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Το Υποιργείο των Βακουφίων
)1(
Το ταξίδι του Ισραά και του Με’ράτζ
Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ τον Κύριο όλων των δημιουργημάτων,
ο οποίος τόνισε στο Ιερό του Βιβλίο λέγοντας, «Δόξα σ’ Εκείνον
που μετέφερε τον δούλο Του, μέσα στην νύχτα, από το Ιερό
Τέμενος στον Τέμενος του αλ-Άκσα, τα περίχωρα του οποίου
έχουμε ευλογήσει για να δείξουμε μαρικά από τα Σημάδια Μας.
Ο Θεός ακούει και βλέπει τα πάντα», (αλ-Ισραά, 1).
Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ,
και

μαρτυρώ

ότι

ο

Μουχάμμαντ

είναι

δούλος

Του

και

Απεστάλαμενος Του. Εύχομαι ειρήνη και ευλογία να έχουν ο
Προφήτης του Αλλάχ, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί
του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του.
Το ταξίδι του Ισραά και του Με’ράτζ περιέχει αναμφίβολα
μεγάλα μυστικά. Είναι ένα σπάνιο ταξίδι στην ιστορία της
ανθρωπότητας,

το

οποίο

έγινε

προς

τιμήν

του

Προφήτη

Μουχάμμαντ, μετά τα βάσανα και την αδικία που επέστησαν
από τον λαό τους. Έχει χάσει επίσης τις ημέρες εκείνες τον θείο
του Άμπου Τάλεμπ, ο οποίος τον υποστήριζε και την σύζυγό του
την Χαντίτζα, η οποία ήταν καταφύγιο για εκείνον στις δύσκολες
στιγμές που περνούσε.
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Το ταξίδι του Προφήτη στο Τα’εφ, του προκάλεσε μεγάλη
στεναχώρια, και ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ζωή
του.
Ο Προφήτης κατευθύνθηκε κατευθύνθηκε στο Τα’εφ, μετά την
καταπίεση που άσκησαν οι εχθροί του στην Μέκκα, αναζητώντας
υποστήριξη, όμως τον υποδέχτηκαν με σκληρότητα. Έσπρωξαν
τους δούλους τους και τα παιδιά τους και τον λιθοβόλησαν μέχει
που αιμάτωσαν τα πόδια του. Τότε ο Προφήτης, στον δρόμο της
επιστροφής

του,

προκάλεσε

τον

Αλλάχ,

με

τρόπο

που

αποδεικνύει την πλήρη υποταγή στον Θεό, λέγοντας, «Θεέ μου
σ’Σένα ομολογώ την αδυναμία μου, και την την περιφρόνηση με
την οποία με αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Σ’ Σένα τον
Παντελεήμονα, διότι Εσύ είσαι Κύριός των καταπιεσμένων και
Κύριός μου. Κάτω από ποια φροντίδα με αφήνεις; Σ’ έναν ξένο
που με αντιμετωπίζει με σκληρότητα; Ή σ’ έναν εχθρό θέλετε νε
ελέγξει τις υποθέσεις μου; Αν δεν είσαι εξοργισμένος μαζί, τότε
θα είμαι πάντα ικανοποιημένος. Ωστόσο, η ευλογία Σου είναι
εξαιρετικά σημαντική για μένα. Επιζητώ καταφύγιο στην δόξα
του φωτός Σου, που φωτίζει όλα τα σκοτάδια και οδηγεί στην
επιτυχία των υποθέσεων της ζωής τούτης και της ημέρα της
κρίσεως. Φύλαξέ με από τον θυμό Σου, και την οργή Σου. Σε
ικετεύω μέχρι να ικανοποιηθείς. λα υποτάσσονται στην δική
Σου δύναμη και στον δικό Σου έλεγχο».
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Μέσα σ’ εκείνες τις συμφορές, ήθελε ο Αλλάχ να κάνει ο
Προφήτης Του το ταξίδι του Ισραά και του Με’ράτζ, όπου του
αποκάλυψε μεγάλα μυστήρια του πλανήτη, που δεν γνώριζε
κανέις πριν από αυτό ούτε άγγελος ούτε προφήτης. Το ταξίδι
έγινε για να τον βεβαιωθεί ότι ο ίδιος βρισκόταν υπό την
προστασία του Αλλάχ. Σημείο αναφοράς είναι οι εξής στίχοι του
ιμάμη αλ-Μπουσάιρυ,
Ταξίδεψες νύχτα από ένα ιερό στο άλλο
πως το φεγγάρι που διαπερνά το σκοτάδι
Δεν σταμάτησες να υπερβαίνεις μέχρι που έφτασες σε σημείο
Πολύ κοντινό, και που δεν ήταν για άλλον εφικτό
Εκεί, όλοι οι προφήτες και οι αγγελιοφόροι σας έδωσαν
προτεραιότητα
πως ο άρχοντας που ξεπερά τους υπηρέτες.
Αυτό το θαυμαστό ταξίδι βρίσκεται ανάμεσα στα πιο θαυμάσια
θαύματα και τα πιο εκθαμβωτικά σημάδια, όπου ο Δοξασμένος
Αλλάχ, τίμησε τον Προφήτη Του (την ειρήνη και την ευλογία του
Αλλάχ να έχει). Στο περίβλημα αυτού του αξιοθαύμαστου
γεγονότος,

επικεντρώνουμε

την

προσοχή

στα

σημαντικά

γεγονότα:
Η χρήση των μέσων δεν έρχεται σε αντίθεση με την πίστη στον
Αλλάχ: Ο Αλλάχ, Δόξα σε αυτόν, παρείχε στον Προφήτη Του το
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Αλ- Μπουράκ ως μέσο μεταφοράς, παρά την Παντοδυναμία Του
να τον κάνει να ταξιδεύει χωρίς κανένα μέσο. Παρά την πλήρη
βεβαιότητα του Προφήτη (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ
να έχει) σχετικά με την εμπιστοσύνη του στον Αλλάχ, όταν
έφτασε στην Ιερουσαλήμ όμως, έδεσε το αλ-Μπουράκ που του
έδωσε ο Αλλάχ. Ο ίδιος ήθελε να διδάξει την ούμμα του να
αναλάβει την ευθύνη της.
Είπε: "Το έδεσα στον ίδιο κρίκο που έδεναν οι προφήτες τα ζώα
τους. Σχολιάζοντας αυτό το χαντίθ, ο Ιμάμης αλ-Νάουαουε
τόνισε: «Σ’ αυτό το γεγονός, το δέσεμο του αλ-Μπουράκ,
πάρθηκαν οι απαραίτητες προφυλάξεις και χρησιμοποιήθηκαν
τα μέσα, και αυτό

δεν έρχονται καθόλου σε αντίθεση με το

γεγονός ότι ο άνθρωπος βασίζεται στον Αλλάχ».
Ο αληθινός πιστός κάνει την πράξη ενός ανθρώπου του οποίου
το έργο χρησιμοποιείται για να επιτύχει και να παραδοθεί στον
Αλλάχ, γνωρίζοντας ότι θα αντιμετωπίσει μόνο αυτό που του το
θέλει ο Αλλάχ. Αυτή η ισορροπημένη κατανόηση στοχεύει στο
προφητικό χαντίθ σχετικά με την χρήση των μέσων: «Αν έρθει η
Τελευταία Ημέρα και ένας από σας κρατά έναν μικρό φοίνικα,
εάν δεν μπορεί να φύγει πριν τονφυτέψει, ας το κάνει». Ο
Προφήτης είπε επίσης: «Εάν πραγματικά βασίζεστε στον Αλλάχ,
θα σας εξασφαλίσει την τροφή σας όπως τα πουλιά που αφήνουν
φεύγουν πεινασμένα και επιστρέφουν χωρταμένα».
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λοι οι Προφήτες και οι Απεσταλμένοι είναι αδέλφια. Το
μήνυμά τους, σ’ όσον αφορά τις θρησκευτικές αρχές τις
πεποιθήσεις είναι ίδιες, ανεξάρτητα από τους θρησκευτικούς
νόμους. Ο Αλλάχ λέει, "Και όποιον Απεσταλμένο έχουμε στείλει
πριν από σένα, του αποκαλύψαμε ότι, «Δεν υπάρχει άλλη
Θεότητα εκτός από Μένα, να Με λατρεύετε». Ο προφήτης (την
ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει) είπε: «Οι Προφήτες
είναι σαν ετεροθαλείς αδελφοί, που οι μητέρες τους (οι
θρησκευτικόι νόμοι) είναι διαφορετικές, ενώ η θρησκεία τους
είναι η ίδια».
Το Κοράνι αναφέρει «Να πεις: «Ελάτε, θα σας επαναλάβω εκείνα
που ο Κύριος έχει απαγορεύσει. Να μην εξομοιώσετε τίποτα ως
έταιρο με Εκείνον, να φέρεστε με καλωσύνη προς τους γονείς, να
μην σκοτώνετε τα παιδιά σας επειδή φοβάστε την φτώχεια- Εμείς
φροντίζουμε- να μην κάνετε πράξεις εγκληματικές, ούτε φανερά,
ούτε κρυφά. Να μην αφαιρείτε την ζωή που ο Αλλάχ έκανε ιερή,
εκτός όταν πρόκειται ν’ ασκήσετε δικαιοσύνη. Αυτές είναι οι
εντολές που σας έδωσε για να καταλάβετε. Μην πλησιάζετε την
περιουσία των ορφανών μέχρις ότου ενηλικιωθούν, παρά μόνο
για να την αφξήσετε. Και να δίνεις πλήρες μέτρο και βάρος με
δικαιοσύνη. Δεν θέτουμε σε δοκιμασία μια ψυχή περισσότερο
από την ικανότητά της. ταν ομιλοίτε, να είστε δίκαιοι, ακόμα
και όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι συγγενικό και να
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εκπληρώσετε την συμφωνία που κάνατε με τον Αλλαχ. Αυτές
είναι οι εντολές που σας έδωσε για να τις θυμάστε» (αλ-Αν’άμ
151- 152). Ο ιμπν Αμπάς τόνισε σχολιάζοντας αυτό το εδάφιο ότι
περιέχει δέκα εντολές, και είναι κοινές μεταξύ των ανθρώπων.
Ο Αλλάχ τίμησε τον Προφήτη του όταν συγκέντρωσε τους
προφήτες και έκαναν προσευχή πίσω του, ενώ εκείνος ήταν
ιμάμης τους. επίσης στον ούρανο τον υποδέχτηκαν λέγοντας,
«Καλώς τον αδελφό καλό και Προφήτ». Αυτό ήταν το σημάδι ότι η
ηγεσία μεταφέρθηκε στον Προφήτη (την ειρήνη και την ευλογία
του Αλλάχ να έχει). Επίσης ήταν πρακτική εφαρμογή της
υπόσχεσης που πήρε ο Αλλάχ από εκείνους, «Και θυμήσου την
εποχή που ο Αλλάχ δέχτηκε το συμβόλαιο με τους λαούς μέσω
των Προφητών και είπε: «λα εκείνα που σας έδωσα, με το
Βιβλίο και με την Σοφία και μετά, όταν έθει ο Απεσταλμένος,
επιβεβαιώνοντας εκείνα που ξέρετε, θα τον πιστέψετε και θα τον
βοηθήσατε». Και είπε, «Συμφωνείτε και δέχεστε ν’ αναλάβετε την
ευθύνη για το θέμα αυτό;», Εκείνος δε είπε, «Τότε είστε
μάρτυρες, και τάσσομαι και εγώ μαζί σας μεταξύ μαρτύρων», (Αλ
Ιμράν, 11).
Ο Αλί Ιμπν Αμπού Τάλεμπ και ο Αμπντουλάχ Ίμπν Αμπάς (ο
Αλλάχ να τους ευλογήσει) τόνισαν ότι: «Οποιονδήποτε προφήτη
έχει στείλει ο Αλλάχ, του πήρε την υπόσχεση αν πρόκειται να
αποκαλύψει το Μήνυμά του στον Μουχάμμαντ και να είναι
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ζωντανός, να τον πιστέψει και να τον υποστηρίξει. Τον διέταξε να
πάρει και την υπόσχεση των πιστών του να πιστέψουν στον
Προφήτη Μουχάμμαντ και να ακολουθήσουν την πορεία του, αν
ο Αλλάχ του αποκαλύψει το μήνυμά του και αυτοί ζουν ακόμα».
Η θέση του Τεμένους του αλ-Άκσα:
Το εν λόγω Τέμενος ήταν το μέρος που παραγματοποιήθηκε το
Ισρά του Προφήτη, (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να
έχει), και από το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι της αναχώρησης προς
τους ουρανούς και από εκεί στο Σεντράτ αλ-Μουντάχα. Ήταν η
πρώτη Κίμπλα των μουσουλμάνων, το τρίτο Ιερό Τέμενος, και
ένα από τα τεμένη που τα επισκέφτονται οι μουσουλμάνοι.
Ήταν επίσης το δεύτερο Τέμενος που χτίστηκε πάνω στην γη,
καθώς αφηγήθηκε ο Άμπου Δάρρ ότι ρώτησε τον Προφήτη, «Ποιο
τέμενος χτίστηκε πρώτα στην γη; Του απάντησε, «Ο Ιερός Οίκος».
Τον ρώτησε, «και ποιο άλλο;», του απάντησε, «το Τέμενος του αλΆκσα». Τον ρώτησε, «και πόσο καιρό έχουν μεταξύ τους;». Του
απάντησε (σαράντα).
Η προσευχή στο Τέμενος αλ-Άκσα είναι καλύτερα πεντακόσιες
προσευχές αλλού, εκτός από το Ιερό Τέμενος στην Μέκκα και το
Τέμενος του Προφήτη (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να
έχει) στη Μεδίνα. Ο Προφήτης λέει: «Η προσευχή στο Ιερό
Τέμενος, αξίζει εκατό χιλιάδες προσευχές που γίνονται σε άλλα
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τζαμιά, η προσευχή στο τζαμί μου αξίζει χίλιες προσευχές και η
μία

προσευχή

που

γίνεται

στο

Τέμενος

αλ-Άκσα,

αξίζει

πεντακόσιες προσευχές». Αυτό το τζαμί αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος των ισλαμικών ιερών τόπων. Έχει πρωταρχική σημασία
στην καρδιά της μουσουλμανικής κοινότητας, αποθετήριο για
όλους τους μουσουλμάνους. Δεν επιτρέπεται ούτε να το
εγκαταλείψουμει και πρέπει να το διατηρήσουμε. Πρέπει να
καθιερώσουμε αυτή την αίσθηση στις ψυχές όλων των παιδιών
μας, για να μην ξεχάσουν οι νέες γενιές τον ιερό τόπο του
τζαμιού αλ-Άκσα.
Λέγοντας αυτό, και παρακαλώ για την συγχώρεση του Αλλάχ για
μένα και για σας.
Η

δόξα

ανήκει

στον

Αλλάχ,

τον

Κύριο

όλων

των

δημιουργημάτων, και μαρτυρώ λοτι δεν υπάρχει άλλος Θεός
παρά μονάχα ο Αλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι
Απεσταλμένος Του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να
έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, και όλοι όσοι
ακολουθούν πιστά την πορεία του.
Αδελφοί μου στο Ισλάμ,
Την πρώτη Απριλίου κάθε χρόνο οι άνθρωποι γιορτάζουν την
ημέρα

του

ορφανού,

όμως

η

ισλαμική

μας

θρησκεία
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προηγήθηκε όλες τις οργανώσεις στην φροντίδα που παρέχει
στους ορφανούς.
Το Κοράνι αναφέρει, «Και σε ρωτούν για τα ορφανά. Πες: «Η
υποστήριξη της μέριμνάς τους είναι ένα έργο πολύ αγαθό. Και
αν σχετισθείτε μ’ αυτούς θυμηθείτε ότι είναι αδέλφια σας. Ο
Αλλάχ διακρίνει τον κατεργάτη από τον καλοθελητή», (αλΜπάκαρα, 222).
ποιος συλλογιστεί το ιερό εδάφιο, θα καταλάβει ότι η κορανική
έκφραση, χρησιμοποιεί την λέξη «μεταρρύθιση», για να περιέχει
όλες τις μορφές της φοντίδας και της πρόνοιας. Η μεταρρύθμιση
είναι μια λέξη με συλλογική έννοια που περιλαμβάνει αυτό που
χρειάζεται ο ορφανός. Μπορεί έχει ανάγκη για χρήμα, τότε η
μεταρρύθμιση περιλαμβάνει ευεργεσεία, και μπορεί να είναι
ευκατάστατος, τότε η μεταρρύθμιση πρέπει να επικεντρωθεί στην
συμμόρφωση. Και μπορεί να χρειαστεί κάποιον να αναλάβει τις
υποθέσεις του, στην οικονομία, στην γεωργία κ.λπ. και αυτό
επίσης σημαίνει μεταρρύθμιση. Μπορεί να χρειαστεί μόνο
αγάπη, φροντίδα.
Ο Προφήτης είπε, «όποιος συμπρεφίρεται με καλό τρόπο στον
ορφανό ή στην ορφανή, και είναι μαζί μου στον παράδεισο πολύ
στενά κοντά μου, και έδειξε με τα δυο δάχταλά του το δείκτη και
το μεσαίο». Είπε επίσης, «Το καλύτερο ισλαμικό σπίτι είναι
εκείνο που ζει κάποιος ορφανός και που το συμπεριφέρουν οι
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άνθρωποι του σπιτιού με καλωσύνη, και το χειρότερο σπίτι είναι
εκείνο που ζει κάποιος οραφανό και του αντιμεωπίζουν με
ισχυρό τρόπο και κακία».
Θεέ μου οδήγησέ μας να ακολουθήσουμε τις σωστές συμβουλές,
εκείνων των ανθρώπων που του καθοδηγείς.

