τελικά ο Μωάμεκ ςυγκατζνευςε και ρϊτθςε:«Τι πρζπει να
διαβάςω;», και ο άγγελοσ του είπε: «ίκρα’, διάβαςε, ςτο όνομα του Κυρίου ςου, ο
οποίοσ ζπλαςε τα πάντα· ζπλαςε τον άνκρωπο από κρόμβο αίματοσ. Διάβαςε! Ο
Κφριοσ ςου είναι ο γενναιότατοσ όλων. Αυτόσ που δίδαξε τθν χριςθ τθσ γραφίδοσ.
Δίδαξε τον άνκρωπο ό,τι αγνοοφςε» (96,1-5). Με βάςθ τα κορανικά χωρία 2, 181.
97, 1-5 και 44, 1 κ.εξ. θ μουςουλμανικι παράδοςθ υπελόγιςε ότι θ πρϊτθ αυτι
αποκάλυψθ ζγινε τθ νφχτα τθσ 27θσ του ςελθνιακοφ μθνόσ αμαντάν και τθν
ονομάηει λάχλατ αλ-κάδρ, «νφχτα τθσ κείασ Αποφάςεωσ ι του κείου Θεςπίςματοσ».
Γι' αυτό ο μινασ αυτόσ κακιερϊκθκε ωσ μινασ νθςτείασ του Ιςλάμ και θ 27θ του
μθνόσ, νφχτα λιξεωσ τθσ νθςτείασ, είναι νφχτα γενικισ χαράσ και ευωχίασ ςτισ
μουςουλμανικζσ χϊρεσ. Λζγεται ότι κατά τθ νφχτα αυτι κατεπζμφκθ ολόκλθρο το
Κοράνιο μζχρι του χαμθλότερου ουρανοφ και μετά αποκαλφφκθκε βακμθδόν και
κατά τμιματα ςτον προφιτθ μζςω του αγγζλου Γαβριιλ. Λζγεται ακόμθ ότι κατά
τθν νφχτα αυτιν είχαν επίςθσ αποςταλεί άνωκεν και οι Άγιεσ Γραφζσ των
προθγουμζνων λαϊν, ιδίωσ μάλιςτα θ Τορά των Ιουδαίων και το Ευαγγζλιο (Ιντηίλ)
των Χριςτιανϊν, δεδομζνου ότι και αυτζσ, κατά τθν μουςουλμανικι παράδοςθ, δεν
είναι παρά τμιματα του Ουρανίου βιβλίου, που φυλάςςεται αιωνίωσ ςε πίνακα
(λάουχ αλ-μαχφοφη) κοντά ςτον Θεό και αποτελεί τθν «Μθτζρα τθσ Βίβλου» (Οφμμ
αλ- Κιτάπμ). Το αιφνίδιο και ςυνταρακτικό αυτό όραμα, προξζνθςε τζτοια φρίκθ
ςτον Μωάμεκ, που για τρία χρόνια, όπωσ λζει θ μουςουλμανικι παράδοςθ,
ςθμειϊκθκε διακοπι (φάτρα) ςτο κιρυγμά του. Ο προφιτθσ του Ιςλάμ φοβόταν
μιπωσ τον παραπλανά κάποιο τηίνν, δαιμόνιο. Ξαφνικά όμωσ θ περίοδοσ αυτι
ζλθξε και του ιρκε μια νζα αποκάλυψθ, θ οποία τον διαβεβαίωνε ότι «ο Κφριόσ του
δεν τον εγκατζλειψε» (93, 3-5) και τον καλοφςε να εγερκεί και να ςυνεχίςει το

κιρυγμά του (74, 1-5). Από τθν ςτιγμι αυτι και φςτερα ϊσ το τζλοσ τθσ ηωισ του, ο
Μωάμεκ δεν ζπαυςε να δζχεται αποκαλφψεισ και να τισ ανακοινϊνει ςτον λαό του.
Οι υπομνθματιςτζσ του Κορανίου δζχονται ότι ο άγγελοσ ανακοίνωνε κάκε φορά
ςτον προφιτθ από πζντε ζωσ δεκαπζντε ι είκοςι το πολφ ςτίχουσ, ϊςτε να μπορεί
να τουσ απομνθμονεφςει και να τουσ κθρφξει ςτθν ςυνζχεια ςτον λαό .
Το περιεχόμενο του αρχικοφ κηρφγματοσ του Μωάμεθ ςτην Μζκκα
Πςον αφορά ςτο αρχικό κιρυγμα του Μωάμεκ ςτθ Μζκκα, πολλοί από τουσ
νεϊτερουσ ερευνθτζσ υποςτιριξαν ότι αυτό είχε ζντονο θκικό και κοινωνικό
χαρακτιρα. Ωςτόςο βζβαιο είναι, ότι ο Μωάμεκ ευκφσ εξ αρχισ παρουςιάςτθκε ωσ
απόςτολοσ του Θεοφ και προφιτθσ, και όχι ωσ κοινωνικόσ κιρυκασ και αναμορφωτισ, αν και δεν ιταν αδιάφοροσ προσ τισ κοινωνικζσ αδικίεσ και προσ τουσ
αδίκουσ, εναντίον των οποίων επιςείει τισ τιμωρίεσ τθσ εςχάτθσ θμζρασ τθσ κρίςεωσ
(ςοφρα 89, 17-25. 83, 1εξ. 102, 18. 104, 1-9) . Η κφρια αιτία, θ οποία ϊκθςε τον
Μωάμεκ να εγερκεί ωσ απόςτολοσ του Θεοφ ανάμεςα ςτον λαό του, ιταν θ πίςτθ
ςτον ζνα παντοδφναμο και αγακό Θεό και οι ιδζεσ τθσ εςχάτθσ θμζρασ τθσ κρίςεωσ,
τισ οποίεσ πλθροφορικθκε από τθν χριςτιανικι παράδοςθ του περιβάλλοντόσ του.
Και οι δφο αυτζσ ιδζεσ, δθλαδι θ περί Θεοφ ωσ δθμιουργοφ και ευεργζτθ του
κόςμου και θ περί αυτοφ ωσ Κυρίου τθσ εςχάτθσ θμζρασ τθσ κρίςεωσ, αποτελοφν τισ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ όλου του κθρφγματόσ του.
Η άμεςθ αναμονι τθσ εςχάτθσ ϊρασ τθσ κρίςεωσ αποτελεί το κφριο γνϊριςμα του
αρχικοφ κορανικοφ κθρφγματοσ:
«Και εκείνοι, οι οποίοι είναι άπιςτοι, λζνε ποτζ δεν κα ζρκει εναντίον μασ θ ϊρα.
Να πεισ' αυτι κα ζρκει εναντίον ςασ, μα το όνομα του Κυρίου μου, ο οποίοσ
γνωρίηει τα κρφφια» (34, 3-6).
Με τρομερζσ, εντυπωςιακζσ εικόνεσ και με αςφνδετεσ μεταξφ τουσ εκφράςεισ μιλά
ο Μωάμεκ για τθν θμζρα, κατά τθν οποία τα μνθμεία κα ανοιγοφν και οι άνκρωποι
τρζμοντασ κα ςυρκοφν μπροςτά ςτον δικαιοκρίτθ Θεό για να δϊςουν λόγο των
πράξεϊν τουσ. Με όρκουσ, νουκεςίεσ και εκκλιςεισ ο προφιτθσ προςπακεί να
αφυπνίςει τουσ ακροατζσ του για τθν εγγφτθτα τθσ ϊρασ τθσ κρίςεωσ. Κάτω από
αυτόν το ρυκμό τθσ τρομερισ ϊρασ των εςχάτων ρζουν οι περιςςότερεσ από τισ
αρχικζσ κορανικζσ αποκαλφψεισ του (πρβλ. π.χ. 77, 1-15. 70, 6-18. 78, 21-26. 101, 18). Ρεπειςμζνοσ ο Μωάμεκ ότι είναι καιρόσ να παφςει θ περίοδοσ τθσ τηαχιλίγια,
δθλαδι «των χρόνων τθσ αγνοίασ και ειδωλολατρίασ» των ςυμπολιτϊν του,
κθρφςςει, υπό τθν ζξαψθ αυτϊν των ιδεϊν, τθν πίςτθ ςτον ζνα Θεό και ςτρζφεται
κατά τθσ ειδωλολατρίασ των Μεκκιτϊν. Η κατά τθσ ειδωλολατρίασ όμωσ πολεμικι
ςυναντά τθν ςκεναρι αντίδραςθ των ιςχυρϊν κατοίκων τθσ Μζκκασ, οι οποίοι
βλζπουν ςτο πρόςωπό του όχι μόνο τον εχκρό και καταλυτι τθσ πατρικισ τουσ
κρθςκείασ, αλλά και των ςυμφερόντων τουσ. Φαίνεται ότι ο μεταξφ Μωάμεκ και
ειδωλολατρϊν τθσ Μζκκασ πόλεμοσ ιταν οξφσ και μζρα με τθν θμζρα οξυνόταν όλο
και περιςςότερο. Οι Μεκκίτεσ τον κατθγοροφςαν ωσ φρενοβλαβι και δαιμονόπλθκτο (ματηνοφν) (81, 22· 68, 2 εξ.), ωσ μάντθ και οραματιςτι (κάχιν) (23, 72. 7,
183. 34, 45. 52, 29. 69, 42), ωσ ονειροπόλο γόθτα (ςάχιρ) και ωσ ποιθτι (ςά’ιρ) (37,
35. 21, 5, 52, 30). Πλα αυτά τα πρόςωπα πιςτευόταν ότι εμπνζονται από ζνα καλό ι
κακό δαιμόνιο (τηίνν). Γι’ αυτό ςτα 616 αναγκάςτθκε να ςτείλει τουσ περιςςότερουσ
από τουσ οπαδοφσ του (γφρω ςτα 100 άτομα) ςτθ χριςτιανικι Αβθςςυνία για
προςταςία.

Η μετοίκηςη του Μωάμεθ ςτην Μεδίνα (622-632)
Ο Μωάμεκ, όταν μετά από πολυετείσ κόπουσ, διϊξεισ και κυςίεσ, διεπίςτωςε ότι
ιταν άςκοπο να επιμείνει ςτο κιρυγμά του ςτθν Μζκκα, απεφάςιςε να μετοικιςει
με τουσ ολιγάρικμουσ οπαδοφσ του ςτθ Μεδίνα, όπου υπιρχε ιςχυρι ιουδαϊκι
παροικία και οι μονοκεϊςτικζσ ιδζεσ ιταν περιςςότερο οικείεσ ςτον λαό. Η πόλθ
αυτι ονομαηόταν ζωσ τότε Γιακρίμπ. Από τουσ μουςουλμάνουσ ονομάςτθκε, προσ
τιμιν του προφιτθ τουσ, «Μεδινάτ-αν-Ναμπί», «θ πόλθ του προφιτθ», και με τθν
αποςιϊπθςθ τθσ δεφτερθσ λζξθσ, θ οποία πάντοτε νοείται από τουσ μουςουλμάνουσ, επικράτθςε να ονομάηεται Μεδίνα (θ Ρόλθ). Χίτηρα (εκ του χατηαρα,
«μετοικϊ») ςθμαίνει τθν εκοφςια «μετανάςτευςθ» ι «μετοικεςία». Με τθν ζννοια
αυτι θ Χίτηρα ιταν ανζκακεν θ ςοφννα, θ ςυνικεια ι το εκιμικό δίκαιο τθσ εριμου.
Ήταν τρόποσ με τον οποίο ζνα άτομο ι μια διαφωνοφςα ομάδα διζκοπτε τουσ
δεςμοφσ τθσ με τθν φυλι τθσ και μετοικοφςε ςε άλλον τόπο. Επομζνωσ, Χίτηρα είναι
θ «διακοπι των δεςμϊν» του Μωάμεκ με τθν φυλι του και θ εκοφςια «μετανάςτευςθ» από τθν Μζκκα ςτθν Μεδίνα. Γι’ αυτό ακριβϊσ και οι Μεκκίτεσ οπαδοί του
που τον ακολοφκθςαν από τθν μια πόλθ ςτθν άλλθ ονομάςτθκαν μουχάτηιρουν
(«μετανάςτεσ»), όνομα ςτο οποίο ζχει δϊςει μεγάλθ τιμι θ μουςουλμανικι
παράδοςθ. Ο προφιτθσ, πριν πραγματοποιιςει τθν απόφαςι του, ιρκε ςε
επικοινωνία και ζκλειςε ςυμφωνία με μια αποςτολι 75 ανδρϊν και 2 γυναικϊν από
τθν Μεδίνα, οι οποίοι τον εκάλεςαν ωσ αρχθγό ςτθν πόλθ τουσ. Η ςυμφωνία αυτι
είναι γνωςτι ςτον ιςλαμικό κόςμο με το όνομα «ςφμβαςθ πολζμου» (μπάν’ατ ουλχάρμπ), διότι οι άνδρεσ τθσ Μεδίνασ ζδωςαν ςτον Μωάμεκ ιερό όρκο υποταγισ και
ςυμφϊνθςαν να τον ςτθρίξουν με κάκε μζςο, ακόμθ και με τθ δφναμθ των όπλων,
αν παρίςτατο ανάγκθ. Οι Μεδινίτεσ αυτοί ζμειναν γνωςτοί ςτθν ιςλαμικι παράδοςθ
με το τιμθτικό όνομα ανςάρ αν-ναμπί, «βοθκοί του προφιτθ», και μαηί με τουσ
Μεκκίτεσ μετανάςτεσ (τουσ μουχάτηιρουν) ςυναπάρτιςαν τθν πρϊτθ κοινότθτα του
Ιςλάμ, τθν Οφμμα, τθν οποία ςυνζπθξε ο Μωάμεκ ςτθν Μεδίνα. Το μεγάλο αυτό
γεγονόσ τθσ Εγίρα οι μουςουλμάνοι το κεϊρθςαν ωσ «ςθμείο του Θεοφ» και δεκαεπτά χρόνια αργότερα, επί τρίτου χαλίφθ Ουμάρ, το ζτοσ τθσ Εγίρα το εκζςπιςαν ωσ
αφετθρία του ιςλαμικοφ ςυςτιματοσ χρονολογίασ. Σιμερα, 2009 μ.Χ., οι μουςουλμάνοι διανφουν το 1430ό ςελθνιακό ζτοσ τθσ Εγίρα. Η μετανάςτευςθ του Μωάμεκ
από τθ Μζκκα ςτθ Μεδίνα υπιρξε ςθμαντικότατοσ ςτακμόσ ςτο κιρυγμά του. Στθν
Μεδίνα ο Μωάμεκ βρικε πρόςφορο πεδίο δράςεωσ και εδϊ ςτθν πραγματικότθτα
ςυνζπθξε τθν πρϊτθ κεοκρατικι κοινότθτα του Ιςλάμ (Οφμμα). Διεξιγαγε μια ςειρά
πολζμων με τουσ Μεκκίτεσ, οι οποίοι είχαν εκςτρατεφςει εναντίον του, και το 630
κατόρκωςε να κλείςει ειρινθ μαηί τουσ, να ειςζλκει ειρθνικά ςτθ Μζκκα με τουσ
οπαδοφσ του και να μεταςτρζψει όλουσ τουσ ςυμπολίτεσ του ςτο Ιςλάμ. Ζκτοτε θ
Μζκκα, και μάλιςτα το άλλοτε ειδωλολατρικό τθσ ιερό, θ Κάαμπα, αποκακάρκθκε
από το μόλυςμα των ειδϊλων και απζβθ το ςφμβολο του ιςλαμικοφ κόςμου. Πνειρο
κάκε μουςουλμάνου ανά τα πζρατα του κόςμου είναι να τον αξιϊςει ο Θεόσ μια
φορά τουλάχιςτον ςτθ ηωι του να κάνει το προςκφνθμα ςτα ιερά εκείνα μζρθ του
προφιτθ του. Στθν Μεδίνα ο Μωάμεκ από «απόςτολοσ του Θεοφ» και «προφιτθσ»
μεταβάλλεται και ςε πολιτικόν αρχθγό. Από τθ ςτιγμι αυτι και ςτο εξισ αφυπνίςτθκε μζςα του το ενδιαφζρον να αποκτιςει δφναμθ, να ευρφνει τθν κοινότθτά του
και να αναδείξει το Ιςλάμ ςε ιςχυρι κεοκρατία. Ζτςι το κατοπινό Ιςλάμ, που
ξαπλϊκθκε ςτισ γφρω από τθν αραβικι χερςόνθςο χϊρεσ, ζφερε όχι μόνο
κρθςκευτικό, αλλά και πολιτικό χαρακτιρα. Και αυτι είναι θ φφςθ του Ιςλάμ ζωσ

ςιμερα. Το Ιςλάμ είναι κρθςκεία και πολιτεία μαηί (Din wa Dawla). Ωςτόςο οι
πολιτικζσ επιτυχίεσ του Μωάμεκ ςτθ Μεδίνα δεν αλλοίωςαν τον προφθτικό
χαρακτιρα του κθρφγματόσ του. Το πολιτικό βζβαια ιδεϊδεσ τον ςυνιρπαςε, αλλά
υπιρχε και ο κρθςκευτικόσ ςκοπόσ. Στθν Μεδίνα όμωσ, όπου θ κζςθ του Μωάμεκ
ιςχυροποιικθκε, το κιρυγμά του πιρε κακαρά οικουμενικό χαρακτιρα και
προορίςτθκε για όλα τα ζκνθ. Ζτςι, ενϊ ςτθν Μζκκα ο Μωάμεκ διακιρυττε ότι είναι
ζνασ προφιτθσ και απόςτολοσ του Θεοφ ςτθν ςειρά των προφθτϊν τθσ Ραλαιάσ
Διακικθσ και των αποςτόλων τθσ Καινισ Διακικθσ και ότι το Κοράνιο είναι αραβικό,
δθλαδι θ αραβικι ζκδοςθ τθσ Αγίασ Γραφισ, και προορίηεται για τουσ Άραβεσ μόνο,
ςτουσ οποίουσ ο Θεόσ δεν είχε αποςτείλει ακόμθ προφιτεσ και αποκάλυψθ, τϊρα
ςτθν Μεδίνα διεκιρυξε ότι το Ιςλάμ είναι κρθςκεία οικουμενικι που προορίηεται
για όλθ τθν ανκρωπότθτα. Το αρχικό ενδιαφζρον του Μωάμεκ ςτθν Μζκκα
ςτρεφόταν προσ τουσ ειδωλολάτρεσ ομοεκνείσ του, τουσ οποίουσ ικελε να
απαλλάξει από τθν άγνοια τθσ πολυκεΐασ ( τηαχιλίγια ) και να ιδρφςει γι’ αυτοφσ
κρθςκεία αραβικι, κατά τα πρότυπα τθσ ιουδαϊκισ και χριςτιανικισ πίςτθσ. Σε αυτό
άλλωςτε αποςκοποφςε θ προςπάκεια του Μωάμεκ να εμφυτεφςει το κιρυγμά του
μζςα ςε βιβλικι ατμόςφαιρα και να παρουςιάςει τον εαυτό του ωσ ςυνεχιςτι του
ζργου των κείων ανδρϊν (προφθτϊν και αποςτόλων) τθσ βιβλικισ παραδόςεωσ.
Στθν Μεδίνα όμωσ διεκιρυξε, και αυτι είναι θ πίςτθ των μουςουλμάνων ζωσ
ςιμερα, ότι το Ιςλάμ δεν είναι θ τελευταία κατά χρονικι ςειρά κρθςκεία μεταξφ
των κρθςκειϊν τθσ αποκαλφψεωσ, αλλά θ αρχζγονθ κρθςκεία και αποκάλυψθ, τθν
οποία είχε προορίςει προ καταβολισ κόςμου ο Θεόσ για τθν ανκρωπότθτα, και τθν
οποία αναηωπφρωςε και τιρθςε μόνο ο πατριάρχθσ Αβραάμ, ο οποίοσ υπιρξε ο
πρϊτοσ χανίφ, δθλ. ο πρϊτοσ «μονοκεϊςτισ». Επομζνωσ το Ιςλάμ, είναι θ πρωτογενισ κρθςκεία του πατριάρχου Αβραάμ ( μιλλάτ Ιμπράχιμ ) και προθγείται του
Ιουδαϊςμοφ και του Χριςτιανιςμοφ. Κατά ςυνζπεια και ο Μωάμεκ δεν είναι απλϊσ
και μόνο ο προφιτθσ ςτθ ςειρά των βιβλικϊν προφθτϊν, αλλά ο αναηωπυρωτισ τθσ
κρθςκείασ του Αβραάμ και ο «τελευταίοσ των προφθτϊν» και «θ ςφραγίδα αυτϊν»
(χάταμ αν-ναμπιγίν). Σφμφωνα με αυτά ςτθ μουςουλμανικι παράδοςθ επικράτθςε
θ αντίλθψθ ότι όλοι οι άνκρωποι γεννιοφνται μουςουλμάνοι· οι γονείσ είναι αυτοί
που τουσ κάνουν Ιουδαίουσ ι Χριςτιανοφσ. Ο Μωάμεκ πζκανε το 632 μ.Χ.

