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Αραβική Δημοκρατία της Αιγφπτου
Το Υπουργείο Βακουφίων

31 Σα’μπαάν 3441
31 Απριλίου 9131

Τα ηθικά και οι προτροπές από την αλλαγή της
κατεύθυνσης της Κίμπλα
Η δϐξα ανόκει ςτον Αλλϊχ, ο Κϑριοσ του Σϑμπαντοσ, που λϋει ςτο Ιερϐ
Του

Βιβλύο:

"Η

ευςεβόσ

καλοςϑνη

δεν

ςυνύςταται

ςτον

προςανατολιςμϐ των προςώπων ςασ προσ την Ανατολό ό την Δϑςη.
Αλλϊ η θεύα καλοςϑνη εύναι να πιςτϋψει κανεύσ ςτον Αλλϊχ, την
Τελευταύα Μϋρα, τουσ Αγγϋλουσ, το Βιβλύο και τουσ Προφότεσ. Να
δώςει το ελεημοςϑνη ςτουσ ςυγγενεύσ, ςτα ορφανϊ, ςτουσ ϊπορουσ,
ςτουσ ταξιδιώτεσ και εκεύνουσ που ζητοϑν βοόθεια. Να τηρόςει τισ
προςευχϋσ και να δώςει το Ζακϊτ. Και ϐςοι εκπληρώνουν τισ
δεςμεϑςεισ τουσ ϐταν εύναι αφοςιωμϋνοι, αυτού που υποφϋρουν απϐ
δυςτυχύα, αςθϋνειεσ και ϐταν υϊρχουν μϊχεσ. Αυτού εύναι οι αλόθειεσ
και εδώ εύναι οι αληθινού ευςεβεύσ!».
«Τϐτε ...
Οι θεώκϋσ δωρεϋσ και τα θεώκϊ δώρα ςτην οϑμμα του Μοχϊμαντ κατϊ
την διϊρκεια του μόνα του Σα’μπϊν εύναι αναρύθμητεσ. Μεταξϑ των
γεγονϐτων που γιορτϊζουμε αυτϐ το μόνα εύναι η αλλαγό τησ
κατεϑθυνςησ τησ Κύμπλα απϐ την Ιερουςαλόμ προσ το Ιερϐ Τϋμενοσ.
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Αυτϐ εύναι ϋνα ςημαντικϐ γεγονϐσ ςτην ιςλαμικό μασ ιςτορύα, ϐπου ο
αληθινϐσ Θεϐσ, η Δϐξα ανόκει ς 'Αυτϐν, παρϋπεμπε ςτην επιθυμύα του
αγαπημϋνου Του Προφότη (την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να
ϋχει),

και

του

πραγματοπούηςε

την

επιθυμύα

του

Του

να

προςανατολιςτεύ ςτισ προςευχϋσ του ςτην Μϋκκα, την Κύμπλα του του
παπποϑ του Ιμπρϊημ.
Πριν απϐ την μετανϊςτευςη, ο Προφότησ (την ειρόνη και την ευλογύα
του

Αλλϊχ

ναϋχει),

προςευχϐταν

κατευθυνϐμενοσ

προσ

την

Ιερουςαλόμ. Παρϋμεινε για δεκαϋξι ό δεκαεπτϊ μόνεσ μετϊ τη
μετανϊςτευςη. Ο Προφότησ πϊντα ϋλπιζε να να του ϋρθει η Θεύα
αποκϊλυψη και να τον διατϊξει να κατευθυνθεύ προσ το Ιερϐ Τϋμενοσ.
Ο ύδιοσ παρακαλοϑςε τον Θεϐ με ϐλη την καρδιϊ του και γνωρύζοντασ
ϐτι ο Κϑριϐσ του θα πραγματοποιόςει την επιθυμύα του. Ο Αλλϊχ, η
Δϐξα ανόκει ς’ Αυτϐν, του εκπλόρωςε την ελπύδα του και τον διϋταξε
να προςευχηθεύ προσ το Ιερϐ Τϋμενοσ. Σε αυτϐ το πλαύςιο, ο Αλλϊχ, η
Δϐξα ανόκει ς' Αυτϐν, εύπε: «Σύγουρα βλϋπουμε να ενεργοποιόςετε το
πρϐςωπο προσ τον ουρανϐ. Γι 'αυτϐ, ςασ καθοδηγοϑμε ςε μια
κατεϑθυνςη που ςασ αρϋςει. Γυρύςτε το πρϐςωπϐ ςασ προσ το Ιερϐ
Τϋμενοσ. Όπου και να βρύςκεςτε, προςανατολύςτε τα πρϐςωπϊ ςασ
προσ αυτϐ».
Σύγουρα, ϐποιοσ ςτοχϊζεται βαθιϊ την περύπτωςη αλλαγόσ τησ Κύμπλα,
θα βρει πολλϊ ηθικϊ διδϊγματα που ςυςχετύζονται με αυτό την θεώκό
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τιμό που αφιερώθηκε ςτον Προφότη (την ειρόνη και την ευλογύα του
Αλλϊχ να ϋχει). Αυτϊ περιλαμβϊνουν: την προνομιακό θϋςη που
κατϋχει ο Προφότησ (ΕΕΑΕ) και το κϑροσ του ςτον Κϑριϐ Του. Αυτϐ
φαύνεται ς’ αυτϐ που τονύζει ο Αλλϊχ για τον προφότη Του ςτο Ιερϐ
του Κορϊνι: «Σε κατευθϑνουμε λοιπϐν ςε μια κατεϑθυνςη που ςασ
ευχαριςτεύ». Όπωσ και αυτό η τιμό, ο ϋχει ςτϐχο να επιβεβαιώςει: «Και
ο Κϑριοσ αου θα ςου δώςει μϋχρι να ικανοποιηθεύσ». Εύναι η επϋκταςη
τησ χϊριτοσ που του ϋδωςε ο Κϑριϐσ Του, και πώσ να μην εύναι; Τον
ευλϐγηςε με τα οφϋλη που αναφϋρονται ςτο κορανικϐ εδϊφιο: «Δεν
ςου ϋχουμε ανούξει την καρδιϊ; Και δεν ςε απαλλϊξαμε απϐ το φορτύο
που κατϋκλυςε την πλϊτη ςου;». Επύςησ, «Αληθώσ ςου Έχουμε
χορηγόςει την πρϐδηλη νύκη. Και ο Αλλϊχ θα ςου ςυγχωρόςει ϐλεσ τισ
αμαρτύεσ ςου, που ϋγιναν ςτο παρελθϐν και που θα γύνουν ςτο μϋλλον».
Ο Κϑριϐσ του, η Δϐξα ανόκει ς’ Αυτϐν, ϋκρινε την γλώςςα του καθαρό,
λϋγοντασ: «Και δεν λϋει τύποτα κϊτω απϐ την επύδραςη του πϊθουσ».
Επαινεύ την καρδιϊ του, «Η καρδιϊ του δεν παραπλανόθηκε ς’ αυτϊ
που εύδε». Και τον νοϑ του, «Δεν παραπλανόθηκε ο ςϑντροφϐσ ςασ, και
δεν ακολοϑθηςε τισ επιθυμύεσ του». Επαινεύ επύςησ την ϐραό του, «το
βλϋμμα του δεν ϋχει υπερβεύ».
«Επιπλϋον, ο Αλλϊχ κϊλεςε ενςωματώνει το δϊςκαλο του Προφότη
(ΑΒΟ), λϋγοντασ,» που τον [ϊγγελοσ Γαβριόλ] η τερϊςτια δϑναμη,
δύδαξε «Κϊλεςε τον προφότη ςτο πρϐςωπο ευθϑτητα λϋγοντασ.» Και
Πρϊγματι, εύςτε ϋνασ επιφανόσ ηθικόσ «ϋχει κριθεύ αξιϐπιςτη
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λϋγοντασ.» Πρϊγματι, ϋχετε ςτο Messenger του Αλλϊχ ϋνα ϐμορφο
ςχϋδιο [να κϊνουν] για αυτϐν που ελπύζει ςτον Αλλϊχ και την τελευταύα
ημϋρα και θυμϊται τον Αλλϊχ ςυχνϊ ".
Ένα απϐ τα ηθικϊ διδϊγματα τησ αλλαγόσ τησ κατεϑθυνςησ τησ
Κύμπλα, εύναι η ανϊγκη να διατηρόςει η οϑμμα την μετρεοπαθό μϋθοδο.
Αυτϐ το μεγϊλο γεγονϐσ αγκυροβϐληςε την αρχό τησ ςυγκρϊτηςησ και
τησ μετρεοπϊθειασ αυτόσ τησ οϑμμασ. Ο Αλλϊχ τονύζει ςτο Ιερϐ του
Βιβλύο: «Έτςι ςασ ϋχουμε κϊνει μια μετρεοπαθό οϑμμα, που μπορεύ να
εύναι μϊρτυρασ πϊνω απϐ τα ϋθνη».
Εύναι αυτό η μετριοπϊθεια τησ οπούασ η γενικό ϋννοια, επεκτεύνεται ςε
ϐλουσ τουσ τομεύσ τησ ζωόσ, χωρύσ υπερβολό ό αμϋλεια. Εύναι
δικαιοςϑνη, καλοςϑνη, η μετρεοπαθόσ ςυμπεριφορϊ και ιςορροπύα.
Κρύνουμε απαραύτητο να επιςτρϋψουμε ς’ αυτό την μετρεοπϊθεια, με
την οπούα μασ τύμηςε ο Δοξαςμϋνοσ Αλλϊχ. Πρϋπει να εύμαςτε δύκαιοι
ςε ϐλεσ τισ υποθϋςεισ μασ, ϐπου ο αληθινϐσ Θεϐσ, λϋει:
«Και μην κρατϊσ το χϋρι ςου κοντϊ ςτο ςτόθοσ ςου (ςαν τον
φιλϊργυρο), οϑτε να το απλώςεισ ωσ πϋρα (ςαν τον ϊςωτο) για να μην
ςε καταηγορόςουν ό ςε εξαντλόςουν». Εύπε επύςησ, «εκεύνοι που ϐταν
ξοδεϑουν, δεν εύναι οϑτε υπερβολικού, οϑτε φιλϊργυροι, αλλϊ κρατϊνε
ιςορροπύα». Ο Ιμϊμησ Αλ-Αουζϊιε εύπε: «Οτιδόποτε επιβϊλλει ο Αλλϊχ
ςτουσ πιςτοϑσ ςτο Ιςλϊμ, θα προςπαθόςει ο Σατανϊσ να να ςασ
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εκτρϋπει απϐ την πορεύα, χρηςιμοποιώντασ μια απϐ τισ δυο μεθϐδουσ:
υπερβολό ό αμϋλεια».
Έτςι, πρϋπει λοιπϐν να υιοθετόςουμε την μϋθοδο τησ διευκϐλυνςησ και
τησ ανοχόσ και να μην υιοθετόςουμε εκεύνη τησ αμϋλειασ ό υπερβολόσ,
την μϋθοδο τησ θρηςκευτικόσ δϋςμευςησ, και ηθικόσ, χωρύσ υπερβολό ό
φονταμενταλιςμοϑ. Το γεγονϐσ ϐτι η μουςουλμανικό οϑμμα θα
ναρτυρόςει για ϐλα τα ϋθνη, απαιτεύ να εκτελϋςει αυτό η οϑμμα το
καθόκον τησ, και να εύναι αντϊξια αυτόσ τησ μαρτυρύασ. Σϑμφωνα με
τον Αμποϑ ΣαϏντ Αλ-Χοϑνταριε (ο Αλλϊχ να το ευλογόςει), ο Προφότησ
(ΕΕΑΕ) εύπε, «Θα φϋρουν τον Νώε την τελευταύα ημϋρα, και θα
ρωτηθεύ: «Έχεισ μεταφϋρει πλόρωσ το Μόνυμα του Θεοϑ;», και τϐτε θα
απαντόςει, «Μϊλιςτα Θεϋ μου». Θα ρωθηθεύ το ϋθνοσ του, «Σασ
μετϋφερε πλόρωσ το Μόνυμα;». τϐτε θα απαντόςουν, «Δεν μασ όρθε
καμύα προειδοπούηςη». Θα ρωτηθεύ ο λαϐσ του, «Έχετε μϊρτυρεσ;». Θα
απαντόςουν, «Μϊλιςτα, την οϑμμα του Μουχϊμμαντ». Ωσ εκ τοϑτου, θα
ςασ φϋρουν για να μαρτυρόςετε». Στην ςυνϋχεια, ο Απεςταλμϋνοσ του
Αλλϊχ (ΕΕΑΕ) απόγγειλε: «Έτςι ςασ ϋχουμε κϊνει μια μετρεοπαθό
οϑμμα για να εύςτε μϊρτυρεσ για τουσ ανθρώπουσ και ο Απεςταλμϋνοσ
να εύναι μϊρτυρασ για ςασ».
Μεταξϑ των ηθικών διδαγμϊτων τησ αλλαγόσ τησ κατεϑθυνςησ τησ
Κύμπλα, εύναι η θετικϊ ταχεύα ανταπϐκριςη των πιςτών ςτο διϊταγμα
του Αλλϊχ, η Δϐξα ανόκει ς 'Αυτϐν, και του Απεςταλμϋνου Του (ΕΕΑΕ).
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Αυτϐ το γεγονϐσ αποτϋλεςε μια απϐδειξη για την εμπιςτοςϑνη των
ςυντρϐφων του Προφότη ς’ ϐλα ϐςα του μετϋφερε ο Προφότησ απϐ
τον Αλλϊχ. Ο Αλλϊχ ϊνοιξε τισ καρδιϋσ τουσ ςτην αλόθεια. Ο Αλλϊχ λϋει
γι 'αυτϐ: «Και δεν καθορύςαμε την Κύμπλα προσ την οπούα ςτρϋφεςτε
παρϊ μϐνο για να ξεχωρύςουμε εκεύνουσ που ακολουθοϑν τον
Απεςταλμϋνο του Θεοϑ απϐ εκεύνουσ που του γυρύζουν την πλϊτη. Και
αυτϐ εύναι πραγματικϊ δϑςκολο εκτϐσ για εκεύνουσ που ο Αλλϊχ
καθοδόγηςε ςτην ςωςτό πορεύα». Οι πιςτού ϋδωςαν το πρϐτυπο και
κατϊλληλο παρϊδειγμα για την ταχεύα ανταπϐκριςη ςτο διϊταγμα του
Αλλϊχ, η Δϐξα ανόκει ς 'Αυτϐν, και του Απεςταλμϋνου του (ΕΕΑΕ).
Κατϐπιν διατϊγματοσ ςτρϊφηκαν οι πιςτού ςτην προςευχό προσ την
Μϋκκα, αφοϑ πριν όταν προανατολιςμϋνοι προσ την Ιερουςαλόμ.
Στρϊφηκαν οι πιςτού χωρύσ καμύα φιλονικύα και ςυνϋχιςαν την
προςευχό τουσ. δεν περύμεναν μϋχρι να ολοκληρώςουν την προςευχό
τουσ. Ο ιμπν Ομϊρ (την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει), «Ενώ οι ϊνθρωποι
προςεϑχονταν την προςευχό τησ χαραυγόσ, τουσ όρθε ϋνασ ϊνθρωποσ
και τουσ εύπε, «ο Απεςταλμϋνοσ του Αλλϊχ εμπνεϑςτηκε Κορϊνι την
νϑχτα, και διατϊζει να προςανατολιςτεύτε προσ την Κϊμπα. Τα
πρϐςωπϊ τουσ όταν προςανατολιςμϋνα προσ την Ιερουςαλόμ, και
αμϋωσ μϐλισ τον ϊκουςαν, και όταν προανατολιςμϋνοι προσ το Σαϊμ,
ςτρϊφηκαν προσ την Κϊμπα».
Με την ύδια προοπτικό, η ςημαςύα τησ προςευχόσ και το μεγϊλο Έλεοσ
του ο Αλλϊχ, η Δϐξα ανόκει ς’ Αυτϐν, που προςφϋρει ςτουσ δοϑλουσ
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του. Το Κορϊνι ςυνδϋει μεταξϑ προςευχόσ και δϑο μεγαλειώδων
γεγονϐτων ςτην ιςτορύα του Ιςλϊμ: το θαϑμα του Ιςραϊ και του
Με’ρϊτζ, ϐπου η προςευχό προβλεπϐταν επιβαλλϐταν απϐ τον Θεϐ την
νϑχτα του Ιςραϊ και του Μερϊζ, διϐτι κατϋχει ςημαύνουςα θϋςη ςτο
Ιςλϊμ. Το Κορϊνι την ςυνδϋει με την αλλαγ΄τησ Κύμπλα, και την
παρομοιϊζει ο Θεϐσ με την πύςτη. Ο Αλλϊχ, εύπε: «Και δεν εύναι ο Αλλϊχ
ο οπούοσ θα ςασ κϊνει να χϊςετε την πύςτη ςασ», δηλαδό την προςευχό.
«Ιμπν Αμπϊσ αφηγόθηκε ϐτι: «Όταν ο Απεςταλμϋνοσ του Αλλϊχ (ΕΕΑΕ)
κατευθϑνθηκε προσ την Κϊμπα, ρωτόθηκε: «Τι, θα γύνει με τα αδϋλφιϊ
μασ που προςεϑχονταν προσ την Ιερουςαλόμ; Τϐτε ο Αλλϊχ αποκϊλυψε
αυτϐ το εδϊφιο: «Και δεν εύναι ο Αλλϊχ ο οπούοσ θα ςασ κϊνεινα χϊςετε
την πύςτη ςασ». Αυτϐ επιβεβαιώνει την ϋννοια τησ υπακοόσ, και τουσ
καθηςυχϊζει ϐτι οι προςευχϋσ τουσ που ϋγιναν πριν την αλλαγό τησ
Κύμπα, ιςχϑουν. Στην ςυνϋχεια, όρθε το τϋλοσ του εδαφύου για να
κατευνϊςει τισ ψυχϋσ των πιςτών και να προςελκϑςει τισ καρδιϋσ ϐλων
των ανθρώπων, ϐπου ο Αλλϊχ, η Δϐξα ανόκει ς 'Αυτϐν, εύπε, «ο Αλλϊχ
εύναι ςύγουρα φιλεϑςπλαχνοσ με ϐλουσ τουσ ανθρώπουσ. Βεβαύωσ, αν ο
Αλλϊχ εύναι φιλϋςπλαχνοσ και όπιοσ με τουσ ανθρώπουσ ϐλουσ, εύναι
ιδιαύτερα όπιοσ με τουσ πιςτοϑσ του.
Απϐ τα ηθικϊ διδϊγματα εύναι οι ιςχυρού δεςμού μεταξϑ τησ Μϋκκασ και
τησ Ιερουςαλό. Ο Ιερϐσ Ούκοσ εύναι το πρώτο τϋμενοσ που χτύςτηκε για
λατρεϑεται ο Αλλϊχ ςτην γη. Η Ιερουςλϊμ εύνατο δεϑτεροσ τϋμενοσ.
Σημειωτϋον εύναι το γεγονϐσ ϐτι ο Άμπου Δϊρρ αφηγόθηκε, «ρώτηςα
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τον Προφότη, «Ποιο εύναι το πρώτο τϋμενοσ που χτύςτηκε;», του
απϊντηςε, «Ο Ιερϐσ Ούκοσ». Τον ρώτηςα, «Και πιο ϊλλο, του απϊντηςε,
«Η Ιερυςαλόμ». Τον ρώτηςα, «Και πϐςα χρϐνια ϋχουν μεταξϑ τουσ».
Του απϊντηςε, «ςαρϊντα» και ϐπου ϋρχεται η ώρα τησ προςευχόσ, τϐτε
να προςεϑχεςθε, διϐτι εύναι ςαν Τζαμε».
Ζητώ ςυγχώρηςη απϐ τον Αλλϊχ.
Η δϐξα ανόκει ςτον Αλλϊχ το Κϑριο ϐλων των δημιουργημϊτων. Την
ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχουν τα μϋλη τησ οικογϋνειϊσ
του, οι ςϑντροφού του και ϐλοι ϐςοι ακολουθοϑν την πορεύα του πιςτϊ
μϋχρι την ημϋρα τησ Κρύςεω.
Αδϋλφια μου ςτο Ιςλϊμ,
*

*

*

Απϐ τα χαρακτηριςτικϊ τησ ζωόσ του Προφότη, ϐτι όταν θετικό ς’ ϐλα
τα ςτϊδια τησ. Σημεύο αναφορϊσ εύναι ϐτι, ϐταν ο Προφότησ (ΕΕΑΕ),
ενώ όταν δεκαπϋντε ετών ϋλαβε μϋροσ ςτην ςυμαχύα του Φουντοϑλ.
Εκεύνη η ςυμμαχύα, ϋγινε ανϊμεςα ςτισ φυλϋσ των Κουρϊισ ϐταν
ςυγκεντρώθηκαν ςτο ςπύτι του Αμπντουλϊχ ιμπιν Τζουνταϊν, και
ςυμφώνηςαν ϐτι θα υποςτηρύξουν τουσ αδικημϋνουσ ςτην Μϋκκα και
εκτϐσ. Η ςϑμμαχεσ φυλϋσ ςυμφώνηςαν να βοηθόςουν τουσ αδϑναμουσ
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και τουσ καταπιεςμϋνουσ μϋχρι να αποκτόςουν το δύκαιο τουσ. ο
Προφότησ εύπε, «Ήμουν παρϐν ςτην ςυμμαχύα που ϋγινε ςτο ςπύτι του
Αμπντουλλϊχ ιμπν Τζουνταϊν που όταν για μϋνα πιο πολϑτιμη απϐ
κϐκκινεσ καμόλεσ, και αν με καλϋουν ςτο Ιςλϊμ για μια τϋτεια ςυμμαχύα
θα δεχτώ».
Στα τριϊντα πϋντε του ςυμμϋταςχε (ΕΕΑΕ) ςτην ανανϋωςη τησ
οικοδϐμηςησ τησ Κϊαμπα, μεταφϋροντασ το ιερϐ λύθοσ ςτουσ ώμουσ
του. Με τον τρϐπο αυτϐ ϋβαλε τϋλοσ ςε καταςτροφικό ςϑγκρουςη που
θα γινϐταν αμϊμεςα ςτισ φυλϋσ των Κουρϊισ, διϐτι η κϊθε φυλό όθελε
να ϋχει αποκλειςτικϊ την τιμό να μεταφϋρει τον ιερϐ λύθοσ. Οι φυλϋσ
δϋχτηκαν την λϑςη που πρϐτεινε ο Προφότησ να ςυμμετϊςχουν δηλαδό
ϐλεσ οι φυλϋσ ςτην μεταφορϊ και την τοποθϋτηςη του λύθουσ.
Ο Προφότησ όταν πϊντα καλϐ πρϐτυπο πριν και μετϊ την αποςτολό
του. Ήταν ο καλϑτεροσ ϊνθρωποσ και ο πιο τολμηρϐσ και θαραλϋοσ,
(ΕΕΑΕ). Σημειωτϋον εύναιεκεύνο που αφηγόθηκε ο Αλϑ ιμπν Άμπου
Ταλϋμπ, «την ώρα τησ ςϑγκρουςησ πϊντα όμαςτα κοντϊ ςτον
Προφότησ του Αλλϊχ (ΕΕΑΕ), ο οπούοσ πϊντα όταν ςτην πρώτη
γραμμό». Πρϋπει να αναφϋρουμε εδώ ϐτι ο Προφότησ ςυμμετεύχε μαζύ
με τουσ ςυντρϐφουσ του ςτο ςκϊψιμο τησ τϊφρου.
Ο Προφότησ καλεύ τουσ ανθρώπουσ να εύναι δραςτόριοι και να μην
εύναι αδνανεύσ. Εύπε ο Προφότησ, «Να μην εύςτε ϊνθρωποι χωρύσ
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βοϑληςη, και μην λϋτε κϊνουμε ϐπωσ κϊνουν οι ϊνθρωποι: αν κϊνουν
καλϐ κϊνουμε και εμεύσ και αν κϊνουν κακϐ το ύδιο κϊνουμε και εμεύσ.
Αλλϊ ϐταν οι ϊνθρωποι κϊνουν καλϐ κϊντε και εςεύσ, και ϐταν κϊνουν
κϊνουν το κακϐ, εςεύσ να μην αδικεύτε».
Η ευθϑνη επιβϊλλει ςτον ϊνθρωπο να εύναι υπεϑθυνοσ απϋναντι ςτην
θρηςκεύα του και την πατρύδα του. Η αγϊπη τησ πατρύδασ δεν εύναι
μϐνο ςυναύςθημα, αλλϊ πρϋπει να υλοποιηθεύ αυτό η αγϊπη ςε πρϊξη.
Ο θετικϐσ ϊνθρωποσ εύναι εκεύνοσ που ενδιαφϋρεται για τα ζητόματα
τησ κοινωνύασ του και του περιβϊλλοντϐσ του.
Δεν υπϊρχει καμύα αμφιβολύα ϐτι μια απϐ τισ θετικϋσ πτυχϋσ εύναι η
ςοβαρό ςυμμετοχό ς’ ϐλα που εξυπηρετοϑν την κοινωνύα και οδηγοϑν
ςτην οικοδϐμηςη των κρατών και την διατόρηςη τησ αςφϊλειασ,
ςταθερϐτητασ και προϐδου τουσ. αυτϐ καθαυτϐ γύνεται εύτε με την
υπερϊςπιςό τουσ εύτε με εργαςύα και γνώςη, εύτε με την αλληλεγγϑη,
εύτε με την θετικό ςυμμετοχό ς’ ϐλεσ τισ ςυνταγματικϋσ υποχρεώςεισ.
Αυτϐ απαιτεύ ϐμωσ, υψηλϐτερο βαθμϐ ειλικρύνειασ για να προςφϋρει ο
ϊνθρωποσ ϐλα ϐςα βοηθοϑν ςτην ανϊπτυξη. Στο ςημεύο αυτϐ
αναφϋρουμε τον εξόσ ςτύχο του Άχμαντ Σαοϑκι,
οι ελεϑθεροι πατριώτεσ ϋχουν ευθϑνη απϋναντι ςτισ πατρύδεσ τουσ
διϐτι τουσ χρωςτϊνει οι ϊνθρωποι, και το χρϋοσ πρϋπει να πληρωθεύ.
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Θεϋ μου δεύξε μασ τον ςωςτϐ δρϐμο και οδόγηςϋ μασ να τον
ακολουθόςουμε, και απομακρϑνϋ μασ απϐ τον λϊθοσ δρϐμο.
Φϑλαξε την Αύγυπτο και τον λαϐ, τον ςτρατϐ και την αςτυνομύα τησ.

