Αραβικι Δθμοκρατία τθσ Αιγφπτου
Τπουργείο των Βακουφίνω

29 Ράτηαμπ 1440
5 Αμπριλίου 2019

)1(

Θ Ευκφνθ
Θ δόξα ανικει ςτον Αλλάχ ο οποίοσ είπε ςτο Ιερό του Βιβλίου,
«Προςφζραμε τθν ευκφνθ ςτουσ ουρανοφσ, ςτθν γθ και ςτα βουνά,
εκείνα, όμωσ, αρνικθκαν να αποδεχτοφν να τθν κουβαλιςουν. Ο
άνκρωποσ, όμωσ, τθν δζχτθκε να τθν κουβαλιςει. Είναι πράγματι
ικανόσ να είναι άδικοσ και αμελισ με τον εαυτόν του», (αλ-Αχηάμπ
22). Μαρτυρϊ ότι δεν υπάρχει άλλοσ Θεόσ παρά μονάχα ο Αλλάχ,
και μαρτυρϊ ότι ο Μουχάμμαντ είναι Απεςταλμζνοσ Σου και δοφλοσ
Σου. Σθν ειρινθ και τθν ευλογία του Αλλάχ να ζχουν ο Προφιτθσ, τα
μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, οι ςφντροφοί του και όλοι όςοι
ακολουκοφν πιςτά τθν πορεία του μζχρι τθν θμζρα τθσ κρίςεωσ.
Ο Αλλάχ, θ Δόξα ανικε ςε Αυτόν, τίμθςε τον άνκρωπο,
δθμιουργϊντασ τον, φφςθξε μζςα του από το Πνεφμα Σου, κάνοντασ
να του υποκλίςει οι άγγζλοι και να επικρατεί ςε πολλά από τα
πλάςματά Σου με οριςμζνα πλεονεκτιματα από τα οποία:
αναλαμβάνει τθν ευκφνθ και τισ κρθςκευτικζσ υποχρεϊςεισ. Δεν
υπάρχει κανζνασ λογικόσ άνκρωποσ που να μθν ζχει ευκφνθ,
ανεξάρτθτα από τθν κζςθ του ςτθν κοινωνία. Κάκε υπεφκυνοσ
άνκρωποσ, ζχει ευκφνθ ανάλογα με τισ αντοχζσ του και με τισ
υποχρεϊςεισ του.
Χωρίσ αμφιβολία, θ ευκφνθ είναι υποχρζωςθ πριν να είναι τιμι.
Όποιοσ κεωρεί ότι είναι τιμι και επιδιϊκει από αυτιν φιλοδοξία, κα
πζςει ςτισ επιπτϊςεισ αυτισ τθσ ευκφνθσ. Όποιοσ τθν κεωρεί ωσ
μεγάλθ ευκφνθ και υποχρζωςθ, ο Αλλάχ κα τον βοθκιςει να τθν
αναλάβει με τον πιο κατάλλθλο τρόπο. Από αυτι τθν άποψθ, ο
προφιτθσ μασ (τθν ειρινθ και τθν ευλογία του Αλλάχ να ζχει) είπε
ςτον Αμπντουλαχμάν ιμπν άμρα, (ο Αλλάχ να τον ευλογιςει): «Ω,
Αμπντουλαχμάν μθν διεκδικιςεισ το εμιράτο, γιατί αν το πάρεισ
κατόπιν αιτιματοσ, κα μείνει εκεί, ότι εάν χρεωκείτε χωρίσ αξίωςθ,
κα λάβετε υποςτιριξθ. Ο Αμποφ Δαρρ (μπορεί ο Αλλάχ να είναι
ευχαριςτθμζνοσ μαηί του) είπε: Ω Προφιτα του Αλλάχ, δεν κζλετε να
μου εμπιςτευτείτε τθν ευκφνθ! Είπε, «τότε με χτφπθςε τθν φτζρνα
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μου με το χζρι του και μου είπε: "Ω Αμποφ Δαρρ, είςαι αδίςτακτοσ
άνκρωποσ, αυτι είναι μια μεγάλθ ευκφνθ που κα είναι ςτοιχείο
δυςτυχίασ τθν Σελευταία Θμζρα, εκτόσ αν κάποιοσ τθν αναλαμβάνει
με ςωςτό και κατάλλθλο τρόπο, και τθν τθρεί όπωσ απαιτείται».
Τπάρχουν διάφορεσ μορφζσ ευκφνθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
ευκφνθσ για τθν οικογζνεια. Θ οικογζνεια διαδραματίηει ςθμαντικό
ρόλο ςτθν ςτακερότθτα και τθν ςυνοχι τθσ κοινωνίασ. Είναι ο
ακρογωνιαίοσ λίκοσ και θ πρϊτθ γραμμι άμυνασ τθσ κοινωνίασ. Οι
γονείσ είναι υπεφκυνοι απζναντι ςτον Αλλάχ, θ Δόξα ανικει ς’
Αυτόν, για τθν ςτακερότθτα τθσ οικογζνειασ, που ο κακζνασ τουσ
αναλαμβάνει τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ του. Σο Ιςλάμ
κακιζρωςε αυτά τα κακικοντα και τα δικαιϊματα και τα μοίραςε ς’
όλα τα μζλθ τθσ οικογζνειασ. Ο Προφιτθσ (τθν ειρινθ και τθν
ευλογία του Αλλάχ να ζχει) είπε, «Είςτε όλοι υπεφκυνοι, και ο
κακζνασ κα λογοδοτθκεί για τθν ευκφνθ που ζχει για τουσ
ανκρϊπουσ. Ο κυβερνιτθσ είναι επίςθμοσ υπζυκυνοσ για τον λαό
του, ο άντρασ είναι ο νονόσ υπζυκυνοσ για τθν οικογζνειά του και κα
λογοδοτθκεί για τθν ευκφνθ που ζχει. Θ γυναίκα είναι υπεφκυνθ για
τθν ςυηυγικι ςτζγθ και κα λογοδοτθκεί για τθν ευκφνθ τθσ. Ο
υπθρζτθσ είναι υπεφκυνοσ για τθν ιδιοκτθςία του κυρίου του και κα
κρικεί για τθν ευκφνθ που ζχει. Είςτε όλοι υπεφκυνοι και ο κακζνασ
κα κρικεί για τθν ευκφνθ που ζχει». Θ ευθμερία και θ ςτακερότθτα
τθσ οικογζνειασ, εξαρτάται από τθν εκπλιρωςθ των δικαιωμάτων και
των υποχρεϊςεων όλων των μελϊν τθσ οικογζνειασ, χωρίσ να
αμελιςει κανζνασ τίποτα από όλα αυτά.
Θ ευκφνθ των μελϊν τθσ οικογζνειασ είναι ςυμπλθρωματικι και
αμοιβαία: τα δικαιϊματα, τα κακικοντα και ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ.
Κάκε μζλοσ τθσ πρζπει να εκπλθρϊςει τον ρόλο του με αγάπθ και
ειλικρίνεια. Όποιοσ παραιτθκεί ι παραμελιςει, κα κρικεί από τον
Αλλάχ, θ Δόξα ανικει ς’ Αυτόν. Προφιτθσ μασ (τθν ειρινθ και τθν
ευλογία του Αλλάχ να ζχει), διλωςε ότι: «Ο Αλλάχ κα λογοδοτιςει
κάκε υπεφκυνο για τθν ευκφνθ που είχε ςτθν ηωι, αν τθν τθροφςε ι
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όχι, και κα κρικεί ο άνκρωποσ για τθν ευκφνθ που είχε για τθν
οικογζνειά του». Ο Προφιτθσ (τθν ειρινθ και τθν ευλογία του Αλλάχ
να ζχει) είπε, «Ζνα από τα μεγάλα αμαρτιματα του ανκρϊπου είναι
να μθν τθριςει τα κακικοντά του απζναντι ςτουσ ανκρϊπουσ που
βρίςκονται υπό τθν ευκφνθ του».
Μια άλλθ μορφι τθσ ευκφνθσ είναι θ επαγγελματικι. Θ περίπτωςθ
ευκφνθσ γίνεται μεγαλφτερθ όςο θ βαρφτθτα των κακθκόντων που
ανατίκενται ςτον υπεφκυνο. Όταν το εφροσ τθσ ευκφνθσ
επεκτείνεται, απαιτοφνται ειδικζσ δεξιότθτεσ: τθν ικανότθτα, τθν
εμπειρία και τθν δφναμθ να εκπλθρϊςει ο άνκρωποσ τισ
υποχρεϊςεισ και τισ ςυνζπειεσ αυτισ τθσ ευκφνθσ. Ο κακζνασ είναι
υπεφκυνοσ απζναντι ςτον εαυτό του, ςτον λαό και ςτον Αλλάχ, θ
Δόξα ανικει ς’ Αυτόν, για όςα ζχει ο άνκρωποσ υπό τθν ευκφνθ του.
Ο Προφιτθσ μασ (τθν ειρινθ και τθν ευλογία του Αλλάχ να ζχει),
τόνιςε ότι: «Όποιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν υπόκεςθ δζκα ι
περιςςότερα άτομα, κα ζρκει ςτον Αλλάχ, τθν τελευταία θμζρα, με
τα χζρια αλυςοδεμζνα ςτο λαιμό. Μόνο θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων
και κακθκόντων κα τον απελευκερϊςουν. θ κακοδιαχείριςθ και θ
καταπάτθςθ των ευκυνϊν, κα τον κάνουν να παραμείνει
αλυςοδεμζνο». Κάκε άνκρωποσ που ζχει επιφορτιςτεί με μια
δθμόςια ευκφνθ ι μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ, πρζπει να γνωρίηει ότι
είναι υποχρεωμζνοσ να το δράςει καλά και να τθριςει τισ εντολζσ
του Αλλάχ, θ Δόξα ανικει ς' Αυτόν. Πρζπει να λάβει υπόψθ ότι
διαχειρίηεται δθμόςια περιουςία, και ότι πρζπει να τθν
μεταχειρίηεται εντόσ των ορίων τθσ επαγγελματικισ του κζςθσ.
Επομζνωσ, δεν πρζπει να λαμβάνει κανζνα παράνομο κζρδοσ, ι
οτιδιποτε άλλθ μορφι λεθλαςίασ.
Τπογραμμίηουμε ότι δεν είναι κατάλλθλο για κανζναν υπεφκυνο, ςε
οποιοδιποτε επαγγελματικό επίπεδο να είναι τεμπζλθσ, να μθν
τθρεί όλεσ τισ αντιξοότθτεσ που εντάςςονται ςτο πλαίςιο τθσ
ευκφνθσ του. Όςο μικρι και κι αν του φαίνεται μια υπόκεςθ, κα
μποροφςε να οδθγιςει ςε πολλζσ βλάβεσ. Πρζπει να γίνει γνωςτό
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ότι θ εμπιςτοςφνθ δεν ςθμαίνει τθν εγκατάλειψθ τθσ παρακολοφκθςθσ.
Ωσ μζροσ τθσ ευκφνθσ του, ο υπεφκυνοσ πρζπει να επιλζξει ιςχυροφσ
και ειλικρινείσ ςυνεργάτεσ. Όποιοσ ανακζτει ς’ ζναν άνκρωπο να
διαχειριςτεί τισ υποκζςεισ μιασ ομάδασ, τθν ςτιγμι που μεταξφ των
μελϊν τθσ υπάρχει πιο ικανόσ από αυτόν, τότε προδίδει με τον
τρόπο αυτόν τον Αλλάχ, τον Απεςταλμζνο Σου, τθν πατρίδα του και
τθν ευκφνθ που του ζχει ανατεκεί.
Θ άλλθ μορφι ευκφνθσ είναι θ ευκφνθ τθσ κοινωνίασ. Σο Ιςλάμ
κεςπίηει κοινοτικά κριτιρια με τα οποία οι άνκρωποι μποροφν να
ηιςουν μια ειρθνικι και ςτακερι ηωι. Ζτςι, θ αγάπθ, θ εκτίμθςθ, ο
ςεβαςμόσ, θ αλλθλεγγφθ και θ κοινωνικι ςυμπλιρωςθ βαςίηονται
ςτθν ιςότθτα όλων των ανκρϊπων, με τον τρόπο αυτό, θ κοινωνία
γίνεται ζνα ςυμπαγζσ ςϊμα.
Μιλϊντασ για τθν ςθμερινι πραγματικότθτα των ανκρϊπων,
ανακαλφπτει ότι υπάρχουν άποροι φτωχοί, που δεν μποροφν να
εξαςφαλίςουν τθν τροφι τουσ, άρρωςτοι που δεν ζχουν τθν
δυνατότθτα να αγοράςουν τα φάρμακα, χιρεσ, ορφανά, άςτεγοι
χωρίσ οικογζνεια. Θ επιδότθςθ των αναγκϊν τουσ αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ κοινοτικισ, νομικισ και εκνικισ ευκφνθσ.
Είναι μια υποχρζωςθ, που μπορεί να τθρθκεί από κάποιουσ
ανκρϊπουσ, και αν δεν τθρθκεί από κανζναν τότε θαμαρτία κα είναι
ομαδικι δθλαδι περιλαμβάνει ολόκλθρθ τθν κοινωνία.
Ο Προφιτθσ (τθν ειρινθ και τθν ευλογία του Αλλάχ να ζχει) είπε,
«Δεν πιςτεφει ςε μζνα αυτόσ που κοιμάται χωρταςμζνοσ, ενϊ ο
γείτονάσ του είναι πειναςμζνοσ και το ξζρει». Ο Προφιτθσ) ζδινε
μεγάλθ ςθμαςία ςτθν κοινωνικι ευκφνθ, κεωρϊντασ ότι θ
εκπλθρϊςθ των αναγκϊν των ανκρϊπων, προθγείται το ιτικάφ ςτο
τηαμί. Ο Αμποφ αΐντ Αλ-Χουντάρυ (είκε ο Αλλάχ να είναι
ευχαριςτθμζνοσ μαηί του) είπε, «όταν ιμαςταν με τον Προφιτθ (τθν
ειρινθ και τθν ευλογία του Αλλάχ να ζχει) κατά τθ διάρκεια ενόσ
ταξιδιοφ, ζνασ άντρασ ιρκε ςτθν καμιλα του και κοίταξε δεξιά και
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αριςτερά. Ο Απεςταλμζνοσ του Αλλάχ (τθν ειρινθ και τθν ευλογία
του Αλλάχ να ζχει), είπε: «Όποιοσ ζχει πλεόναςμα να κουβαλιςει
μαηί του κάποιον, ασ το κάνει, και όποιοσ ζχει παραπάνω τροφι και
μπορεί να προςφζρει ςε κάποιον άλλον, τότε να το κάνει». Είπε ο
Προφιτθσ επίςθσ, «Οι πιο αγαπθμζνοι ςτον Αλλάχ άνκρωποι είναι
εκείνοι που ζχουν φιλανκρωπιά ςτουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ. Θ πιο
αγαπθμζνθ πράξθ για τον Αλλάχ, είναι κάκε χαρά που ζνασ
μουςουλμάνοσ φζρνει ςτον αδελφό του, όταν τον βοθκάει να
ξεπεράςει μια ατυχία, να εκπλθρϊςει ζνα χρζοσ του, ι να του
τερματίςει τθν πείνα που ζχει. Είναι καλφτερο για μζνα να βοθκιςω
ζναν εν κρθςκεία αδελφό, παρά να κάνω ιτικάφ ςτο τηαμί- εννόθςε
το Σζμενοσ τθσ Μεδίνασ- για ζνα ολόκλθρο μινα. Ποιοσ ςυνοδεφει
τον εν κρθςκεία αδελφό του, μζχρι να εκτελζςει τισ υποκζςεισ του, ο
Αλλάχ κα τον ενιςχφςει να μείνει ςτακερόσ τθν θμζρα που όλοι
κανζνασ δεν κα μπορζςει να είναι ςτακερόσ». Ο Προφιτθσ (τθν
ειρινθ και τθν ευλογία του Αλλάχ να ζχει) ικελε να ακολουκιςει
τουσ ςυντρόφουσ του για να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ των άλλων.
θμειωτζον είναι το γεγονόσ ότι ο Προφιτθσ ρϊτθςε «ποιοσ από
ςασ νθςτεφει ςιμερα;» Απάντθςε ο Άμπου Μπακρ «ζγϊ». Και
ρϊτθςε, «Ποιοσ ςυμζταςε ςε μια κθδεία;».Απάντθςε ο Άμπου
Μπακρ, «Εγϊ». Ρϊτθςε, «Και ποιοσ τάιςε κάποιον φτωχό;».
Απάντθςε ο ίδιοσ «εγϊ». Σότε είπε ο Προφιτθσ, «Όποιοσ τα κάνει
όλα αυτά, κα ειςζλκει ςτον παράδειςο».
Μια άλλθ μορφι ευκφνθσ, είναι θ εκνικι ευκφνθ. Ζχουμε κακικον
και μεγάλθ ευκφνθ ζναντι τθσ πατρίδασ, προκειμζνου να τθν
προςτατεφςουμε και να δουλζψουμε για να ευδοκιμιςουμε και να
προχωριςουμε. Ο προφιτθσ (τθν ειρινθ και τθν ευλογία του Αλλάχ
να ζχει) εκπαίδευε τουσ ςυντρόφουσ του να κυςιάςουν τισ ψυχζσ και
τα αγακά τουσ για να υπεραςπιςτοφν τισ πατρίδεσ τουσ, τισ τιμζσ
τουσ και τουσ ιεροφσ τόπουσ. Αυτό αποτελεί μζροσ του τηιχάντ ςτο
μονοπάτι του Αλλάχ. Αποδεικτικό ςτοιχείο που υποςτθρίηει αυτό,
είναι ότι Αλλάχ, ανταμειβεί τουσ ανκρϊπουσ εκείνουσ που κυςίαςαν
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τισ ψυχζσ τουσ για να υπεραςπιςτοφν τθν κρθςκεία τουσ και τθν
πατρίδα τουσ, όπου είπε: «ίγουρα ο Αλλάχ αγόραςε από τουσ
πιςτοφσ ανκρϊπουσ τα αγακά τουσ και τισ ψυχζσ τουσ, με
αντάλλαγμα τον Παράδειςο. Αγωνίηονται ςτο μονοπάτι του Αλλάχ:
ςκοτϊνουν και ςκοτϊνονται. Είναι μια αυκεντικι υπόςχεςθ που
ζδωςε ο Κδιοσ ςτθν Σορά, ςτο Ευαγγζλιο και ςτο Κοράνι».
Ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ εκνικισ ευκφνθσ, είναι θ
ανοικοδόμθςθ τθσ χϊρασ, θ πρόοδοσ. Αυτό γίνεται όταν ζχουμε ωσ
πρωτεραιότθτα το δθμόςιο ςυμφζρον πάνω ςτο άτομο, τθν ζνωςθ
των προςπακειϊν, τθν επίλυςθ των διαφορϊν, τθν απομάκρυνςθ
από τθν διχόνοια και να είμαςτε όλοι ενωμζνοι. Σο Κοράνι τονίηει:
«να ενωκε’ιτε όλοι με το ςχοινί του Αλλάχ και να μθν διχαςτείτε».
Επίςθσ, «Μθν διαφωνείτε, αλλιϊσ κα παραπαίςετε και κα χάςετε
τθν δφναμι ςασ. Και να ζχετε υπομονι, επειδι ο Αλλάχ είναι με τουσ
υπομονθτικοφσ».
Πρζπει να γνωρίηουμε όλοι ότι κα ζρκει κάποια μζρα που όλοι κα
κρικοφμε, όπωσ αναφζρει το εν λόγω εδάφιο, «ςταματιςτε τουσ,
διότι κα λογοδοτθκοφν».
Ηθτϊ ςυγχϊρθςθ από τον Αλλάχ
Θ δόξα ανικει ςτον Αλλάχ τον Κφριο όλων των δθμιουργθμάτων. Σθν
ειρινθ και τθν ευλογία του Αλλάχ να ζχουν ο Προφιτθσ, τα μζλθ τθσ
οικογζνειάσ του, οι ςφντροφοί του και όλοι εκείνοι που ακολουκοφν
τθν πορεία του μζχρι τθν θμζρα τθσ κρίςεωσ.
Αδζλφια ςτο Ιςλάμ,
ε λίγεσ ϊρεσ κα καλωςορίςουμε μία από τισ εποχζσ καλισ, ευλογίασ
και υπακοισ, δθλαδι τον ευλογθμζνο μινα του ααμπάν. Είναι ζνασ
μινασ κατά τον οποίο τα ζργα εκτίκενται ςτον Αλλάχ, θ Δόξα ανικει
ς’ αυτόν. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που ο Προφιτθσ (τθν ειρινθ και τθν
ευλογία του Αλλάχ να ζχει) ςυνικιηε να κάνει πολλζσ λατρείεσ ςτον
Αλλάχ. Αυξικθκε ο Προφιτθσ τθν νθςτεία του ςτον μινα αυτό όςο
που οι ςφντροφοί του το παρατιρθςαν αυτό. Μερικοί από αυτοφσ (ο
Αλλάχ να τουσ ευλογιςει), και μερικοί μάλιςτα αναρωτιοφνταν για
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το ενδιαφζρον που ζδινε ς’ αυτό. Ο Οςάμα Ιμπν Ηάιντ είπε: Ηιτθςα
από τον Προφιτθ: «Ω Απεςταλμζνε του Αλλάχ, νομίηω ότι νθςτεφεισ
κατά τθν διάρκεια του μινα του αμπαάν περιςςότερο από ό, τι
ςτουσ υπόλοιπουσ μινεσ, γιατί ; Ο προφιτθσ απάντθςε: «Αυτό είναι
ζνασ μινασ που οι άνκρωποι είναι αδιάφοροι μεταξφ του Ράτηαμπ
και του Ραμαηανιοφ, όμωσ, με τον οποίο οι εργαςίεσ εκκζτονται
ςτον Αλλάχ. Θα ικελα να παρουςιαςτοφν οι πράξεισ μου ςτον
Αλλάχ, ενϊ νθςτεφω»..
Θ μθτζρα των πιςτϊν, Αίςςα (τθν ευλογία του Αλλάχ να ζχει): είπε
«ο Προφιτθσ του Αλλάχ νιςτευε μζχρι που λίγαμε ότι δεν κα ζκανε
ιφτάρ, και ζκανε ιφτάρ μζχρι που λζγαμε ότι δεν κα νιςτευε ποτζ. Ο
Προφιτθσ δεν νιςτευε ποτζ ολόκλθρο μινα, εκτόσ από τοΡαμαηάνι,
και νιςτευε πολφ τον μινα αμπαάν».
Επιπλζον, ο Αλλάχ ξεχωρίηει τον μινα αμπαάν με μια ευλογθμζνθ
βραδιά, ςτθν οποία ο Αλλάχ αποκαλφπτει το Ζλεοσ Σου ςτουσ
δοφλουσ Σου, και τουσ ςυγχωρεί όλεσ τισ αμαρτίεσ τουσ. Αυτι είναι θ
μεςαία νφχτα του αμπαάν. Ο Αμποφ Μοφςςα (τθν ευλογία του
Αλλάχ να ζχει), αφθγικθκε ότι ο Προφιτθσ (τθν ευλογία και τθν
ειρινθ του Αλλάχ να ζχει) είπε, «τθν μεςαία νφχτα του αμπαάν,
Αλλάχ αποκαλφπτει τθν ςυγχϊρεςθ Σου ςε όλουσ τουσ δοφλουσ Σου,
εκτόσ από τον πολυκεϊςτι και και τον εριςτικό. ε μια άλλθ εκδοχι,
είπε: «Δίνει μια κοιτάει τουσ πιςτοφσ, και ςυγχωρεί τισ αμαρτίεσ
τουσ, δίνει ευκαιρία ςτουσ άπιςτουσ και αφινει τουσ ηθλόφροντεσ
και καταςτροφικοφσ μζχρι να μετανοιςουν».
Πρζπει να επωφελθκοφμε από αυτζσ τισ ευλογθμζνεσ θμζρεσ,
προκειμζνου να ζχουμε πλιρθ υπακοι ςτον Αλλάχ, να κάνουμε
καλζσ πράξεισ και να είμαςτε πιο κοντά ςτον Αλλάχ, θ Δόξα ανικει ς’
Αυτόν. Ο Προφιτθσ είπε, «ο Κφριοσ ςασ ςάσ δίνει ςτθν ηωι ςασ
ευλογθμζνεσ θμζρεσ, να τισ εκμεταλλευτείτε διότι μπορεί ζνασ από
ςασ κερδίηει από τισ εφλογεσ μζρεσ αυτζσ, και τότε δεν κα ηιςει ποτζ
ςε ακλιότθτα».
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Ω Αλλάχ, βοικθςζ μασ να ε λατρεφουμε, να ε ευχαριςτοφμε και να
ε αφιερϊνουμε τθν καλι και ειλικρινι μασ λατρεία.

