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Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου         02 Σα΄μπάν 0442 

Υπουργείο των Βακουφίων                     02Απριλίου 0202  

 

Οι παράγοντες της ίδρυσης των κρατών 

Η δόξα ανήκει στον Αλλάλα, τον Άρχοντα του Σύμπαντος, που λέει 

στο Ιερό Του Βιβλίο: «Και πες τους: «Εργαστείτε, γιατί ο Αλλάχ θα 

δει το έργο σας, καθώς και ο Απεσταλμένος Του και οι πιστοί, και θα 

επιστρέψετε σε Εκείνον που γνωρίζει καλά το αόρατο και το ορατό. 

Τότε θα σας ενημερώσει για το τι κάνατε». Πιστεύω ότι δεν υπάρχει 

άλλος εκτός από τον Αλλάχ, ο οποίος δεν έχει κανέναν συαίτερο και 

ότι και μαρτυρώ ότι ο κύριός μας ο Μουχάμμαντ είναι δούλος και 

Απεσταλμένος Του. Λέει σ’ ένα χαντίθ: «Αν έρθει η Ώρα της 

Τελευταίας Ημέρας ενώ κάποιος από εσάς έχει ένα μικρό φυτό στο 

χέρι του, εάν μπορεί να το φυτέψει πριν σηκωθεί, ας το κάνει». Την 

ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της 

οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά 

την πορεία του» μέχρι την τελευταία ημέρα».  

Μεταξύ των βασικών αρχών του Ισλάμ και των υψηλών 

κατευθυντήριων γραμμών του, είναι η αγάπη και η υπεράσπιση της 

πατρίδας. Προσθέτουμε το γεγονός ότι εργαζόμαστε για την πρόοδό 

της και την ανάπτυξή της. Η αληθινή τιμή έγκειται στο γεγονός ότι ο 

άνθρωπος συναισθηματικά είναι δεμένος με την χώρα του, την οποία  

διανύει σοβαρά για να την οικοδομήσει, και εργάζεται για να 

προχωράει η πατρίδα του και να ανεβαίνει. Όλα τα έθνη που 

πραγματοποίησαν επιστημονική και πολιτιστική πρόοδο, 

υποστηρίζονται από ανθρώπους των οποίων οι καρδιές είναι γεμάτες 
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με την αγάπη τους. Αυτοί οι άντρες έσπευσαν να εργαστούν σοβαρά 

και τίμια για το συμφέρον των χωρών και των λαών τους. Η 

αγαπημένη μας Αίγυπτος, αξίζει περισσότερο από όλα αυτά από 

τους ανθρώπους της. Είναι η καρδιά του παναραβισμού και του 

Ισλάμ, η πανοπλία και το σπαθί της ισλαμικής ούμμα, και το ισχυρό 

φρούριο της στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη 

αντιμετώπιση των προκλήσεων. Έτσι, η υπεράσπισή της και το έργο 

που γίνεται για αυτήν, για την πρόοδο της και την ανάπτυξή της 

είναι ένα διπλό καθήκον: θρησκευτικό και εθνικό. Η Αίγυπτος είναι 

το λίκνο του πολιτισμού, η χώρα των μονοθεϊστικών θρησκειών, η 

χώρα που ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ 'Αυτόν, που αναφέρεται στο 

Κοράνι ως χώρα της ασφάλειας και της ειρήνης, όπως αναφέρει το 

Κοράνι τα λόγια του Γιώσηφ (την ειρήν και την ευλογία του Αλλάχ 

να έχει): «Να εισέρχεστε στην Αίγυπτο με ασφάλεια με την βούληση 

του Αλλάχ». 

Σημείο αναφοράς επίσης αυτοί οι στίχοι του Σαλαχουντίν αλ-

Σάφαντυ, 

Όποιος βλέπει όλον τον κόσμο 

Και τους ανθρώπους από τις διάφορες φυλές 

Χωρίς να δει την Αίγυπτο 

Είναι σαν να μην έχει δει τίποτα ποτέ  

Χωρίς αμφιβολία, η πρόοδος, η κατασκευή και η υπεροχή εγγυώνται 

στο έθνος το μεγαλείο, την αξιοπρέπεια και το σεβασμό των 

ανθρώπων. Αλλά δεν χτίζουμε κράτη με μάταια λόγια, όνειρα ή 
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επιθυμίες. Χρειάζονται προσπάθεια, εφίδρωση και θυσίες. Πρέπει 

επίσης να ακολουθήσουμε την πορεία της κατασκευής, της προόδου, 

του πολιτισμού και ιδιαίτερα της συνειδητοποίησης των ζητημάτων. 

Η συνειδητοποίηση της αξίας της πατρίδας και των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζει, απαιτεί να αντιληφθεί το μέγεθος των προκλήσεων 

που αντιμετωπίζουμε, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να βρούμε 

αποτελεσματικές λύσεις. 

Αναμφίβολα, το θέμα της έλλειωης συνείδητοποίησης της αξίας της 

πατρίδας, της νομιμότητας του εθνικού κράτους, της ανάγκης 

ένιχσχυσης αντοχής της και να εργαστούμε για την εξέλιξή καιτην 

πρόοδο της, θεωρείται ένα από τους βασικά και θεμελειώδη στοιχεία 

της οικοδόμησης και της αφοσίωσης στο κράτος και την διατήρηση 

των πόρων του. 

Αυτή η συνειδητοποίηση της της πατρίδας, απαιτεί την αναθέωρηση 

των λανθασμένων εννοιών και όρων, που οι τρομοκρατικές και 

εξτρεμιστικές ομάδες επιδιώκουν να αγκυροβολήσουν στις σκέψεις 

μας. Αυτές οι ομάδες καθιέρωσαν την φιλοσοφία τους στις 

προσπάθειες να διαδώσουν την διαφωνία και την έλλειψη 

εμπιστοσύνης μεταξύ του λαού, αφενός, και των κυβερνήσεων και 

αξιωματούχων αφετέρου. Ωστόσο, οι αρχές των θρησκειών μας 

προτρέπουν να τιμήσουμε τον δίκαιο κυβερνήτη. Ο Προφήτης μας 

(ΕΕΑΕ), τόνισε: «Είναι μέρος της δοξασίας του Αλλάχ, ο σεβασμός 

του γέρου μουσουλμάνου, η τίμηση εκείνου που αποστηθίζει το 

Κοράνι χωρίς να κάνει υπερβολές και η τίμηση του δικαίου 

κυβερνήτη». Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ’ αυτόν, τοποθετεί τον δίκαιο 

κυβερνήτη την Ημέρα της Ημέρας, ανάμεσα στις επτά κατηγορίες 

ανθρώπων, που θα βρίσκονται κάτω από τη σκιά του Θρόνου του. Ο 
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Προφήτης είπε, «Επτά κατηγορίες θα βρίσκονται κάτω από τη Σκιά 

του Αλλάχ την ημέρα που, εκτός από εκείνη του Θεού, δεν θα 

υπάρχει σκιά παραθέτει« έναν δίκαιο κυβερνήτη».  

Μεταξύ των παραγόντων της ίδρυσης της πατρίδας είναι να 

θυσιάσουμε γι 'αυτήν. Ο αληθινός εθνικισμός δεν είναι απλά 

συνθήματα που υψώνονται, ούτε είναι εκφράσεις που 

επαναλαμβάνονται. Είναι, μάλλον, ένα σύστημα ζωής, και 

κατανόηση της πατρίδας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει. 

Πρέπει να λυπόμαστε για τις κακοτυχίες, της και να χαιρόμαστε για 

την υλοποίηση των φιλοδοξιών της και να είμαστε διαρκώς πρόθυμοι 

να θυσιάσουν γι’ αυτήν. 

Η υπεράσπιση της πατρίδας και η θυσία για αυτήν, είναι εθνικό 

καθήκον για όλους εκείνους που ζουν πάνω στο έδαφός της και κάτω 

από τον ουρανό της. Η αγάπη για την πατρίδα, δεν εκφράζεται μόνο 

με συναισθήματα, αλλά πρέπει να μεταφραστεί σε έργα και καλή 

συμπεριφορά προς όφελος του ατόμου και της κοινωνίας. Ως εκ 

τούτου, πρέπει να θυσιάσει κανείς για να διατηρήσει την ισχυρή και 

μεγαλοπρεπή επιβίωσή της. Η αφοσίωση στην πατρίδα απαιτεί από 

τους πολίτες της, να είναι περήφανοι γι’ αυτή και να βοηθούν ο ένας 

τον άλλον για να την διαφυλάξουν. Η σταθερότητα των εθνών, είναι 

μια αναγκαιότητα για να επιτευχθεί το θεϊκό σκοπό που αφορά την 

έννοια της δημιουργίας, δηλαδή, η οικοδόμηση του πλανήτη, την η 

υποστήριξη της θρησκείας, η εκτέλεση των τελετουργιών. Ο Αλλάχ 

έχει νομοθετήσει Τζιχάντ στο Ισλάμ, προκειμένου να υπερασπιστούν 

οι άνθρωποι τις πατρίδες και να αντιμετωπίσουν την αδικία και την 

επιθετικότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Αλλάχ, 

απομνημονεύει εκείνους τους ανθρώπους που θυσιάζουν την ψυχή 
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τους στο δρόμο του Αλλάχ και για να υπερασπιστούν την πατρίδα 

τους. Τονίει  στο Ιερό του Βιβλίο: «Ο Αλλάχ έχει αγοράσει από τους 

πιστούς τις ζωές τους και τα αγαθά τους, σε αντάλλαγμα τον 

Παράδεισο. Αγωνίζονται στον δρόμο του Αλλάχ: σκοτώνουν και 

σκοτώνονται. Είναι μια αυθεντική υπόσχεση που έδωσε ο Αλλάχ 

στην Τορά, το Ευαγγέλιο και το Κοράνι». 

 Μεταξύ των παραγόντων και των θεμελίων της οικοδόμησης των 

κρατών και των πολιτισμών, είναι το  σοβαρό έργο. Το Ισλάμ 

αυξάνει την αξία της εργασίας και την καθιστά ένα από τα υψηλά 

σημείατης λατρείας. Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) το ονομάζει τζιχάντ στον 

δρόμο του Αλλάχ. Σύμφωνα με τον Καάμπ ιμπν Ούτζραχ (την 

ευλογία του Αλλάχ να έχει), αφηγήθκε ότι πέρασε ένας άνθρωπος 

από τον Προφήτη (ΕΕΑΕ) και παρατήρησαν οι σύντροφοι τον ζήλο 

και δυναμισμό του. Τότε είπαν, «Αν αυτό γίνεται για χάρη του 

Αλλάχ, Προφήτα του Αλλάχ». Ο Προφήτης απάντησε: «Εάν αυτός ο 

άνθρωπος βγει για να προσπαθήσει να ταΐσει τα μικρά παιδιά του, 

τότε βγαίνει στον δρόμο του Αλλάχ. Αν εργάζεται για να συντηρήσει  

τους ηλικιωμένους γονείς του, τότε είναι στον δρόμο του Αλλάχ. Εάν 

εργάζεται για να συντηρήσει τον εαυτό του, είναι στον δρόμο του 

Αλλάχ. Επιπλέον, αν βγεί για υπερηφάνια, τότε είναι  στον δρόμο 

του Σατανά». 

Η θρησκεία και ο εθνικισμός, απαιτούν από εμάς να δουλεύουμε και 

να παράγουμε, ειδικά επειδή η θρησκεία μας είναι αυτή της εργασίας 

και της ανάπτυξης. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ’ αυτόν, λέει: «Αυτός 

που δημιούργησε τον θάνατο και την ζωή, για να σας δοκιμάσει, 

ποιος από εσάς είναι ο καλύτερος που κάνει καλές πράξεις. Αυτός 

είναι ο Μοναδικός και συγχωρητής». Λέει επίσης: «Ω εσείς που 
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πιστεύετε! Όταν καλείται για προσευχή της ημέρας της Παρασκευής, 

πηγαίνετε στην επίκληση του Αλλάχ και αφήνετε το εμπόριο. Αυτό 

είναι πολύ καλύτερο για σας, αν το γνωρίζετε! Στην συνέχεια, όταν 

τελειώσει η προσευχή, διασκορπιστείτε στην γη και αναζητήστε από 

τις εύνοιες του Αλλάχ και καλέστε τον Αλλάχ για να πετύχετε. Όταν 

βλέπουν κάποια επιχείρηση ή διασκέδαση, διασκορπίζουν και σε 

αφήνουν να στέκεσαι. Πες: «Όλα τα πράγματα με τον Αλλάχ είναι 

καλύτερα από την ακολασία και το εμπόριο, και ο Αλλάχ είναι ο 

καλύτερος προμηθευτής». 

Ο προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε: «Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτό 

που να τρώει κανείς από το έργο του χεριού του. Είναι αλήθεια ότι ο 

Δαβίδ, ο Προφήτης του Αλλάχ, τρεφόταν από το έργο του δικού του 

χεριού». 

Επιβεβαιώνουμε ότι η ισλαμική μας θρησκεία δεν μας ζητάει απλά 

να εργαστούμε, αλλά να κάνουμε σοβαρά και τελειοποιημένα την 

δουλειά μας. Ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ’ Αυτόν, λέει: «Δεν αφήνουμε 

να πάει χαμένος ο κόπος εκείνου που εκτελέι το έργο του 

τελειοποιημένα». Ο Προφήτης μας είπε: «Ο Αλλάχ αγαπά ότι όταν 

κάποιος από εσάς κάνει ένα έργο, να το τελειοποιήσει». 

Ένας από τους παράγοντες της οικοδόμησης του κράτους και του 

πολιτισμού, είναι η γνώση που συνοδεύεται με την καλή διαχείριση. 

Η οικοδόμηση απαιτεί επιστήμη, τεχνογνωσία, επαγγελματισμό και 

εξειδίκευση, όχι απλώς ερασιτεχνισμό. Μελετώντας το Ιερό Κοράνι 

και την Προφητική Σούννα, ανακαλύπτουμε ότι τονίζουν την 

ικανότητα, την τιμιότητα και την ειλικρίνεια. Ο Αλλάχ λέει, στην 

αφήγηση του Ιωσήφ, «Κάνε με υπεύθυνο για τους θησαυρούς της γης 

(της Αιγύπτου), επειδή είμαι εμπειρογνώμονας». Το Κοράνι 
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αναφέρει την ιστορία της κόρης του Προφήτη Σουάιμπ, η οποία 

αναφέρεται στον  Μωυσή, «Προσέλαβέ τον Πατέρα μου, γιατί το 

καλύτερο είναι να προσλάβεις τον δυνατό και αξιόπιστο».  

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) προειδοποίησε να ανατεθεί κάποια θέση σε 

κάποιον που δεν έχει την ικανότητα. Τόνισε ότι αυτό αν γίνεται, τότε 

θα είναι ένα από τα σημάδια της Τελευταίας Ημέρας. Είπε ο 

Προφήτης, «Όταν ανατέθεται η ευθύνη σε μη ικανούς, τότε να 

περιμένετε την άφιξη της Ημέρας της Κρίσεως». 

Ο Προφήτης προσλάμβανε  τους συντρόφους και τους νομάρχες του 

με βάση τις ικανότητας και της δεξιότητας να αναλάβουν την 

ευθύνη, όχι επειδή έχει σχέση συγγένειας με κάποιον. Αμπού Δαρρ 

(την ευλογία του Αλλάχ να έχει) αφηγήθηκε ότι ζτήτησε από τον 

Προφήτη του Αλλάχ, «Δεν θέλετε να μου εμπιστευτείτε κάποια 

ευθύνη;». Μου χτύπησε την φτέρνα με το χέρι του και μου είπε: 

«Αμπού Δαρρ, είσαι αδύνατος άνθρωπος, αυτή είναι μια μεγάλη 

ευθύνη που θα είναι μια λύπη της Τελευταίας Ημέρας, εκτός από 

εκείνους που την φροντίζουν σοβαρά και την εκτελούν πλήρως». Ο 

προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε στον Αμπντουραχμάν ιμπν Σαμουράχ, (την 

ευλογία του Αλλάχ να έχει): «Ω Αμπντουλραχμάν, μην ζητήσεις να 

αναλάβει την ευθύνη. Διότι αν την ζητήσει θα την έχεις χωρίς 

βοήθεια από τον Αλλάχ. Και αν σου την αναθέτουν χωρίς να την 

ζητήσεις, τότε θα έχεις βοήθεια».  

Ζητώ συγχώρηση από τον Αλλάχ. 

 

.* * * 

Δόξα στον Αλλάχ, ο Κύριος του Σύμπαντος. Μαρτυρώ ότι δεν 

υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι 
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Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Προφήτης Του. Την ειρήνη και 

την ευλογία του Αλλάχ να έχουν ο Προφήτης, τα μέλη της 

οικογένειάς του, οι συντρόφοί του και όλοι εκείνοι που ακολουθούν 

ευθύτητα την πορεία τους μέχρι την τελευταία ημέρα. 

αδελφοί μου στο Ισλάμ! 

Μεταξύ των παραγόντων και πυλώνων της ίδρυσης των κρατών, 

είναι η απομημόνευση των δεοντολογικών και των συμπεριφορικών 

αξιών. Τα έθνη και οι πολιτισμοί που δεν βασίζονται σε αξίες και 

ηθική, περιλαμβάνουν τους παράγοντες της πτώσης τους στην ίδια 

την δομή και την ίδρυσή τους. Άξιον αναφοράς είναι ο εξής στίχος: 

Όταν ένας λαός χτυπείται στην ηθική του 

Οργάνωσε γι 'αυτόν ένα πένθος θλίψης 

Ένας άλλος ποιητής λέει: 

Η επιβίωση των εθνών εξαρτάται μόνο από την ηθική τους 

Αν εξαφανιστούν, θα καταρρεύσουν. 

Στο Ισλάμ, η ηθική κατέχουν εξέχουσα θέση. Χάρη σε αυτήν, ο 

μουσουλμάνος ανεβαίνει στις τάξεις της πίστης και θα έχει πολύ 

καλές πράξεις την ημέρα που θα κριθεί από τον Θεό. Ο Προφήτης 

μας (ΕΕΑΕ) είπε, «τίποτα δεν θα είναι βαρύτερο στα έργα ενός 

ανθρώπου την τελευταία μέρα, παραπάνω από την ηθική του. 

Σίγουρα, ο Αλλάχ μισεί τον άσεμνο». Ερωτηθείς για το τι θα φέρει 

τους ανθρώπους στον Παράδεισο, ο Προφήτης είπε, «είναι θέμα της 

ευσέβειας προς τον Αλλάχ και τα καλών ηθών». 

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) θεωρεί την καλή ηθική κριτήριο της τέλειας 

πίστης λέγοντας: «Οι πιο τέλειοι πιστοί είναι αυτοί καλής ηθικής». Ο 

ίδιος είπε επίσης, «Να έχεις οίκτο στον Αλλάχ όπου κι αν βρίσκεσαι, 

ακολούθησε την κακή πράξη με μια καλή πράξη που θα την σβήσει 

και θα μιλήσει σε ανθρώπους με βάση της καλής ηθικής». 
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Η καλή ηθική οδηγεί τον άνθρωπο να διαπράξει τις αρετές του 

έλεους, της αγάπης του καλού για όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να 

κοιτάξει ο άνθρωπος το γενικό συμφέρον της χώρας και των 

ανθρώπων, μακριά από τον εγωισμό. Το Ισλάμ βασίζεται στον 

αλτρουισμό και την αγάπη του να δίνει ο πιστός και να είναι 

γενναιόδωρος, και όχι στον εγωισμό ή τη φειδωλότητα. 

Η δικαιοσύνη είναι, με την σειρά της, ένα από τα θεμέλια της 

οικοδόμησης κρατών και πολιτισμών. Τα κράτη οικοδομούνται με 

βάση την δικαιοσύνη που επιβάλλει την δικαιοσύνη μεταξών των 

ανθρώπων στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις χωρίς διακρίσεις. Το 

Κοράνι αναφέρει: «Ο Αλλάχ δίνει εντολές να τηρούνται η 

δικαιοσύνης και και οι καλές πράξεις, και δίνει κανείς στους 

συγγενείς του. Και απαγορεύει την ακολασία, την κατακριτέα πράξη 

και την αδικία. Σας προτρέπει να θυμάστε». Σημειωτέον είναι το 

γεγονός ότι ο Αλλάχ υποστηρίζει το δίκαιο κράτος, ακόμα και αν 

είναι άπιστο, και δεν υποστηρίζει το μουσουλμανικό κράτος που 

είναι άδικο.  

Ο Αλλάχ να μας καθησυχάζει στις πατρίδες μας, και να καθοδηγεί 

τους κυβερνόντες μας στον καλό δρόμο. τον παρακαλούμε να 

προστατεύει την χώρα μας ενάντια στις κακές πράξεις και την 

διαφθορά. 

       

 


