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Η έννοια της μαρτυρίας (σαχάντα) 
 

 δόξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κύριο όλων των δημουργημϊτων, 
ο Οπούοσ τονύζει ςτο Ιερό του Βιβλύο, «Μην θεωρεύτε νεκρούσ 
εκεύνοι που πεθαύνουν ςτον δρόμο του Αλλϊχ, αντιθϋτωσ εύναι 

ζωντανού αλλϊ εςεύσ δεν το αντιλαμβϊνεςτε». Μαρτυρώ ότι δεν 
υπϊρχει ϊλλοσ Θεόσ παρϊ μονϊχα ο Αλλϊχ, και μαρτυρώ ότι 
Μουχϊμμαντ εύναι Δούλοσ Σου και Απεςταλμϋνοσ Σου. Σην ειρόνη και 
την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχουν ο Προφότησ, η Οικογϋνειϊ του, όλοι 
του οι ςύντροφοι και όλοι εκεύνοι που τουσ ακολουθούν πιςτϊ μϋχρι 
την ημϋρα τησ κρύςεωσ.  
Ήθελε ο Παντοδύναμοσ Αλλϊχ να διαλϋξει ανϊμεςα από τουσ δούλουσ 
Σου όποιουσ επιθυμεύ, για να τουσ τοποθετόςει ςε κορυφαύα θϋςη, 
τιμώντϊσ τουσ και χαρύζοντϊσ τουσ από τισ εύνοιεσ Σου. Η θϋςη τησ 
μαρτυρύασ θεωρεύται η πιο κορυφαύα επιλογό, καθώσ αναφϋρει το 
Κορϊνι, «Εκεύνοσ που υπϊρχει ςτον Αλλϊχ και ς’ αυτόν τον 
Απεςταλμϋνο Σου, θα βρεθεύ μεταξύ εκεύνων ςτουσ οπούουσ ο Αλλϊχ 
δύνει τισ ευλογύεσ Σου, δηλαδό μεταξύ Προφητών, φιλαληθών, 
Μαρτύρων και Δικαύων. Και αυτού εύναι εξαιρετικού ςύντροφοι», (αλ-
Νιςϊ 69). 
 
Ο Αλλϊχ χαρύζει ςτουσ μϊρτυρεσ πολλϋσ εύνοιεσ, όπωσ: 

 

Πρώτον, κατϋχουν κορυφαύα θϋςη και θα ϋχουν μεγϊλη ανταμοιβό, 
«Όςοι πιςτεύουν ςτον Αλλϊχ και ςτον Απεςταλμϋνο Σου και εύναι 
Ειλικρινεύσ και οι Μϊρτυρεσ ςτα μϊτια του Κυρύου, θα ϋχουν την 
ανταμοιβό τουσ και το φωσ τουσ. οι ϊπιςτοι όμωσ που αρνούνται τα 
ημϊδια Μασ, αυτού θα κατοικόςουν ςτην κόλαςη», (αλ-Φαντύντ 19). 
Πϋρα από την μεγϊλη τιμό που ϋχουν οι μϊρτυρεσ θα ϋχουν και διϊχυτο 
φωσ ςτην πορεύα τουσ. ημεύο αναφορϊσ εύναι εκεύνο που εύπε ο 
Μαςρούκ (Θεόσ ςχωρϋςτον): «Αυτό η θϋςη των μαρτύρων εύναι πολύ 
ιδιαύτερη. Ο Πεοφότησ πϊντα όθελε αυτό την μεγϊλη τιμό, και αυτό 
δεύχνει την ξεχωριςτό θϋςη που κατϋχει». 
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το ςημεύο αυτό κρύνουμε χρόςιμο να αναφϋρουμε αυτό που εύπε ο 
ύδιοσ ο Προφότησ, (την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει), «Μα 
τον Αλλϊχ που ϋχει την ζωό μου ςτα χϋρια Σου, θα όθελα να πεθϊνω 
για χϊρη του Αλλϊχ και να αναςτηθώ και να πεθϊνω ξανϊ και να 
αναςτηθώ και να ξαναπεθϊνω και να αναςτηθώ». Ο Προφότησ όθελε 
αυτό, γνωρύζοντασ την μεγϊλη ανταμοιβό που θα ϋχουν οι μϊρτυρεσ.  
Δεύτερον, Αυτού ζουν κοντϊ ςτον Αλλϊχ και απολαμβϊνουν τισ εύνοιϋσ 
Σου. Ζουν όχι με τον τρόπο που ζουν οι ζωντανού ϊνθρωποι ςε τούτη 
την ζωό, αλλϊ ϋχουν μια ζωό που ξεπερνϊ τα όρια τησ ανθρώπινησ 
κατανόηςησ. 
Σρύτον, παραμϋνουν πϊντα ςτο υποςυνεύδητο τησ ούμμα, και δεν 
ληςμονούνται ποτϋ, «Και μην λϋτε για εκεύνουσ που ςκοτώνονται για 
χϊρη του Αλλϊχ ότι εύναι νεκρού⸱ όχι, εκεύνοι ζουν⸱ αλλϊ εςεύσ δεν το 
αντιλαμβϊνεςτε», (αλ-πϊκαρα 154). Φαρακτηριςτικό εύναι αυτό που 
αφηγόθηκε ο Σζϊμπερ ιμπν Αμπντουλλϊχ, (την ευλογύα του Αλλϊχ να 
ϋχει) λϋγοντασ, «Με ςυνϊντηςε ο Προφότησ του Αλλϊχ (την ειρόνη και 
την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει) και με ρώτηςε «Ω Σχϊμπερ, γιατύ ςε 
βλϋπω ταλαιπωρημϋνο;». Σου απϊντηςα, «Ω Προφότα του Αλλϊχ, 
μαρτύρηςε ο Πατϋρασ μου και μου ϊφηςε παιδιϊ και χρεόσ. Σου εύπε, 
«Θϋλεισ να ςου πω το τι χϊριςε ο Αλλϊχ ςτον πατϋρα ςου;». Σου εύπα, 
«Μϊλιςτα Προφότα του Αλλϊχ», και τότε μου εύπε, «Ο Αλλϊχ δεν μύληςε 
ποτϋ ςε κανϋναν χωρύσ διαχωριςτικό, όμωσ ανϋςτηςε τον πατϋρα ςου 
και του μύληςε απευθεύασ, λϋγοντϊσ του: Ω δούλε μου, ευχόςου ό,τι 
θϋλεισ να ςου το δώςω». Σου εύπε, «Να με αναςτόςεισ Θεϋ μου για να 
πεθϊνω ξανϊ για χϊρη ςου». Σότε εύπε ο Θεόσ, «Έχω αποφαςύςει από 
πριν ότι δεν θα γυρύςουν ξανϊ ςε τούτη την ζωό, και αποκϊλυψαν αυτό 
το εδϊφιο, «Και μην λϋτε για εκεύνουσ που ςκοτώνονται για χϊρη του 
Αλλϊχ ότι εύναι νεκρού⸱ όχι, εκεύνοι ζουν⸱ αλλϊ εςεύσ δεν το 
αντιλαμβϊνεςτε». 
Σϋταρον, ο Αλλϊχ θα τουσ ευνοόςει με τισ χαρϋσ, ϋτςι όπωσ τόνιςε ο 
Προφότησ (την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει), και θα ϋχει 
ϋξι χαρακτηριςτικϊ ςτοιχεύα, «Ο Αλλϊχ θα τον ςυγχωρόςει με την 
πρώτη ςταγόνα του αύματόσ του που θα χυθεύ. Θα βλϋπει επύςησ την 
θϋςη του ςτον παρϊδειςο. Δεν θα τιμωρηθεύ ςτον τϊφο. Θα ϋχει πλόρη 
αςφϊλεια την ημϋρα που θα επικρατόςει μεγϊλοσ τρόμοσ. Θα ςτολιςτεύ 
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με την τόβεννο τησ πύςτησ. Θα παντρευτεύ από τα ουρύ τησ παραδεύςου, 
και θα μεςολαβόςει ζητώντασ ϋλεοσ και ςυγχώρηςη για εβδομόντα από 
τουσ ςυγγενεύσ του». Επύςησ εκεύνο που εύπε ο Προφότησ, «Μα τον 
Αλλϊχ όταν κϊποιοσ ςκοτώνεται για χϊρη του Αλλϊχ- ο Αλλϊχ γνωρύζει 
καλϊ ποιον ςκοτώνεται για χϊρη Σου- τότε την ημϋρα τησ θα ϋρθει την 
ημϋρα τησ κρύςεωσ και το αύμα του ϋχει χρώμα αύματοσ ενώ μυρύζει 
μόςχο». 
Επιβεβαιώνουμε ότι αυτό η υψηλό θϋςη και την μεγϊλη ανταμοιβό την 
προςφϋρει ο Αλλϊχ ςτουσ μϊρτυρεσ, ςτουσ πραγματικούσ μϊρτυρεσ, 
τονύζουμε αυτό διότι υπϊρχουν αληθινού μϊρτυρεσ και ψεύτικοι. 
Ο πραγματικόσ μϊρτυρασ εύναι εκεύνοσ που γνωρύζει την αλόθεια και 
θυςιϊζει την ζωό του για χϊρη του Αλλϊχ. 
Ο πραγματικόσ μϊρυρασ εύναι εκεύνοσ που υπεραςπύζεται την πατρύδα 
του, και θυςιϊζει την ζωό του για χϊρη τησ, για όλουσ τουσ ςυμπολύτεσ 
του και για όλουσ εκεύνουσ που ζουν μϋςα τησ. Η πατρύδα και η τιμό δεν 
κατϋχουν λιγοτϋρη ςημαςύα από την θρηςκεύα και την περιουςύα. Εύναι 
από τα πιο ςημαντικϊ πρϊγματα που επιβϊλλει η αρύ’α να τα 
φυλϊξουμε. Φαρακτηριςτικό εύναι αυτό που εύπε ο Προφότησ, (την 
ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει), «Όποιοσ ςκοτώνεται ενώ 
υπεραςπύζεται την περιουςύα του, εύναι μϊρτυρασ. Όποιοσ ςκοτώνεται 
υπεραςπύζοντασ την οικογϋνειϊ του, εύναι μϊρτυρασ. Και όποιοσ 
ςκοτώνεται υπεραςπύζοντασ την ζωό του και την θρηςκεύα του, εύναι 
επύςησ μϊρτυρασ».  
Άξιον αναφορϊσ εύναι ότι όρθε κϊποιοσ ςτον Προφότη (την ειρόνη και 
την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει και τον ρώτηςε, «Σι να κϊνω ςε 
περύπτωςη που κϊποιοσ θϋλει να πϊρει την περιουςύα μου;». Σου 
απϊντηςε, «Μην τον αφόνεισ να πϊρει την περιουςύα ςου». Σότε τον 
ρώτηςε, «Και αν μϊχεται μαζύ μου;». Σου εύπε, «Να ςυγκρουςτεύσ μαζύ 
του». Σον ρώτηςε, «Και αν με ςκοτώςει;» Σου απϊντηςε, «Θα μπεισ 
ςτον παρϊδειςο». Σον ρώτηςε, «Και αν τον ςκοτώςω εγώ;». Σότε εύπε, 
«Και ειςϋλθει ςτην κόλαςη». 
Ο ψεύτικοσ μϊρτυρασ εύναι εκεύνοσ που ςκοτώνει τουσ αθώουσ 
ανθρώπουσ ϊδικα, και διαςκορπύζει τον τρόπο μεταξύ των ςυμπολιτών 
του και απειλεύ την αςφϊλειϊ τουσ. διαςκορπύζει την φθορϊ και το 
χϊοσ, να τρομοκρατόςει τουσ αθώουσ ανθρώπουσ με επιθϋςεισ 
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αυτοκτονύασ, τρομοκρατικϋσ βομβιςτικϋσ επιθϋςεισ που δεν δϋχεται 
καμύα θρηςκεύα, ούτε λογικό. Όποιοσ κϊνει τϋτοιεσ πρϊξεισ δεν 
θεωρεύται καθόλου μϊρτυρασ, και δεν ιςχύει καθόλου αυτό ςτην δικό 
του περύπτωςη. 
Η δόλωςη του αλ-Άζχαρ αλ-αρεύφ που ϋγινε ςτισ 24/2/ 2019 που 
διαψεύδει τουσ ιςχυριςμούσ τησ τρομοκρατικόσ οργϊνωςησ και 
επιβεβαιώνει ότι οι αληθινού μϊρτυρεσ εύναι εκεύνοι που υπερας-
πύζονται τισ χώρεσ τουσ ενϊντια ςτον κϊθε επιθετικό. Θυςιϊζει την ζωό 
του για να υπεραςπιςτεύ το χώμα τησ, τουσ πολύτεσ τησ και όλουσ 
εκεύνουσ που ζουν μϋςα τησ. Μϊρτυρασ δεν εύναι εκεύνοσ που 
τρομοκρατεύ τουσ ςυμπολύτεσ του και που απειλεύ την αςφϊλειϊ τουσ 
και διαςκορπύζει την διαφθορϊ και το χϊοσ. 
Εύναι γνωςτό ότι εύναι το καθόκον ενόσ μουςουλμϊνου να εύναι πιςτόσ 
και να αγαπϊει την χώρα του, να την προςτατεύει και να την 
υπεραςπύζεται με τον λόγο ό τισ πρϊξεισ του. Η αγϊπη τησ πατρύδα 
εύναι ϋνα ςτοιχεύο τησ πύςτησ, και αυτό υποςτηρύζεται από την 
Ιςλαμικό πύςτη και την ούννα του Προφότη. 
Ο Αιγυπτιακόσ Ούκοσ του Υετφϊ ϋχει εκδώςει πολλούσ φετφϊδεσ που 
περιγρϊφουν τϋτοιεσ πρϊξεισ ωσ τρομοκρατικϋσ και ότι εύναι μια μορφό 
αυτοκτονύασ, που εύναι μύα από τισ μεγαλύτερεσ αμαρτύεσ κατϊ την 
κρύςη του Αλλϊχ. Διότι όποιοσ κϊνει αυτό, απειλεύ την ζωό του ύδιου 
του του εαυτού. ημεύο αναφορϊσ εύναι εκεύνο που εύπε ο 
Παντοδύναμοσ Αλλϊχ, «Μην ςκοτώνετε τουσ εαυτούσ ςασ». Ο 
Προφότησ (την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει) επύςησ εύπε, 
«Όποιοσ ςκοτώνει τον εαυτό του με ϋνα αντικεύμενο, θα ϋρθει την 
ημϋρα τησ κρύςεωσ, κρατώντασ το αντικεύμενο αυτό ςτο χϋρι του, και 
θα ανούξει την κοιλιϊ του με αυτό και θα παραμϋνει αιωνύωσ ςτην 
κόλαςη». Ο Ιμϊμησ αλ-Ναουϊουι, ςτην ερμηνεύα που ϋγραψε για το 
αχύχ Μούςλεμ, ϋγραψε ϋνα όλοκληρο κεφϊλαιο με τύτλο: 
(Απαγορεύετα η αυτοκτονύα και όποιοσ αυτοκτονεύ χρηςιμοποιώντασ 
κϊποιο αντικεύμενο θα τιμωρθεύ με αυτό ςτην κόλαςη».  
ημεύο αναφορϊσ εύναι και το εξόσ κορανικό εδϊφιο, «Μοιϊζει εκεύνοσ, 
του οπούου οι χυδαύεσ πρϊξεισ φαύνονται αγαθϋσ, μ’ εκεύνον που 
πιςτεύει και κϊνει ϋργα αγαθϊ; Ο Αλλϊχ καταδικϊζει ςτην πλϊνη 
εκεύνον που θϋλει και καθοδηγεύ όποιον θϋλει». 
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Πρϋπει να καταςτόςουμε  ςαφϋσ ότι αυτού που κϊνουν αυτϋσ τισ 
επιθϋςεισ αυτοκτονύασ, εύναι εκεύνοι που ακολουθούν τα δόγματα των 
εξτρεμιςτών και εκεύνων που ακολούθηςαν μετϊ από αυτούσ. Εννούμε 
δηλαδό τουσ οπαδούσ των παραπλανητικών ομϊδων, που πιςτεύουν 
ότι η κοινωνύα και όλοι οι πολύτεσ τησ εύναι ϊπιςτοι, και το θεωρούν ότι 
ϋχουν δύκαιο να δολοφονόςουν όποιον επιθυμούν. 
Η χρόςη των βομβιςτικών επιθϋςεων, καταςτροφόσ, τησ δολοφονύασ 
και αυτοκτονύασ απαγορεύεται από την αρύ’α, και δεν υπϊρχει καμύα 
αντύρρηςη ς’ αυτό. Διότι όλεσ αυτϋσ οι πρϊξεισ αντιτύθενται ςτισ 
διατϊξεισ τησ αρύ’α, που επιβϊλλει ςτον ϊνθρωπο να φυλϊξει την ζωό 
του, την πατρύδα και την περιουςύα του. Αν ο ϊνθρωποσ αυτοκτονόςει 
ό ευθύνεται ςτην απώλεια των ζωών των ϊλλων, και διαςκορπύζει την 
φθορϊ ςτην γη, τότε παραβιϊζει τουσ βαςικούσ ςκοπούσ τησ αρύ’α.  
Σο Ιςλϊμ υπογραμμύζει την ρητό απαγόρευςη τησ αιματοχυςύασ, και 
επιβεβαιώνει ότι πρϋπει να φυλϊξουμε την ανθρώπινη ζωό. 
ημειωτϋον εύναι αυτό που εύπε ο Προφότησ ςτο κόρυγμϊ του ςτο 
αποχαιρετηςτόριο προςκόνυμϊ του, «Απαγορεύονται η λεηλαςύα των 
περιουςιών, η καταπϊτηςη τησ τιμόσ και η αιματοχυςύα. Η διαφύλαξό 
τουσ ϋχουν μια ιερότητα, όπωσ την ιερότητα τησ Ημϋρασ αυτόσ, του 
Μηνόσ αυτού και τησ χώρασ αυτόσ. Θα ξαναγυρύζετε ςτον Θεό ςασ, και 
θα ςασ κρύνει για τισ πρϊξεισ ςασ. Μην αλλαξοπιςτόςετε μετϊ από μϋνα, 
και μην παραπλανηθεύτε ςκοτώνανοντασ ο ϋνασ από ςασ τον ϊλλον. 
Εύπε επύςησ ο Προφότησ, (την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να 
ϋχει), «Η θρηςκεύα παρϋχει ϊνεςη ςτον ϊνθρωπο, εκτόσ και αν πρϊττει 
αιματοχυςύα). Ο ιμπν Ομϊρ εύπε, «Εύδα τον Απεςταλμϋνο του Αλλϊχ να 
κϊνει ταουϊφ γύρω από την Κϊαμπα, λϋγοντασ, «ϋχεισ καλό ευωδιϊ 
ιερότητα, παρ’ όλ’ αυτϊ ορκύζουμε ςτον Αλλϊχ που ϋχει την ζωό μου 
ςτα χϋρια του, η ιερότητα του μουςουλμϊνου ξεπερνϊ την δικό ςου. 
Απαγορεύεται να λεηλατεύται η περιουςύα του και να ςκοτώνεται. 
Πρϋπει να ςκεφτόμαςτε μόνο το καλό για τον μουςουλμϊνο». 
Σο Ιςλϊμ απαγορεύει να ςκοτώνεται κανϋνασ ϊνθρωποσ, εκτόσ αν ο 
ύδιοσ πρϊττει κϊτι που επιβϊλλει αυτό, το Κορϊνι υπογραμμύζει, «και 
όποιοσ ςκοτώνει ϋναν πιςτό εςκεμμϋνα, θα ϋχει ωσ ανταμοιβό την 
κόλαςη ςτην οπούα θα παραμϋνει αιώνια. Και ο Αλλϊχ θα εύναι 
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εξοργιςμϋνοσ μαζύ του, θα τον καταραςτεύ και θα ετοιμϊςει γι’ αυτόν 
μεγϊλη τιμωρύα», (αλ-Νιςϊ 93).  
Ζητώ ςυγχώρηςη από τον Αλλϊχ 

   

*      *       * 

Η δόξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κύριο όλων των δημιουργημϊτων. 
Σην ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχουν ο Προφότησ, τα μϋλη 
τησ οικογϋνειϊσ του και όλοι του οι ςύντροφοι και όλοι εκεύνοι που 
ακολουθούν πιςτϊ την πορεύα τουσ μϋχρι την ημϋρα τησ κρύςεωσ. 

Η αδελφοςύνη ςτο Ιςλϊμ: 
Για πραγματοποιόςει κανεύσ τουσ ςτόχουσ τουσ, χρειϊζεται να κϊνει 

θυςύεσ που αναλογούν με τουσ υπϋρτατουσ ςκοπούσ. Η θυςύα τησ ύδια 
τησ ζωό του ανθρώπου, ϋρχετι πϊντα ςτην κορυφό όλων των πρϊξεων 
που κϊνει ο ϊνθρωποσ όταν την θυςιϊζει ο ϊνθρωποσ υπεραςπύζοντασ 
την πατρύδα του για χϊρη του Αλλϊχ. 

όμερα που εορτϊζουμε την Ημϋρα των Μαρτύρων, τονύζω ότι 
πρϋπει να θυμόμαςτε τουσ ανθρώπουσ εκεύνουσ από τισ ϋνοπλεσ 
δυνϊμεισ και την αςυνομύα που θυςύαςαν τισ ζωϋσ τουσ για χϊρη του 
Αλλϊχ. Αυτού οι ϊνθρωποι, μαζύ με τουσ ϋντιμουσ πολύτεσ, αποτελούν 
την πρώτη γραμμό αντιμετώπιςησ τησ τρομοκρατύασ και του κακού. 

Αυτού οι ηρωικού μϊρτυρεσ εύναι οι πραγματικού μϊρτυρεσ. Τπϊρχει 
μεγϊλη διαφορϊ ανϊμεςα ςτην αλόθεια και τον ιςχυριςμό: αυτού οι 
όρωεσ ϋχουν αναβιώςει μϋςα μασ το πνεύμα τησ αξιοπρϋπειασ, τησ 
περηφϊνειασ  και τησ γενναιότητασ. Κατϊφεραν να διατηρόςει την 
θϋςη και το κύροσ τησ Αιγύπτου. Οι προςτϊτεσ τησ πατρύδασ 
ςυνεχύζουν να αγωνύζονται ενϊντια ςτη βύαιη και ςκοτεινό 
τρομοκρατύα, και τισ εξτρεμιςτικϋσ οργανώςεισ, και εύμαςτε ςύγουροι 
ότι ο Παντοδύναμοσ Αλλϊχ θα τουσ χαρύςει την νύκη. 

Ευχόμαςτε να πεθϊνουμε και εμεύσ ωσ μϊρτυρεσ για χϊρη του Αλλϊχ 
και τησ πατρύδασ, και αυτό μπορεύ να γύνει διότι ο Προφότησ εύπε, 
«Όποιοσ ζητϊ αληθινϊ την μαρτυρύα, θα φτϊςει ςτην θϋςη αυτό ακόμα 
και αν πεθϊνει ςτον χώρο που κοιμϊται». 

Σο καθόκον μασ ς’ αυτό την περύοδο που περνϊει η ακριβό μασ 
χώρα, εύναι να την προςτατεύςουν όλοι και να την υπεραςπιςτούμε 
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από οποιονδόποτε εχθρό ό κύνδυνο που απειλούν την αςφϊλεια και τη 
ςταθερότητϊ τησ. Πρϋπει να ςυνεργαςτούμε πολύ δυναμικϊ για να 
ςυνεχύςουμε την πορεύα τησ ανοικοδόμηςησ, διότι η θρηςκεύα καλεύ τον 
ϊνθρωπο να δημιουργόςει ζωό και όχι να θλανατο. Εύναι θρηςκεύασ τησ 
ανοικοδόμηςησ και όχι τησ καταςτροφόσ.  

πρϋπει όλοι να ενώςουν τισ δυνϊμεισ μασ για να υπεραςπύςουμε την 
πατρύδα μασ ενϊντια ςε εκεύνουσ που επιδιώκουν το κακό του. Πρϋπει 
να ενώςουμε τισ δυνϊμεισ μασ για να ματαιώςουμε όλα τα ςχϋδια, που 
ϋχουν ςκοπό να βλϊψουν την Αύγυπτο και τουσ πολύτεσ τησ. τϋκονται 
οι πιςτού και θυςιϊζουν τισ ζωϋσ τουσ και τισ περιουςύεσ τουσ για να 
προςτατεύουν το χώμα τησ, διότι Αιγύπτοσ εύναι εύναι η αςπύδα του 
αραβιςμού και την καρδιϊ του Ιςλϊμ. Η υπερϊςπιςη τησ Αιγύπτου εύναι 
θρηςκευτικό καθόκον,  και το κακό που μπορεύ να βλϊψει την την 
Αύγυπτο θα βλϊψει και το Ιςλϊμ, και θα οδηγόςει ςτην αποδυνϊμωςη 
των μουςουλμϊνων ςε όλεσ τισ χώρεσ. Ασ ςταθούμε όλοι ενωμϋνοι για 
να την υπεραςπιςτούμε από το κακό και από τα καταςτροφικϊ ςχϋδια. 

Θεϋ μου δϋξου μασ ωσ μϊρτυρεσ για χϊρη ςου 
Κϊνε μασ πιςτούσ για ϋνα και φύλαξε την χώρα μασ από κϊθε κακό. 

 

 

 

    
 


