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ΙV. Αἱ δικαϊκαί προϋποθέσεις κηρύξεως τοῦ γκεχάντ.
Ἡ ἀπόλυτος ἐξουσία τοῦ χαλίφου

[Ἀρχικὴ δημοσίευσις εἰς Ἐφημερίδα ∆ιοικητικοῦ ∆ικαίου (Μάϊος-Ἰούνιος 2012), 
σ.σ. 382-386. Τὸ ἄρθρο τοῦτον ὁ καθηγητὴς Ἰωάννης Θ. Μάζης ἔγραψε τῇ συνερ-
γασίᾳ τοῦ Κυριακοῦ Θ. Νικολάου-Πατραγᾶ.]

Κατὰ τὴν ἰσλαμικὴν διδασκαλίαν τὸ ἱερὸν κείμενον τοῦ Κορανίου απο-
τελεῖ αὐτὸν τοῦτον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ1. Ὁ χρησιμοποιούμενος ὅρος πρὸς 
ὑποδήλωσιν αὐτῆς τῆς ἰδιαιτερότητος τοῦ ἱεροῦ κειμένου ἀποδίδεται μὲ τὴν 
ἁραβικὴν διπλῆν λέξιν «γὲρ μαχλούκ»2, ἥτις κατὰ κυριολεξίαν σημαίνει τὸ 
ἀδημιούργητον καὶ κατ’ ἐπέκτασιν, καθὼς ἐπεκράτησε παρ’ ἡμῖν, τὸ ἄκτι-
στον3. Ὅθεν, τὸ ἱερὸν Κοράνιον ἀποτελεῖ αὐτὸν τοῦτον τὸν ἀδημιούργη-
τον καὶ ἄκτιστον λόγον τοῦ θεοῦ4, ὁ ὁποῖος ἀνέκαθεν εὑρίσκετο παρ' αὐτῷ 
ἀενάως ἐπὶ μιᾶς δέλτου, τῆς ὁποίας τμήματα διὰ τῶν ἀποστόλων (ρόσολ) κατε-
βιβάζοντο εἰς ἔκτακτα χρονικὰ διαστήματα, μὲ τὸ πλῆρες κείμενον αὐτῆς, ὅπερ 
προηγουμένως μόνον ὁ Ἀβραὰμ (Ἰμπραχήμ)5, ὁ καὶ γενάρχης πασῶν τῶν μο-
νοθεϊστικῶν θρησκειῶν ἔγνωσε, νὰ γνωρίζεται εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους διὰ 

1.  Κυριακὸς Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς, «Κοράνιον καὶ μεταφυσικὴ ὑπὸ δικαϊκὴν ὀπτικήν», 
Παρνασσὸς ΝΑ΄ (2009), σελ. 151⁻ τοῦ αὐτοῦ, «Ἡ προστασία τῶν αἰσθήσεων ἐν τῷ 
ἰσλαμικῷ ποινικῶ δικαίῳ», Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος ΠΑ΄ (2010), σελ. 153.

2. Περὶ τῆς ἐννοίας τοῦ μαχλούκ, ὅρα τὸ λῆμμα «χ-λ-κ» ἐν Λεσάν.
3.  Ἅλη Σάμη ἀλ-Νάσαρ, Νάσετ ἀλ-Φὲκρ ἀλ φαλσάφη ἀλ-ἰσλάμη, τόμ. Α΄, ἐν Ἀλεξαν-

δρεία, 91995, σποράδην.
4.  Κυριακὸς Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς, «Koράvιov καὶ μεταφυσικὴ ὑπὸ δικαϊκὴν oπτικήv», 

ἔνθ' ἀν., σελ. 151.
5.  Ἀλ-Mπάκαρα Β΄ 124, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 258, 285, 260⁻ 'Aλ-

'Oμρὰv Γ΄ 33, 65, 67, 68, 84, 95, 97⁻ Ἀλ-Νέσα ∆΄ 54, 125, 163⁻ Ἀλ-Ἀναὰμ ΣΤ΄ 74, 75, 83, 
161⁻ Ἀλ-Τόμπα Θ΄ 70, 114⁻ Xoὺvτ ΙΑ΄ 69, 74, 75, 76⁻ Γιοῦσεφ IB΄ 6, 38⁻ 'Ἰμπραχὴμ 35⁻ Ἀλ-
Xάγκαρ ΙΕ΄, 51⁻ Ἀλ-Νὰχλ ΙΣΤ΄ 120, 123⁻ Mάριαμ ΙΘ΄ 41, 46, 58⁻ Ἀλ-Ἀμπιᾶ ΚΑ΄ 51, 60, 62, 
69⁻ Ἀλ-Χὲγκ ΚΒ΄ 26, 43, 78⁻ Ἀλ-Σoχρᾶ ΚΣΤ΄ 69⁻ Ἀλ-Ἁνκαμποὺτ ΚΘ΄ 16, 31⁻ Ἀλ-Ἀχζὰμπ 
ΛΓ΄ 7⁻ Ἀλ-Σαφὰτ ΛΖ΄ 83, 104, 109⁻ Σὰντ ΛΗ΄ 45⁻ Ἀλ-Σοῦρα MB΄ 13⁻ Ἀλ-∆αρεηὰτ MΓ΄ 
26⁻ Ἀλ- Νὲγκμπ ΝΑ΄ 24⁻ Ἀλ-Χαντὴντ ΝΖ΄ 26⁻ Ἀλ-Moυμτάχαvα Ξ΄ 4⁻ Ἀλ-Ἅαλα ΠΖ΄ 19.
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τοῦ Κορανίου. Ἡ θέσις αὕτη περὶ «ἀκτίστου» ἐδημιούργησε κατὰ τὴν ἁββασι-
δαίαν περίοδον6 ἐντόνους τριβὰς καὶ δὴ καὶ ὅταν οἱ μουταζελῖται (μοοτάζα-
λα)7 ἀντέτεινον τὸ δημιουργητὸν αὐτοῦ⁻ οὗτοι, ἐκπροσωποῦντες τὸ ρεῦμα τῆς 
λογοκρατίας ἐν τῷ ἰσλάμ, κατώρθωσαν νὰ κυριαρχήσουν ἐπὶ τι χρόνῳ εἰς τὸ 
πνευματικὸν στερέωμα τῆς ἰσλαμικῆς αὐτοκρατορίας καὶ νὰ ἐπιβάλουν, βρα-
χυβίως, τὴν θεὠρίαν των ὡς ἐπίσημον ἰδεολογίαν αὐτῆς. Τὸ λυπηρὸν καὶ ὀξύ-
μωρον σὺν ἅμᾳ εἶνε ὅτι οὗτοι, καίπερ ὀπαδοὶ τοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ τῆς ἐλευ-
θερίας τοῦ λόγου, εὐθὺς ὅταν μετετράπησαν εἰς καθεστώς, μετῆλθον παντὸς 
θεμιτοῦ καὶ ἀθεμίτου, ὥςτε νὰ ἐπιβάλλουν τὰς θέσεις των, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν 
βίαν, τοῦθ’ ὅπερ ὡδήγησε τὸν ἐπιφανῆ ἅραβα διανοητὴν καθηγητὴν Ρέφαατ 
ἀλ-Σαῆντ νὰ χαρακτηρίσῃ τὴν πορείαν των ὑπὸ τὴν ἐπιτυχῆ ἔκφρασιν «Ἀπὸ 
τὸν Λόγον εἰς τὸ ξῖφος»8. Μετὰ τὴν ἧττα αὐτῶν ἡ θεολογική των ἀπόκλησις 
ἐξέλιπε καὶ ἔκτοτε ἡ ἐπίσημος ὀρθόδοξος τοποθέτησις πρεσβεύει τὸ ἄκτιστον 
τοῦ Κορανίου καὶ ἄρα τὴν θεώρησίν του ὡς τοῦ προαιωνίου λόγου τοῦ ἰδίου 
τοῦ θεοῦ.

Τὸ ἱερὸν Κοράνιον, καίτοι προϋπῆρχε τοῦ μωαμεθανικοῦ μηνύματος9, 
δὲν κατεβιβάσθη ἅπαξ, ἀλλ' ἠκολούθησε τὰς ἰδιαιτερότητας καὶ τὰς δια-
κυμάνσεις τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν, αἱ ὁποῖαι ἄλλοτε προέκρινον τὴν κα-
ταβίβασιν μιᾶς ρυθμίσεως καὶ ἄλλοτε μιᾶς ἄλλης. Οὕτω δυνάμεθα νὰ διακρί-
νωμεν δύο κυριώδεις περιόδους τῆς ἱστορίας τῆς καταβάσεως⁻ ἀφ’ ἑνὸς μὲν 
τὴν μεκαίαν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὴν μεδινικήν, ὧν ἑκάστη φέρει συγκεκριμένα 

6.  Περὶ αὐτῆς, ὅρα Χάσαν Ἰμπραχὴμ Χάσαν, Tαρὴχ ἀλ- ἰσλὰμ ἀλ-σιάση, τόμ. Γ΄, ἐν 
Kαΐρῳ, 21982⁻ Ἄχμαντ Ἀμήν, Ντόχη ἀλ-ἰσλάμ, τόμ. Γ΄, ἐν Bηpυτῷ, 2006 (νέα ἔκδοσις), 
σελ. 20 ἑπ.

7.  Ἅλη Σάμη ἀλ-Νάσαρ, Νάσετ ἀλ-φὲκρ ἀλ-φαλσάφη ἀλ- ἰσλάμη, τόμ. Α΄, ἐν Ἀλε-
ξαvδρείᾳ, 91995, σελ. 46 ἑπ.⁻ Μουστάφα Ἁμπντὲλ Pάζεκ, Ταμχὴντ λὲ ταρὴχ ἀλ-
φαλσάφα ἀλ-ἰσλαμέηα, ἐν Kαΐρῳ, 2007 (νέα ἔκδοσις), σελ. 31⁻ Ἀλ-μόαγκαμ ἀλ- οὐσαήτ, 
τόμ. Β΄, ἐν Kαΐρῳ, 1426/2005, σ.σ. 620-621⁻ Ἀλ-μόαγκαμ ἀλ-οὐαγκήζ, σελ. 417⁻ Σα-
χρεστάνη, Ἀλ-μέλαλ οὐ άλ-vάχλ, τόμ. Α΄, σελ. 64⁻ Ἁμπντὲλ Ράχμαν Μπαντάουη, Ἀλ-
τερὰθ ἀλ-γιουνάνη φὴ ἀλ-χαvτάρα ἀλ-ἰσλαμέηα, ἐν Kαΐρῳ, χ.χ., σελ. 175⁻ Σάηεντ 
Μουχάμαντ Σάχεντ, Ἀλ-μοοτάζελα ἐν Ἀλ-μαουσούα ἀλ-ἰσλαμέηα ἀλ-ἅμα, ἐν Kαΐρῳ, 
1424/2003, σελ. 1319 ἑπ.⁻ Χουσεΐν Μορόουα, Ἀλ-νοζοὰτ ἀλ-μαντέηα φὴ ἀλ-φαλσάφα 
ἀλ- ἁραμπέηα ἀλ-ἰσλαμέηα, τόμ. Β΄, ἐν Bηpυτῷ 22008, σελ. 175 ἑπ.⁻

Μαχμοὺντ Ἰσμαῆλ, Σοσιολόζιετ Ἀλ-φὲκρ ἀλ-ἰσλάμη. Τοὺρ ἀλ- ἐζντεχάρ, τόμ. 
Γ΄, ἐν Λονδίνῳ/Βηρυτῶ/Καΐρω, 2000, σελ. 61 ἑπ.⁻ Κυριακὸς Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς, 
«Παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ λογοκρατικοῦ ρεύματος τῶν μουταζελιτῶν εἰς τὸ ἰσλάμ», 
ἐν Τιμητικὸς τόμος Σπύρου Ν. Τρωιάνου (ὑπὸ ἔκδοσιν)⁻ τοῦ ἰδίου,  Χαλιφεία καὶ 
ἰσλαμικὴ διακυβέρνησις, Ἡρόδοτος, σειρὰ «Islamica, arabica et turcica» (ἀρ. 1), ἐν 
Ἀθήναις, 22011, σελ. 187 ἑπ.

8.  Ρεφάατ ἀλ-Σαῆντ, Ἅζμετ ἀλ-φὲκρ ἀλ-ἅραμπη οὐ ἀλ-ἰσλάμη, ἐν Καΐρῳ, 2008, σελ. 169 
καὶ σελ. 180.

9.  Πρβλ. Ρασσὴντ Ρέντα, Ἀλ-οὐαχη ἀλ-μοχαμάντη (Ἀλ-ἐσνταρὰτ ἀλ-χάσα ἀρ. 85), ἐν 
Καΐρῳ, 32010.
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προσδιοριστικὰ χαρακτηριστικὰ ὡς ἐκ τοῦ σκοποῦ10, ὁ ὁποῖος ἐν ἑκάστῃ 
ἐπετελεῖτο11. 

Εἰς μὲν τὴν μεκαίαν περίοδον12 ὁ σκοπὸς ἦτο ἡ ἀναγγελία τοῦ δόγματος τῆς 
νέας θρησκείας, ἡ σαφὴς ὁριοθέτησίς της ἐντὸς τοῦ μονοθεϊσμοῦ καὶ ἡ θέσις τῶν 
ἀποκλείσεών της τῶν ἐπιλοίπων θρησκειῶν καὶ λατρειῶν τῆς ἐποχῆς. Πρὸς τού-
τοις ἡ πολεμικὴ κατὰ τῆς εἰδωλολατρείας καὶ τοῦ συνεταιρισμοῦ τῷ θεῷ (σὰκρ 
μπελλᾶ), ὅπως καὶ ἡ εἰς αὐτὸν κλῆσις.

Εἰς δὲ τὴν μεδινικὴν περίοδον13 ὁ σκοπὸς ἦτο ἡ θέσις τῶν πυλώνων τῆς 
δευτέρας, ἀναποσπάστως ἡνωμένης τῇ πρώτῃ, ἰδιότητος τοῦ ἰσλάμ, τῆς ὅμας14 
ἐν τῇ πράξει (κοινότητος τῶν πιστῶν) ὡς προπομποῦ τῆς καλύψεως πασῶν 
τῶν ἀνακυπτομένων σχέσεων τῶν ἀνθρώπων (μουαμαλάτ). Ἐντεῦθεν παρατη-
ροῦμεν τὸ μὲν Κοράνιον ν' ἀσχολῆται εἰς θέματα ἁπτόμενα τῆς διαρρυθμίσεως 
τῶν ἀνακυπτουσῶν διαφορῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐχουσῶν ἄμεσον δι-
καϊκὸν ἀποτέλεσμα, λ.χ. οἰκογενειακαὶ καὶ κληρονομικαὶ

σχέσεις, ποινικαὶ παραβάσις κ.ἄ., τὸν δὲ προφήτην νὰ διαρρυθμίζῃ διὰ τοῦ 
πρσωπικοῦ του παραδείγματος (σόνα)15 τὰ τῆς ὀργανώσεως τῆς νέας κρα-
τικῆς ὀντότητος. Οὕτω, ἐκ τῶν πρώτων πράξεων αὐτοῦ ὑπῆρξεν ἡ κατάρτη-
σις μιᾶς χάρτας (σαχῆφα)16 ἐν τῇ ὁποίᾳ καθωρίζοντο τά τε δικαιώματα καὶ αἱ 
ὑποχρεώσεις τῶν συναποτελούντων τὴν ὅμαν φυλετικῶν τε καὶ θρησκευτικῶν 
πληθυσμῶν, ἐν ᾗ οἱ ἑτερόθρησκοι ὀπαδοὶ ἀβραμιαίας, τοῦτ' ἔστι βιβλικῆς θρη-
σκείας, κληθέντες ἄχλ ἀλ-ζέμα, εἰς τὰς διαπροσωπικάς των σχέσεις ἠκολούθουν 
τὰς ρυθμίσεις τοῦ οἰκείου θρησκευτικοῦ των δόγματος17.

10.  Περὶ τοῦ σκοποῦ, ἁραβιστὶ ἕλα, ὅρα Ἄχμαντ Φάραγκ Χεσάϊν, Οὐσοὺλ ἀλ-φὲκχ ἀλ-
ἰσλάμη, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, 1996, σελ.  251 ἑπ.⁻ Ἄχμαντ Μαχμοὺντ ἀλ-Σάφαη, Οὐσοὺλ 
ἀλ-φὲκχ ἀλ-ἰσλάμη, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, 1989, σελ. 382 ἑπ.⁻ Ἄχμαντ Ὅμαρ Χάσεμ, Ἀλ-
τασρίη ἀλ-ἰσλάμη. Μασαντέρου οὐ χασαέσου (χτχ), σελ. 147.

11.  Πλείονα, ὅρα παρὰ Μουχάμαντ Ἁμπντάλα Ντράζ, Μάντχαλ φὴ ἀλ-κοράαν ἀλ-καρήμ, 
ἐν Κοβέιτ, 2003⁻ Ἄμπντελ Σαμποὺρ Σαχήν, Ταρὴχ ἀλ-κοράαν, ἐν Καΐρω 1411/1991⁻ 
Μουχάμαντ Ράαφατ Σαῆντ, Ταρὴχ νουλοὺλ ἀλ-κοράαν, ἐν Καΐρω, 1422/2002. 

12.  Περὶ αὐτῆς, ὅρα Μουχάμαντ Κότμπ, Ντερασὰτ κορανέηα, ἐν Καΐρω, 1415/1995, σελ. 21 ἑπ.
13. Αὐτόθι, σελ. 262 ἑπ. 
14.  Περὶ αὐτῆς, ὅρα L. Massignon, «L'umma et ses synonymes: Notion de communauté so-

ciale en islam», R.E.I./14 (1941-1946), σ.σ. 151-157⁻ Κυριακὸς Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς, 
«Ἰσλὰμ καὶ ἐθνισμός», Ὁ Πολίτης 142 (2006), σ.σ. 28-32. 

15.  Ἲμπν Καθήρ, Ἀλ-μπάεθ ἀλ-χαθήθη. Σὰρχ φὴ ἐχτεσὰρ οὐλοὺμ ἀλ-χαντήθ, ἔκδοσις 
Ἄχμαντ Μουχάμαντ Σάκερ, ἐν Καΐρῳ, 1423/2003⁻ Χάσαν Μουχάμαντ ἀλ-Μάσατ, Ἀλ 
τακρηρὰτ ἀλ-σονέηα, ἐν Βηρυτῷ, 21406/1986⁻ Χαμάντη ∆ουήμπ, Ἀλ-σόνα μπὲν ἀλ-
οὐσοὺλ οὐ ἀλ-ταρήχ, ἐν Κασαμπλάνκᾳ-Βηρυτῷ, 2005.

16.  Ὅρα ἀνάλυσιν παρὰ Μουχάμαντ Ντία ἀλ-Ντὴν ἀλ-Ράης, Ἀλ-ναζαρεηὰτ ἀλ-σιασέηα ἀλ-
ἰσλαμέηα, ἐν Καΐρω, 71976. Ὅρα τὸ πλῆρες κείμενον παρὰ Μουχάμαντ Χαμῆντ Ἁλλᾶ, 
Μαγκμοῦετ ἀλ-οὐαθάεκ ἀλ-σιασέηα λὲλ ἅχντ ἀλ-νάμπαουη οὐ ἀλ-χελάφα ἀλ-ράσεντα, 
ἐν Βηρυτῳ, 1969, σ.σ. 39-47⁻ Μουχάμαντ Σελὴμ ἀλ-Ἅουα, Φὴ ἀλ-νεζὰμ ἀλ-σιάση λὲλ 
ντάουλα ἀλ-ἰσλαμέηα, ἐν Καΐρῳ, 92008, σ.σ. 51-65, ἔνθα καὶ διεξοδικὴ ἀνάλυσις.

17.  Ὅρα ἱερον κοράνιον⁻ «Οἱ ὀπαδοὶ τοῦ εὐαγγελίου θὰ δικάζωσι συμφώνως πρὸς αὐτό⁻ 
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Ἐν τῇ δευτέρᾳ ταύτῃ περιόδῳ, μάλιστα, κατεπέμφθησαν οὐρανόθεν αἱ σχε-
τικαὶ περὶ ἀνεξιθρησκείας ρυθμίσεις καὶ δὴ καὶ ὅταν ἤρχισεν πλέον ὑπάρχου-
σα ἡ ἀντιπαλότης μεταξὺ τῶν ὀπαδῶν τοῦ προφήτου καὶ τῶν ἰουδαίων. Τὰ σχε-
τικὰ πρὸς τὸ ὑπὸ ἐξέτασιν θέμα κορανικὰ ἐδάφια, τὰ ὁποῖα ὑπὸ τῶν εἰδικῶν 
φοκαχὰ (νομοκανονολόγων) ἐκρίθησαν ὡς τ' ἀφορῶντα κατ' ἀποκλειστικότη-
τα αὐτὸ εἶνε τρία⁻ «Οὐδεὶς καταναγκασμὸς εἰς τὴν θρησκείαν»18, «Ἔχετε τὴν 
θρησκείαν σας καὶ ἔχω τὴν ἐμήν»19, «Ὅστις βούλεται ἂς πιστεύσῃ καὶ ὅςτις βού-
λεται ἂς ἀπιστήσῃ»20, συμπληρούμενα ταῦτα ὑπὸ ἑτέρων κορανικῶν ἐδαφίων 
καὶ ὑπὸ τῆς προφητικῆς πρακτικῆς.

Τὰ μὲν πρῶτα ἀφοροῦν τοὺς ἐν πολεμικῇ συρράξει εὐρισκομένους μὲ τοὺς 
μουσουλμάνους, ὅπου ἐν περιπτώσεις, καθ’ ἢν οὗτοι αἰτήσουν τὴν συνθηκολό-
γησιν, αὕτη πρέπει νὰ γείνη ἀποδεκτή⁻ «Ἔὰν κλίνωσι πρὸς τὴν εἰρήνην, δέχθητε 
ταύτην καὶ ἐμπιστεύθητε τὸν θεὸν»21 καὶ τοὺς αἰχμαλώτους πολέμου, ὅπου «... 
μετὰ δὲ τὴν κατάπαυσιν τῆς μάχης, ἄφετε αὐτὸν (: τὸν αἰχμάλωτον) ἐλεύθερον ἢ 
ἀνταλλάξατε ἀντ' λύτρων⁻ πράττετε οὕτως⁻ ἐὰν ἐβούλετο ὁ θεός, θὰ ἐθριάμβευ-
εν ὁ ἴδιος ἐπ' αὐτῶν, ἀλλ ὑποβάλλει ὑμᾶς εἰς τὸν πόλεμον, ἵνα δοκιμάσῃ τὰ 
ἔργα τῶν πεσόντων ἐν τῇ μάχῃ ὑπὲρ τῆς πίστεως»22, ὁπότε ἡ τοιαύτη προστασία 
καθίσταται ὑποχρεωτική, πολλῷ δὲ μᾶλλον ὑπὲρ τῶν ἀμάχων, οἵτινες οὐδεμίαν 
συμμετοχὴν ἔσχον εἰς τὰ τῆς μάχης. 

Τεκμαίρεται ὅτι οἱ ἀδυνατοῦντες νὰ φέρουν ὅπλα ἤτοι αἱ γυναῖκες, ἄνηβοι, 
ἀνήμποροι, τυφλοὶ καὶ ἀνάπηροι ἀνήκουν εἰς τὴν κατηγορίαν αὐτὴν ἐκτὸς κἂν 
ἀποδείχθῆ τοὐναντίον, καθὼς συνέβη μὲ τὸν Μποντρῆντ μπὲν ἀλ-Σάμα, προβε-
βυκύιας ἡλικίας τυφλόν, ὃν ἐφόνευσεν ὁ ἴδιος ὁ προφήτης ἐν τῇ μάχῃ Γιὸμ ἀλ-
Χανήν, διότι οὗτος διωργάνου τὰ τοῦ γένους του ἐν τῇ μάχῃ23.

Ἐν γενικαῖς γραμμαῖς ἡ σόνα τοῦ προφήτου ὑπῆρξε συμπληρωματικὴ καὶ 
ἐπεξηγηματικὴ τῶν πρόσθι μνημονευθέντων κορανικῶν ἐδαφίων. Οὕτω παρα-
τηροῦμεν τοῦτον νὰ νυμφεύηται τὴν Μαρέηα ἀλ-Κεπτέηα χωρὶς νὰ τὴν ἐξα-
ναγκάζῃ ν' ἀρνηθῆ ἢ νὰ μεταβάλῃ τὴν πίστιν της⁻ τοὐναντίον αὕτη παρέμεινε 

οἱ μὴ δικάζοντες κατὰ τὰς διατάξεις νιᾶς τῶν βίβλων, ἅς ἔπεμψεν ὁ θεὸς ἄνωθεν, ἀσε-
βεῖς εἰσι» (Ἀλ- Μάεντα Ε΄, 47). Πρβλ. Ν.Π. Ελευθεριάδης, Ἀνατολικαὶ Μελέται, τόμ. 
Α΄, Τὰ προνόμια τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, εἰσαγωγικαὶ παρατηρήσεις Κυ-
ριακὸς Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς, ἐν Ἀθήναις, 2012, σελ. 52 ἑπ.⁻ Ἄχμαντ Ἰμπραχῆμ Χά-
σαν - Κυριακὸς Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς,, «Ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης ἐν τῷ ἰσλαμικῶ 
νόμῳ», Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος Ο∆΄ (2003), σελ. 171 ἑπ.⁻ τῶν ἰδίων, «Ἡ θέσις τῶν 
μονοθεϊστῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἀπὸ τοῦ ἰσλαμικοῦ ἀνοίγματος ἄχρι τοῦ Μωάμεδ Ἅλη», 
Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος ΟΕ΄ (2004), σελ. 135 ἑπ.

18. Ἀλ-Μπάκαρα Β΄ ἐδ. 256.
19. Ἀλ-Κάφεροῦν ΡΘ΄, 6. 
20. Ἀλ-Κὰχφ ΙΘ΄, 29.
21. Ἀλ-Ἀνφὰλ Η΄ ἐδ. 61. 
22. Μουχάμαντ ΜΖ΄ ἐδ. 4. 
23.  Πρβλ. Κυριακὸς Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς, «Εἰσαγωγικαὶ παρατηρήσεις», εἰς Ν.Π. 

Ἐλευθεριάδην, ἔνθ' ἀν., σελ. XXIV. Ἁμπντὲλ-Μεγκὴντ Ντιάμπ, Εἰσαγωγὴ εἰς 
Μακτρίζη, Ταρὴχ ἀλ-Ἀκμπάτ, ἐν Καΐρῳ (χ.χ.), σελ. 15.
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μέχρι τοῦ θανάτου τῆς χριστιανή, ἀσκοῦσα ἐν γνώσει του — ἴσως καὶ τῇ προ-
τροπῇ — του τὰ θρησκευτικά της καθήκοντα24. Ἡ αὐτὴ μεταχείρισις ἴσχυε καὶ 
δι’ ὅλους τοὺς ἐν τῷ οἴκω τοῦ ἰσλὰμ βιοῦντας ζεμίτας περὶ τὴν ἐλευθέραν ἄσκη-
σιν τῶν θρησκευτικῶν των καθηκόντων⁻ κατὰ τὸν προφήτην⁻ «ὅςτις ἠδίκησεν (: 
ἔβλαψε) συνθηκολογήσαντα (: προστατευόμενον καὶ κατ’ ἐπέκτασιν χριστιανὸν 
ἢ ἰσραηλίτην) ἐπεφόρτισε (: αὐτοόν, ἠγγάρευσε μὲ βάρη) ὑπεράνω τῶν δυνάμε-
ων αὐτοῦ, ἐγὼ θέλω στοχεύσῃ αὐτόν»25. 

Κατὰ τὴν ἰσλαμικὴν διδασκαλίαν αἱ δυνατότητες, τὰς ὁποίας ἔχουν οἱ 
ζεμίται εἶνε τρεῖς. Κατὰ πρῶτον ν' ἀσπασθοῦν τὸ ἰσλάμ⁻ κατὰ δεύτερον νὰ πα-
ραδώσουν τὴν πόλιν των, παραμένοντες εἰς τὴν προτέραν βιβλικήν των θρη-
σκείαν καὶ κατὰ τρίτον νὰ συνεχισθῇ εἰς βάρος των ὁ πόλεμος, ἔως ὅτου ὁ θεὸς 
κρίνῃ τὴν ἔκβασιν τῆς μάχης26. Ἐν τῇ δευτέρᾳ περιπτώσει, ὑποχρεοῦνται νὰ κα-
ταβάλουν τὴν γκέζηα27 ἐν ἀντιστοιχίᾳ πρὸς τὴν ζακᾶ, τὴν ὁποίαν καταβάλλουν 
οἱ μουσουλμᾶνοι, ἀφ ἑνὸς μὲν λόγῳ τῆς προστασίας καὶ ἀσφαλείας, τὴν ὁποί-
αν τοὺς παρέχει τὸ κράτος, ἀφ ἑτέρου δὲ λόγῳ τῆς συνεισφορᾶς των εἰς τὰ κρα-
τικὰ βάρη, ἀφ’ οὖ ἀποτελοῦν καὶ αὐτοὶ πολίτας τοῦ κράτους28. Σημειωθήτω δ' 
ὅτι ἡ γκέζηα ὑπολείπεται τῆς ζακᾶ, ἀφ’ οὗ οἱ ταύτην καταβάλοντες εἶνε μόνον 
οἱ δυνάμενοι νὰ ὁπλοφοροῦν, ἤτοι ἀπαλλάσσονται αἱ γυναῖκες, ἄνηβοι καὶ γέ-
ροντες, εἰς ἀντίθεσιν τῇ ζακᾷ, τὴν ὁποίαν ἅπαντες καταβάλλουν29. Ὡς αύτως 
καὶ τὸ δικαίωμα ἰδιοκτησίας τῶν ζεμιτῶν εἶνε εὐρύτερον τῶν μουσουλμάνων, 
δοθέντος ὅτι οἱ πρῶτοι δικαιοῦνται νὰ κατέχουν οἰνοπνευματώδη ποτὰ καὶ χοί-
ρους (μόνον οἱ χριστιανοὶ τὸ δεύτερον) εἰς σημεῖον, ὥςτε ἂν τις μουσουλμᾶνος 
πλήξῃ ταῦτα, ὁ ζεμίτης δικαιοῦται κατὰ τὴν σχολὴν τοῦ Ἄμπου Χανῆφα, ἀπο-
ζημιώσεως30.

Βεβαίως, εἰς τὴν κατάστασιν τῶν ζεμιτῶν ὑπάρχει ἡ σαφὴς διάστασις τῆς τα-
πεινώσεως (humilitè) ἐνώπιον τῶν μουσουλμάνων τῆς ὅμας⁻ «Πολεμεῖτε ἐναντίον 
τοῦ μὴ πιστεύοντος εἰς τὸν θεόν, οὐδ εἰς τὴν ἐσχάτην ἡμέραν καὶ μὴ θεωροῦντος 
ἀθέμιτον ὅ,τὶ ὁ θεὸς καὶ ὁ ἀπόστολος αὐτοῦ ἀπηγόρευσαν⁻ πολεμεῖτε δ’ ἐπ’ ἴσης 
ἐναντίον τῶν ἑβραίων καὶ τῶν χριστιανῶν, οἵτινες δὲν πρεσβεύουσι τὴν τῆς ἀλη-
θείας πίστιν⁻ πολεμεῖτε κατ αὐτῶν ἕως οὗ πάντες ἀνεξαιρέτως ἀποτίσωσι τοὺ 
φόρον καὶ ταπεινωθῶσι» (Ἀλ-Τόμπα Θ΄, 29). Ὁ Ζὰκ Μπὲρκ παραδεχόμενος ὅτι 
τὸ γκεχὰντ δύναται νὰ στραφῇ καὶ κατὰ τῶν ἀνθρώπων τῆς βίβλου, ὑποσημειοῖ 

24.  Ἅεσα Ἁμπντὲλ Ραχμάν, Νεσᾶ ἀλ-νάμπη, ἐν Καΐρῳ, 82005, σελ. 253 ἑπ.
25. Ἄμπου Γιοῦσεφ, Ἀλ-χαράγκ, σελ. 149. 
26.  Κυριακὸς Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς, «Εἰσαγωγικαὶ παρατηρήσεις», ἔνθ' ἀν., σ.σ. XXIII-

XXIV. Ἄχμαντ Ἰμπραχὴμ Χάσαν, Γάηετ ἀλ-κανοῦν, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, 2001, σελ. 229 
ἑπ. 

27.  Περὶ τῆς φορολογίας αὐτῆς, ὅρα Μουχάμαντ Ντιᾶ ἀλ-Ντὴν ἀλ-Ράης, Ἀλ-χαράγκ οὐ 
ἀλ-νόζομ ἀλ-ἰσλαμέηα, ἐν Καΐρω 51985, σελ. 124 ἑπ. 

28.  Ἄχμαντ Ἰμπραχὴμ Χάσαν - Κυριακὸς Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς, «Ἡ ἔννοια τῆς δικαι-
οσύνης ἐν τῷ ἰσλαμικῷ νόμῳ», ἔνθ'ἀν., σ.σ. 169-171. 

29. Αὐτόθι. 
30.  Μουχάμαντ Ἄμπου Ζάχρα, Ἀλ-ἑλακὰτ ἀλ-νταουλέηα φὴ ἀλ-ἰσλάμ, ἐν Καΐρῳ, 1971, 

σελ. 62. 
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διὰ τὸ συγκεκριμένον ἐδάφιον, ὅτι πρόκειται περὶ «τῆς πρώτης καὶ ἀρκούντως 
ὀψίμου ὑπομνήσεως ὑπὸ ὅρους καθήκοντος διεξαγωγῆς πολέμου ἐναντίον τῶν 
ἀνθρώπων τῆς βίβλου»31. 

Ἐπι κεφαλῆς τῆς ὄμας εὑρίσκεται ὁ χαλίφης ὡς διάδοχος τοῦ προφήτου τοῦ 
θεοῦ, συνενῶν εἰς χεῖράς του πάσας τὰς ἐξουσίας32. Μεταξὺ αὐτῶν εἶνε καὶ 
ἠ δυνατότης του, ὡς ἀντιπροσώπου τῆς κοινότητος (ὅμας), πρὸς κήρυξιν τοῦ 
ἱεροῦ ἀμυντικοῦ πολέμου γκεχὰντ ἂν καὶ ἐφ ὅσον τὸ ἰσλὰμ ἀπειλῆται33. Τὸ 
τῆς σούρα συμβουλευτικὸν ὄργανον «ἄχλ ἀλ-χὰλ οὐ ἀλ-ἅκντ»34, ἀποτελούμε-
νον ἐκ τῶν ἐπιφανεστέρων φοκαχᾶ (νομοκανονολόγων) τῆς ὅμας (κοινότητος 
τῶν πιστῶν) γνωματεύει ἂν συντρέχουν αἱ προϋποθέσεις αὗται35⁻⁻ ἡ σύμφωνος, 
ὅμως, γνώμη του δὲν ἀπαιτεῖται. Ὁπότε, μόνος ὁ χαλίφης δύναται νὰ κηρύξῃ 
τοιοῦτον πόλεμον, ἀφ οὗ ἐκ τῶν προϋποθέσεων ἀναλήψεως τοῦ ἀξιώματός του 
εἶνε, ὅπως ἀποτελῇ τὸν βέλτιστον τῶν δυναμένων νὰ προβοῦν εἰς ἐγκντεχὰντ 
(δικανικὸν συλλογισμόν)36. Ἐπ' ἀνυπαρξίᾳ χαλίφου γεννᾶται κενὸν ἐξουσίας, 
τὸ ὁποῖον δὲν δύναται νὰ καλυφθῇ ἀλλοτρόπως. Πάντως, ἐν οἵα περιπτώσει κη-
ρυχθῆ γκεχὰντ ὑπό τοῦ χαλίφου, ὁ πιστὸς μουσουλμᾶνος φέρει τὴν ὑποχρέωσιν 
(φὰρντ) νὰ πολεμήσῃ, ὑπερασπιζόμενος τὴν ἀπειλουμένην πίστιν του. Τὸ φὰρντ 
τοῦτο εἶνε κεφάηα, ἐνᾧ ὅταν αἱ μάχαι διεξάγονται ἐντὸς τῶν πόλεων μετατρέ-
πεται εἰς ἅην37. Ἄλλως δὲν ὑφίσταται γκεχάντ, ὅπερ κηρυχθὲν ὑπὸ ἀναρμοδίου 
ὀργάνου εἶνε ἀνυπόστατον. 

∆ιὰ τῆς παρόδου τοῦ χρόνου καὶ ἀφ οὗ οἱ ἄμεσοι διάδοχοι τοῦ προφήτου, 
οἱ ἐνάρετοι κληθέντες χαλῖφαι (ρασεντοῦν) ἐξέλειπον, ὅπως καὶ οἱ φίλοι καὶ 
ἀκόλουθοι (ἀσχὰμπ καὶ ταμπεῆν) τοῦ προφήτου, προσεπάθησαν οἱ νομοκα-
νονολόγοι νὰ καλύψουν τ' ἀναφυέντα κενά, τὰ ὁποῖα παρουσιάσθησαν εὐθὺς 
ὅταν ὁ οἶκος τοῦ ἰσλὰμ κατέστη αὐτοκρατορία κατὰ τὸ πρότυπον τῆς τε ρωμα-
ϊκῆς καὶ περσικῆς. Οὕτω προέβησαν εἰς τὴν καταγραφὴν ὅλων τῶν δυνατῶν προ-

31.  Τὴν αὐτὴν θέσιν ὑποστηρίζει καὶ ἡ Ba't Ye'or εἰς τὸ ἔργον της μὲ τίτλον, Le Dhimmi: 
profil de l'opprimé en Orient et en Afrique du Nord depuis la conquête arabe (textes 
réunis et présentés par Bat Ye'or), Anthropos, Paris, 1980, σελ. 335.

32.  Ἄμπου ἀλ-Χάσαν ἀλ-Μαουάρντη, Κετὰμπ ἀλ-ἀχκὰμ ἀλ-σολτανέηα οὐ ἀλ-οὐλαηὰτ 
ἀλ-ντηνέηα, ἔκδοσις ὑπὸ Ἄχμαντ Μουμπάρακ ἀλ-Μπογντάντη, ἐν Κοβέιτ, 1409/1989, 
σελ. 329.

33.  Περὶ τοῦ γκεχὰντ ὡς ἀμυντικοῦ πολέμου, ὅρα Ἄχμαντ Μουχάμαντ ἀλ-Χούφη, Ἀλ-
γκεχάντ, ἐν Καΐρῳ, 1389/1970⁻ Γκάαφαρ Ἁμπντὲλ Σαλάμ, Χουκοὺκ ἀλ-ἰσλὰμ φὴ ἀλ-
σαλὰμ οὑ ἀλ-χάρμπ, ἐν Καΐρῳ, 2011⁻ τοῦ ἰδίου, Ἀχλακεηὰτ ἀλ-χὰρμπφὴ ἀλ-σῆρα 
ἀλ-ναμπαουέηα, ἐν Καΐρω, 2010⁻ Σάηντ Μαχμοὺντ ἀλ-Κέμνη, Χουροὺμπ ντάουλετ 
ἀλ-ρασούλ, τόμ. Α΄-Β΄, ἐν Καΐρω, 1416/1996.

34.  Περὶ αὐτοῦ, ὅρα Ἄχμαντ Ἁμπντὲλ Φάταχ Μπάντρ, Μαφχοὺμ ἀλ-σοῦρα φὴ ἀαμὰλ 
ἀλ-μουφασαρὴν (χτχ).

35.  Περὶ τῶν προϋποθέσεων τοῦτων, ὅρα Ἰωάννης Θ. Μάζης, Γεωγραφία τοῦ ἰσλαμιστι-
κοῦ κινήματος στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐν Ἀθήναις, 22002, σελ. 34 ἑπ.

36.  Πρβλ. Κυριακὸς Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς, Χαλιφεία, ἔνθ' ἀν., σελ. 183. Γκααφὰρ 
Ἄμπντελ Σάλαμ, Χουκοὺκ ἀλ- ἐνσάν, ἔνθ' ἀν., σελ. 117 ἑπ.

37. Αὐτόθι, σ.σ. 202-203. Ἄμπου ἀλ-Χάσαν ἀλ-Μαουάρντη, ἔνθ' ἀν.



758 

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΜΑΖΗΣ         ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

βλημάτων, ἀντλοῦντες ἐκ τῶν χαντὴθ τὰς ἐνδεδειγμένας λύσεις εἴτε μετερχόμε-
νοι τῶν μεθοδολογικῶν κανόνων οὐσοῦλ ἀλ-φὲκχ (λ.χ. καράεν κ.ἄ.). Βάσει 
τῶν προκρίσεων κατὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν διαφορῶν, οἱ μὲν πρῶτοι ἐκλήθησαν 
ἄχλ ἀλ-χαντὴθ ἢ νὰκλ (ἀντιγραφῆς) μὲ ἕδραν τὴν Μεδίνην, ἔνθα αἱ διηγήσεις 
ἦσαν, ὡς εἰκός, ἐν ἀφθονίᾳ, οἱ δὲ δεύτεροι ἄχλ ἀλ-ράη (γνώμης), μὲ ἕδραν τὴν 
Βαγδάτην. Αἱ κυριώτεραι σχολαὶ ἦσαν τοῦ Ἄμπου Χανῆφα (Ἀσία), Μάλεκ 
(βόρεια Ἀφρική), Σάφαη (Αἴγυπτος), Ἄχμαντ μπὲν Χάμπαλ (Χεγγάζη)⁻ ἐκτὸς 
τούτων ὑφίσταντο καὶ ἄλλαι δύο, οἱ ζαχερέηα τοῦ Ἴμπν Χάζεμ ἐν Ἀνδαλουσίᾳ 
καὶ οἱ ἐμπαντέηα ἐν Ὁμάν38.

Οἱ ἡγέται τῶν σχολῶν τούτων κατήρτισαν κωδηκεύσεις, σχολιασθεῖσας ὑπὸ 
τῶν μαθητῶν των καὶ κληθεισῶν ὀμαχὰτ ἀλ-κότομπ (μητέρες τῶν βίβλων), αἵτινες 
ἐχωρίσθησαν εἰς βιβλία, τίτλους καὶ κεφάλαια, ἔνθα κατέχει θέσιν καὶ τὸ γκεχάντ. 
Μεταξὺ τῶν βιβλίων τούτων δὲν παρατηροῦνται οὐσιώδεις διαφοραὶ περὶ τοῦ 
γκεχὰντ καὶ συγκλίνουν εἰς τὴν φύσιν του ὡς ἀμυντικοῦ πολέμου, τὴν κήρυξίν 
του ὑπὸ τοῦ χαλίφου καὶ τὴν προστασίαν τῶν ἀμάχων. Ἀπὸ τοῦ ∆΄ ἀφ' ἐγ. αἰῶνος 
(I΄ μ.Χ.) αἱ πύλαι τοῦ ἐγκντεχὰντ ἔκλεισαν καὶ ἡ ἰσλαμικὴ σκέψις περιορίζεται 
αὐστηρῶς εἰς τὸ τακλῆντ, ἤτοι τὴν μίμησιν τῶν προγενεστέρων, ἕκαστος κατὰ τὴν 
ὑπ αὐτοῦ ἀκολουθουμένην σχολήν. Νέος δικανικὸς συλλογισμὸς ἀπαγορεύεται 
ὑπὸ τὴν ἔννοιαν, ὅτι, ἂν ἀναφανῇ πρόβλημά τι, τοῦτο πρέπει νὰ ἐπιλυθῇ διὰ τῆς 
ἀναδρομῆς εἰς τὴν οἰκείαν κωδήκευσιν τῆς προτιμητέας σχολῆς39.

Τὴν τοιαύτην ἐργασίαν δὲν δύναται νὰ πράξῃ, ὅμως, πᾶς τις, ἀλλὰ μόνον εἷς 
βαθὺς γνώστης τοῦ ἰσλαμικοῦ νόμου καὶ κατὰ προτίμησιν ἀπόφοιτος ἢ μέγας 
ἐπιστήμων (οὐλεμᾶ)40 ἑνὸς ἱερονομικοῦ καθιδρύματος, ὅπως τὸ Ἄζχαρ41. Ἡ παρ 
ἰσλὰμ ἔλλειψις ἱερατείου42 θέτει τοὺς οὑλεμᾶ εἰς περίοπτον θέσιν, κατέχουσαν 
τὴν αὐθεντίαν, θεωρουμένων, κατὰ τὴν σχετικὴν διήγησιν, «διαδόχων τῶν προ-
φητῶν». Μόνον οὗτοι δύνανται ν ἀποφανθοῦν περὶ ἑνὸς ζητήματος, ἀφορῶντος 
τὰ τῆς θρησκείας κατὰ τρόπον αὐθεντικόν.

Οἴκοθεν, ὅταν αἱ πύλαι τοῦ ἐγκντεχὰντ ἔκλεισαν, οἱ ὀλαμᾶ καὶ κατὰ προτί-
μησιν οἱ ἐξ αὐτῶν εἰδήμονες φοκαχᾶ (νομοκανονολόγοι) ἔλαβον θέσιν καθ ὅλα 

38.  Κυριακὸς Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς, «Αἱ πηγαὶ τοῦ ἰσλαμικοῦ δικαίου καὶ ἡ προβλη-
ματικὴ τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων», Ἐκκλησιαστικός Φάρος ΠΑ΄ (2010), σελ. 159 
ἑπ. Ὅρα Μουχάμαντ Ἄμπου Ζάχρα, Ταρὴχ ἀλ-μαδάχεμπ ἀλ-ἰσλαμέηα, τόμ. Α΄-Β΄, 
ἐν Καΐρω, χ.χ.

39.  Μουχάμαντ Μουστάφα ἀλ-Σαλάμπη, Ἀλ-μάντχαλ φὴ ἀλ-τααρῆφ μπὲλ φὲκχ ἀλ-
ἰσλάμη, ἐν Βηρυτῷ, 1388/1969, σελ. 136 ἑπ. Μπαντρὰν Ἄμπου ἀλ-Ἐναὶν Μπαντράν, 
Ἀλ-σαρῆα ἀλ-ἰσλαμέηα (χτχ), σελ. 148 ἑπ. Γκὰντ ἀλ-Χὰκ Ἅλη Γκὰντ ἀλ-Χὰκ (σεΐ-
χης τοῦ Ἄζχαρ), Ἀλ-φὲκχ ἀλ-ἰσλάμη. Νασάτου οὐ ταταoύρoυ, ἐν Kαΐρῳ, 1415/1995, 
σελ. 129 ἑπ.

40.  Γιοῦσεφ ἀλ-Καραντάουη, Ἀλ-ἐγκντεχὰντ φὴ ἀλ-σαρῆα ἀλ-ἰσλαμέηα, ἐν Κοβέϊτ, 
31420/1999, σελ. 17 ἐπ. 

41.  Περὶ αὐτοῦ, ὅρα Κυριακὸς Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς, Τὸ μέλλον τῆς δημoκρατίας στὴν 
Αἴγυπτο. Ἡ συμβολὴ τοῦ ἱππότου Χάλεντ Μόχη ἀλ-Ντήν, σειρὰ «Islamica, arabica et 
turcica» (ἀρ. 4), ἐν Ἀθήναις, 2011, σ.σ. 242-245. 

42. Πρβλ. τὸ χαντήθ⁻ «∆ὲν ὑπάρχει ἱερατεῖov εἰς τὸ ἰσλάμ». 
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πρωτεύουσαν, καθορίζοντες, βάσει τῶν κειμένων ἀποφάνσεων, πάνθ ὅσα ἀφο-
ροῦν τὴν θρησκείαν, μεθ' ὧν καὶ τὰς προϋποθέσεις — ἂν δῆλον ὅτι συντρέχουν 
— τῆς νομίμου ἀμύνης. Ταὐτοχρόνως δὲ ἀκολουθοῦν πιστῶς ὅσα ἐθεσμοθετήθη-
σαν προηγουμένως, ἅτινα ἀδυνατοῦν νὰ μεταβάλλουν. Οὕτω, ἡ πρόσθι κατα-
σκευὴ δὲν δύναται ν’ ἀνατραπῇ, καλυπτόμενη καὶ ὑπὸ τῆς θείας ἐντολῆς περὶ 
ἀνεξιθρησκείας. 

Φρονοῦν, ὅμως, τινές, ἀνήκοντες εἰς τὰς ἀκραίας ἰσλαμιζούσας ὀργανώσεις, 
ὑπὸ τὴν ἐπήρειαν τῆς ἰσλαμικῆς ἀναγεννήσεως τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος, ὅτι αἱ πύλαι τοῦ 
ἐγκντεχὰντ δὲν ἔκλεισαν43. Κατ' αὐτοὺς τὸ ἐγκντεχὰντ συνεχίζεται μέχρι σήμε-
ρον. Οὒχ ἧττον ὅμως, παρα θεωροῦν ὅτι κἂν ἔτι ἰσχύῃ μία τοιαύτη τοποθέτη-
σις, καὶ πάλιν δὲν δύνανται οἱ πάντες νὰ προβοῦν εἰς ἐγκντεχάντ, ἀλλὰ μόνον 
οἱ πληροῦντες τὰς προϋποθέσεις αὐτοῦ, αἱ ὁποῖαι δύνανται νὰ συνοψισθοῦν εἴς 
τε τὴν βαθεῖαν γνῶσιν τοῦ θείου μηνύματος καὶ τῶν ἐπὶ μέρους ἐπιστημῶν, δι ὧν 
γνωρίζεται τοῦτο44. Ἐπικαλούμενοι τὸ χαντήθ⁻ «ὅςτις ἐποίησεν ἐγκντεχὰντ καὶ 
ἦτο ὀρθὸς (κατ' αὐτὸ) ἔχει δύο ἀνταμοιβάς, καὶ ὅςτις ἐσφάλλετο μίαν» θεωροῦν 
ὅτι πᾶς τὶς δύναται νὰ προβῇ εἰς τοιαύτην ἐνέργειαν καί, ἀκόμη σφαλλόμενος, 
θὰ ἔχῃ θείαν ἀνταμοιβήν. Ἀκολουθοῦντες τοῦτο καὶ εἰς τὸ ζήτημα τῆς ἐνόπλου 
βίας, ἀγνοοῦν τὰς θέσεις τοῦ Κορανίου καὶ ἐπιτίθενται κατ ἀμάχων, τρέφοντες 
τὴν πεποίθησιν ὅτι, καὶ σφαλλόμενοι ἔτι, ἔχουν θείαν ἐπιδοκιμασίαν καὶ ἀντα-
μοιβήν. 

Ἡ θέσις των αὕτη εἶνε, ὡς εἰκός, ἐσφαλμένη, διότι ἡ ἀνυπαρξία τῶν βεβαι-
ωμένων γνώσεων ὁδηγεῖ ἀναμφιβόλως εἰς ἐπισφαλεῖς ἀπολήξεις. Ἐδῶ δ' ἔγκει-
ται ὁ ρόλος τῶν παραδοσιακῶν ὁλαμᾶ, μόνον ἀληθῶν γνωστῶν τοῦ καθα-
ροῦ κορανικοῦ μηνύματος, οἵτινες πληροῦν τὰς προϋποθέσεις τοῦ ἐγκντεχάντ. 
Οὗτοι, γνωρίζοντες τὸ ἐσφαλμένον τῆς τοιαύτης πρακτικῆς, καταδικάζουν ὁμο-
θυμαδὸν ὅλας αὐτὰς τὰς ἐνεργείας. Oἱ βέλτιστοι μάλιστα τούτων εὑρίσκονται 
εἰς τὸ ἱερὸν πανεπιστημιακὸν καθίδρυμα τοῦ ἐν Καΐρω ἑδρεύοντος ἀλ-Ἄζχαρ, 
ὅπερ ποικιλοτρόπως δέον νὰ στηριχθῇ, ὥςτε δι' αὐτοῦ νὰ γνωσθῇ ἡ ἀναλλοίω-
τος ὑπὲρ τῆς ἀνεξιθρησκείας τοποθέτησις τοῦ ἰσλάμ.

43.  Ὅρα λ.χ. Γιοῦσεφ ἀλ-Kαραντάουη, ἔνθ' ἀν. Μουχάμαντ Σελὴμ ἀλ-Ἅουα, Ἀλ-φὲκχ 
ἀλ-ἰσλάμη φὴ ταρήκ ἀλ-ταγκντήντ, ἐν Kαΐρῳ, 32006, σ.σ. 42, 57 ἑπ. καὶ σπoράδηv⁻ 
Γκαμὰλ ἀλ-Μπάνα, Νάχου φὲκχ γκιντήν, τόμ. Α΄-Γ΄, ἐν Kαΐρῳ, 1416/1995 σπoράδηv.

44. Γιοῦσεφ ἀλ-Kαραντάουη, ἔνθ' ἀν.


