
Μάθημα για το κεφ. 30 γ, δ       Τάξη Β  

 

γ Το Κοράνιο και οι διδασκαλίες του. 

 

- Το Κοράνιο περιέχει το λόγο του Θεού , όπως τον αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός δια 

μέσω του Γαβριήλ στον Μωάμεθ. Θεωρείται αλάθητο . 

- Είναι χωρισμένο σε 114 κεφάλαια , σούρες , δηλ. αποκαλύψεις. 

-  

Βασικές διδασκαλίες του είναι : 

 

1.Ο Θεός είναι ένας ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του.  

2. Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Αλλάχ για να εκτελούν τις εντολές του. Ένας από 

αυτούς εξέπεσε και ονομάζεται Ιμπλίς δηλ. διάβολος και όσοι άγγελοι τον ακολούθησαν, 

στα όρια που τους επιτρέπει ο Αλλάχ πειράζουν τους πιστούς. 

3.Η ζωή και οι πράξεις των ανθρώπων προκαθορίζονται από τη βούληση του Αλλάχ ,το 

λεγόμενο κισμέτ.Τότε όμως τίθεται θέμα αντίφασης , όταν ζητείται λόγος για τις πράξεις 

του στην Τελική κρίση. 

4. Ανταμοιβή , παράδεισος και κόλαση. Ιδιαίτερα τονίζεται η ανταμοιβή στη μάχη κατά 

των απίστων. Αυτό συνέβαλε στην ανάπτυξη πολεμικού ζήλου . 

 

δ Οι «πέντε στύλοι του Ισλάμ 

 

- Είναι τα πέντε υποχρεωτικά καθήκοντα του μουσουλμάνου. 

1. Η επανάληψη της φράσης «δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνον ο Αλλάχ και ο 

Μωάμεθ είναι ο προφήτης του. 

2. Η προσευχή , πέντε φορές την ημέρα , με στροφή προς την Μέκκα , στο τζαμί , 

ημέρα Παρασκευή. 

3. Ελεημοσύνη των φτωχών. Αρχικά με την μορφή φόρου και αργότερα ως 

εθελοντική προσφορά . 

4. Νηστεία. Τον μήνα Ραμαντάν , ραμαζάνι και δεν έχει σταθερή ημερομηνία ,αφού 

έχουν σεληνιακό ημερολόγιο. Απέχουν από κάθε τροφή , από την ανατολή , 

μέχρι την δύση του ηλίου. 



5. Ιερή αποδημία ή προσκύνημα στα ιερά μνημεία της Μέκκας. Λέγεται Χάτζ ή 

μεγάλο προσκύνημα. Τουλάχιστο μία φορά στη ζωή τους. 

 

- Εκτός από αυτά τα καθήκοντα υπάρχουν και άλλα έθιμα και υποχρεώσεις. Για τον 

γάμο την τροφή , το διαζύγιο , κληρονομιά και άλλα. Και απαγορεύσεις:π.χ.  

τυχερά παιχνίδια , χοιρινό κρέας και αλκοόλ. 

- Η θέση της γυναίκας είναι κατώτερη από εκείνη του άνδρα.π.χ.  παίρνει μικρότερο 

ποσοστό κληρονομιάς , το διαζύγιο είναι δικαίωμα του άνδρα , σε ορισμένες χώρες 

ζουν έγκλειστες , καλύπτουν το σώμα και το πρόσωπο. 

-  

 

-  Τελικά να αναφέρω τι γράφουν οι υποσημειώσεις  

-  

 

- Το τζαμί αποτελείται από: α. Τον άμβωνα , από τον οποίο κηρύσσει  ο ιμάμης. 

  β.  Από το μιναρέ  , πύργο , από τον οποίο καλεί σε προσευχή ο μουεζίνης. 

  γ. Από πηγή ή σιντριβάνι για καθαρμούς. 

- Σαρία είναι ένα εξαιρετικά λεπτομερειακό σώμα νόμων για τους οποίους υπεύθυνοι 

είναι οι μουλάδες ή ουλεμάδες που είναι νομικοί και επέχουν θέση ιερατείου. Πάντως οι 

μουσουλμάνοι δεν έχουν ιεροσύνη. 

- Δεν έχουν επίσης εικόνες γιατί το θεωρούν ειδωλολατρία . 

 

 

Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις του Κεφαλαίου 3 και 4 και να διαβάσετε τα 

κείμενα του Κορανίου .  

 

 

Για επικοινωνία : ηλεκτρονική διεύθυνση: siakidouanastasia@gmail.com 

 

 


