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Σο Ραμαζϊνι εύναι ο μόνασ τησ απαλλαηόσ απϐ την φωτιϊ τησ κολϊςησ
Η δϐξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κϑριο του ςϑμπαντοσ, ο Οπούοσ
αναφϋρει ςτο Ιερϐ του Βιβλύο, «Ω εςεύσ που πιςτεϑετε ςασ ϋχει
επιβληθεύ η νηςτεύα ϋτςι ϐπωσ εύχε επιβληθεύ ςτουσ ανθρώπουσ που
ςασ εύχαν ζόςει πριν απϐ ςασ, για να φοβϊςτε τον Αλλϊχ». Μαρτυρώ
ϐτι δεν υπϊρχει ϊλλοσ Θεϐσ παρϊ μονϊχα ο Αλλϊχ και μαρτυρώ ϐτι ο
Μουχϊμμαντ εύναι δοϑλοσ Σου και Απαςταλμϋνοσ Σου. ημεύο
αναφορϊσ εύναι αυτϐ που εύπε ο Προφότησ, «Όποιοσ νηςτεϑει το
Ραμαζϊνι με πύςτην επιδιώκοντασ την ςυγχωρηςη απϐ τον Αλλϊχ, θα
του ςυγχωρηθοϑν οι αρμαρτύεσ που ϋκανε». Σην ειρόνη και την ευλογύα
του Αλλϊχ να ϋχουν ο Προφότησ, τα μϋλη τησ Οκογϋνειϊσ του, οι
ςϑντροφού του και ϐλοι ϐςοι ακολουθοϑν πιςτϊ την πορεύα του».
Ο μόνασ του Ραμαζανύου εύναι ξεχωριςτϐσ και ευλογημϋνοσ, εύναι ο
μόνασ που αποκαλϑφθηκαν τα θεώκϊ βθβλύα. Σο Κορϊνι αναφϋρει, «Ο
μόνασ του Ραμαζανιοϑ ςτον οπούο αποκαλϑφθηκε το Κορϊνι που εύναι
καθοδόγηςη ςτουσ ανθρώπουσ». Ο Προφότησ εύπε, «Σα φυλϊδια του
Αβραϊμ αποκαλϑφθηκαν την πρώτη νϑχτα του μηνϐσ του Ραμαζανιοϑ.
Η Σορϊ αποκαλϑφθηκε ςτισ ϋξι Ρμαζανιοϑ, και το Ευαγγϋλιο ςτισ δϋκα
τρεισ Ραμαζανιοϑ. Σο Ζαμποϑρ αποκαλϑφθηκε ςτισ δϋκα οκτώ
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Ραμαζανιοϑ, και το Κορϊνι αποκαλϑφθηκε ςτισ δϋκα τϋςςερισ του
Ραμαζανιοϑ».
Σο Ραμαζϊνι εύναι επύςησ ο μόνασ τησ επύκληςησ που εύναι η
μεγαλϑτερη λατρεύα και η υψύςτη υπακοό, χϊρη ςτην οπούα ο υπηρϋτησ
προςεγγύζει τον Κϑριϐ του. Μελετώντασ το Bιβλύο του Αλλϊχ, η Δϐξα
ανόκει ς’ αυτϐν, ανακαλϑπτουμε ϐτι τα εδϊφια που αφορϊ την
επύκληςη εύναι μεταξϑ των εφαδιών που αφοροϑν την νηςτεύα. Ο
Αλλϊχ, η Δϐξα ανόκει ς’ Αυτϐν, λϋει: «Και ϐταν οι δοϑλοι Μου, ςασ
ρωτόςουν για μϋνα, τϐτε εύμαι πολϑ κοντϊ: αναταποκρϑνομαι ςτην
κλόςη εκεύνου που Με παρακαλϊει. Ασ ανταποκρυθοϑν ςτην ϋκκληςό
Μου, και να πιςτεϑουν ς’ Εμϊνα, και τϐτε ϐτι μπορεύ να καθοδηγηθοϑν
καλϊ». Αυτϐ δεύχνει ϐτι οι επικλόςεισ νηςτεύασ ϋχουν προτεραιϐτητα
ςτην ανταπϐκρυςη του Θεοϑ.
το πλαύςιο αυτϐ ο Προφότησ (ΕΕΑΕ) εύπε: «Ο ϊνθρωποσ που νηςτεϑει
ϋχει τρεισ κλόςεισ που πραγματοποιοϑνται». Εύπε επύςησ, «Σρεισ
ϊνθρωποι ϋχουν μια επύκληςη πραγματοποιοϑνται: ο δύκαιοσ
Κυβερνότησ, ο ϊνθρωποσ που νηςτεϑει μϋχρι να κϊνει ιφταϊρ και η
κλόςη του καταπιεςμϋνου και αδινηκμϋνου, που ανούξουν οι πϑλεσ των
ουρανών γι’ αυτϋσ. Ο Αλλϊχ, η Δϐξα ανόκει ς’ Αυτϐν, λϋει: «Ορκύζομαι
ςτο Μεγαλεύο Μου να ςε δικαιώςω ακϐμα και αν γύνει αυτϐ
καθηςτερημϋνα».
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Επιπλϋον, ο Αλλϊχ ϋκρινε το Ραμαζϊνι να εύναι ο μόνασ που οι πιςτού
απαλλϊγονται απϐ την Κϐλαςη. Προφότησ μασ (ΕΕΑΕ), εύπε: «Όταν
πϋφτει η πρώτη νϑχτα του Ραμαζανιοϑ, οι δαύμονεσ και οι διϊβολοι
αλυςοδϋνονται, οι πϐρτεσ τησ κϐλαςησ φραγύζονται, και δεν μϋνει
καμύα πϑλη ανοικτό. Ανούγουν οι πϑλεσ του παραδεύςου, και δεν μϋνει
καμύα πϑλη κλειςτό. Σϐτε κϊποιοσ θα φωνϊξει, «Ω εςϑ που κϊνεισ καλϐ
να ςμύξεισ! Ω εςϑ! Που κϊνεισ κακϐ, να απομακρυνθεύσ. Ο Αλλϊχ
απαλλϊςςει ανθρώπουσ απϐ την κϐλαςη». Λϋει επύςησ, ο Προφότησ
εύπε, «ε κϊθε ιφταϊρ, ο Αλλϊχ απαλλϊςςει ανθρώπουσ απϐ την
κϐλαςη». Αυτό η απαλλαγό απϐ την κϐλαςη ςημαύνει ϐτι ο ϊνθρωποσ
δεν μπαύνει ποτϋ ςτην κϐλαςη. Η νηςτεύα εύναι μια πϐρτα των καλών
πρϊξεων, ο Προφότησ εύπε, «Η νηςτεύα προφυλϊςςει τον ϊνθρωπο απϐ
την κϐλαςη».
Ο Προφότησ εύπε επύςησ, «Όποιοσ δοϑλοσ του Θεοϑ νηςτεϑει, ο Αλλϊχ
θα τον φυλϊξει απϐ την κϐλαςη».
Ο Μουϊδ ιμπν Σζϊμπαλ (ΕΑΕ), αφηγόθηκε λϋγοντασ, «Ήμουν μαζύ με
τον Προφότη (ΕΕΑΕ), ς’ ϋνα ταξύδι. Κϊποια μϋρα όμουν κοντϊ του, και
ενώ περπατοϑςαμε, τον εύδα μϐνον του και τϐτε του εύπα, «Ω
Απεςταλμϋνε του Αλλϊχ, πϋσ μου για κϊποιο ϋργο που αν το κϊνω
μπαύνω ςτον παρϊδειςο και να με προςτατϋψει απϐ την κϐλαςη. Σϐτε
του απϊντηςε ο Προφότησ, «με ρωτϊσ για ϋνα μεγϊλο θϋμα, και εύναι
εϑκολο για εκεύνον που του το διευκολϑνει ο Αλλϊχ. Να λατρεϑεισ τον
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Αλλϊχ και να μην ςυνεταιρύζει μαζύ Σου ϊλλεσ θεϐτητεσ. Να τηρεύσ την
προςευχό, να προςφϋρεισ την Ζακϊτ, να νηςτεϑεισ το Ραμαζϊνι και να
προςκυνεύσ τον Ιερϐ Ούκο». Και μετϊ μου εύπε, «Να ςου καθοδηγόω ςτισ
πϐρτεσ του καλοϑ; Η νηςτεύα προφυλϊςςει τον ϊνθρωπο απϐ το κακϐ,
και η ελεημοςϑνη ςβόνει την αμαρτύα, ϐπωσ ςβόνει το νερϐ την
φωτιϊ».
Η νηςτεύα εύναι ϋνασ απϐ τουσ μεςολλαβητϋσ που δϋχεται ο Θεϐσ την
μεςςολϊβηςό τουσ την ημϋρα τησ κρύςεωσ. Ο Προφότησ τονύζει, «Η
νηςτεύα και το Κορϊνι μεςολλαβοϑν για τον ϊνθρωπο την ημϋρα τησ
κρύςεωσ. Η νηςτεύα θα πει, «Ω Θεϋ μου, του ςτϋρηςα την τροφό και τισ
επιθυμύεσ κατϊ την διϊκρεια τησ ημϋρασ, γι’ αυτϐ λϋει, «δώςε μου την
δυνατϐτητα τησ μεςςολϊβηςησ γι’ αυτϐν τον ϊνθρωπο. Σο Κορϊνι
αναφϋρει, «του ςτϋρηςα τον ϑπνο του την νϑχτα, δώςε μου την
δυνατϐτητα να μεςολλαβόςω γι’ αυτϐν τον ϊνθρωπο». Εύπε, «Θα
μεςολλαβόςουν».
Η νηςτεύα εύναι ϋνασ λϐγοσ που βοηθϊει ςτην ςυγχώρηςη των
αμαρτιών των ανθρώπων, και ϋνασ δρϐμοσ που οδηγεύ τον ϊνθρωπο
ςτον παρϊδειςο. Ο Αλλϊχ ϋδωςε την υπϐςχεςό του ςτουσ ανθρώπουσ
ςτουσ δοϑλουσ του που νηςτεϑουν ϐτι θα τουσ ςυγχωρόςει ϐλεσ τουσ
τισ αμαρτύεσ και την πλόρη ανταμοιβό. Σο Κορϊνι αναφϋρει, «Για τουσ
ανθρώπουσ που υποτϊςςονται ςτον Θεϐ και για εκεύνουσ τουσ πιςτοϑσ
και τισ πιςτϋσ, για τουσ υπϊκουουσ και τισ υπϊκουεσ, τουσ ειλικρινεύσ
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ϊντρεσ και ειλικρινϋσ γυναύκεσ, τουσ ϊντρεσ που εύναι ακλϐνητοι ςτην
πύςτη τουσ και τισ ακλϐνητεσ γυναύκεσ, για τουσ ταπεινοϑσ και τισ
ταπεινϋσ, για τουσ ϊντρεσ που ελεοϑν και τισ γυναύκεσ που ελεοϑν, για
τουσ τουσ ανθρώπουσ που κϊνουν νηςτεύα και τισ γυναύκεσ που κϊνουν
νηςτεύα, για εκεύνουσ και εκεύνεσ που διατηροϑν την αγνϐτητϊ τουσ, και
για εκεύνουσ και εκεύνεσ που υμνοϑν πολϑ τον Αλλϊχ, τουσ προετούμαςε
ο Αλλϊχ ςυγχώρηςη και μεγϊλη ανταμοιβό».
Ο Προφότησ (ΕΕΑΕ) εύπε, «Όποιοσ κϊνει νηςτεύα κατϊ τον Ραμαζϊνι, θα
του ςυγχωρηθοϑν οι προηγοϑμενεσ αμαρτύεσ του. Αυτϐσ ο μόνασ
περιϋχει επύςησ και μια νϑχτα, που ϐποιοσ την πετϑχει, με την
ανϊγνωςη του Κορανύου και τισ παρακλόςεισ, και αφιερώνει την
λατρεύα του ςτον Αλλϊχ, τϐτε θα του ςυγχωρόςει ο Αλλϊχ τισ αμαρτύεσ
του. Αυτό η νϑχτα εύναι (Λϊιλατ αλ-Κϊντρ). ημεύο αναφορϊσ εύναι
εκεύνο που εύπε ο Προφότησ, «Όποιοσ προςεϑχεται κατϊ την διϊρκεια
τησ Λϊιλατ αλ-Κϊντρ με πύςτη επιδιώκοντασ την ανταμοιβό απϐ τον
Αλλϊχ, θα του ςυγχωρηθοϑν ϐλεσ του οι αμαρτύεσ».
Η νηςτεύα εύναι μια πορεύα που οδηγεύ ςτον παρϊδειςο, ο Προφότησ
(ΕΕΑΕ) εύπε, «ςτον παρϊδειςο υπϊρχει ϋνα δωμϊτιο ϐπου το ϋξω
φαύνεται για το μϋςα και αντιςτρϐφωσ, ο Αλλϊχ το ϋχει ετοιμϊςει για
τουσ ανθρώπουσ που προςφϋρουν φαϏ, και μιλοϑν με ηπιϐτητα, και
κϊνει νηςτεύα και προςεϑχεται ενώ οι ϊνθρωποι κοιμοϑνται».
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Ο Άμπου Χουρϊιρα αφηγόθηκε ϐτι ο Προφότησ (ΕΕΑΕ), ρώτηςε τουσ
ςυντρϐφουσ του κϊποια μϋρα, «Ποιοσ απϐ ςασ νηςτεϑει ςόμερα;». ο
Άμπου Μπακρ εύπε, «εγώ». Ρώτηςε ο Προφότησ, «Ποιοσ απϐ ςασ
επιςκϋφθηκε κϊποιον αςθενό ςόμερα;». Εύπε ο Άμπου Μπακρ, «Εγώ».
Ρώτηςε, «Ποιοσ τϊιςε κϊποιον φτωχϐ ςόμερα;». Εύπε, «Εγώ». Σϐτε εύπε
ο Προφότησ, «Όποιοσ κατϋχει αυτϊ τα ςτοιχεύα ςε μια μϋρα, θα μπει
ςτον παρϊδειςο». Όταν όρθε ο Άμπου Ουμϊμα αλλ-Μπαχύλυ (ΕΑΕ)
ςτον Προφότη (ΕΕΑΕ) και τον ρώτηςε, «Ω Προφότη του Αλλϊχ, πεσ μου
για ϋνα ϋργο που αν το κϊνω μπαύνω ςτον Παρϊδειςο. Σϐτε του εύπε,
«Να κϊνετε νηςτεύα, δεν υπϊρχει ϐμοια πρϊξη με αυτό».
Η νηςτεύα εύναι ϋνα μυςτικϐ ανϊμεςα ςτον ϊνθρωπο και τον Κϑριϐ του,
και ο ϊνθρωποσ μϋνει μϐνοσ του και δεν τον βλϋπει κανϋνασ ϊλλοσ
εκτϐσ απϐ τον Αλλϊχ. Μπορεύ ο ϊνθρωποσ να παραβιϊςει ην νηςτεύα
του, αλλϊ δεν το κϊνει αυτϐ, διϐτι γνωρύζει ϐτι ο Αλλϊχ τον
παρακολουθεύ. Ωσ εκ τοϑτου, το αφόνει απϐ φϐβο ςτον Αλλϊχ, και
επιδιώκοντασ την ανταμοιβό Σου. Σο Κορϊνι αναφϋρει, «Δεν βλϋπετε
ϐτι ο Αλλϊχ γνωρύζει ϐλα που ςυμβαύνουν ςτουσ ουρανοϑσ και ςτην γη;
Δεν γύνεται ςυνεδρύαςη τριών ανθρώπων χωρύσ να εύναι Εκεύνοσ ο
τϋταρτοσ, οϑτε ςυμβοϑλιο πϋντε ανθρώπων χωρύσ να εύναι Εκεύνοσ ο
ϋκτοσ. Εύναι πϊντα εκεύ και ϐταν εύναι πιο πολλού ό πιο λύγοι και εύναι
παρών ϐπου και αν βρύςκονται. Και την ημϋρα τησ ανϊςταςησ θα τουσ
υπενθυμύζει τισ πρϊξεισ τουσ. Ο Αλλϊχ γνωρύζει καλϊ τα πϊντα».
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Η νηςτεύα εύναι απϐ τισ πρϊξεισ που τισ ανϊγει ο Αλλϊχ ςτον εαυτϐν
Σου. Εύπε ο Προφότησ, «κϊθε πρϊξη που κϊνει ο ϊνθρωποσ εύναι για
αυτϐν, εκτϐσ απϐ την νηςτεύα. Εγώ ανταμεϑω για αυτόν».
Η ϋκφραςη, «Η νηςτεύα γύνεται για μϋνα», δεύχνει την κατϊλληλη θϋςη
που κατϋχει αυτό η λατρεύα μεταξϑ των ϊλλων λατρειών. Η νηςτεύα
εύναι μια πρϊξη που γύνεται για τον Αλλϊχ, και δεν υπϊρχει χώροσ για
υπερηφϊνια».
Ο ϊνθρωποσ που τηρεύ την νηςτεύα, παρατηρεύ πϊντα τον Αλλϊχ, και
πϊντα εκμεταλλεϑεται τον μόνα αυτϐν, για να τον απαλϊξει ο Αλλϊχ
απϐ την τιμωρύα.
Η δϐξα ανόκει ςτον Αλλϊχ, την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να
ϋχει ο Προφότησ, τα μϋλη τησ οικογϋνειϊσ του και οι ςϑντροφού του.
Αδελφού ςτο Ιςλϊμ,
Η νηςτεύα που ςώζει τον ϊνθρωπο απϐ την φωτιϊ τησ κϐλαςησ εύναι
εκεύνη που τον εμποδύζει απϐ κϊθε κακό ςυμπεριφορϊ και κακό πρϊξη
και που του πραγματοποιεύ την ϋννοια τησ ευςϋβειασ. Εύναι η νηςτεύα
που τον απαγορεϑει απϐ την κακολογύα και απϐ την ψευδομαρτυρύα.
Σο Κορϊνι αναφϋρει, «εκεύνοι που ϐταν ακοϑν κακϊ λϐγια
απομακρϑνονται αμϋςωσ». Εύπε

επύςησ ο Προφότησ, «η νηςτεύα

φυλϊςςει τον ϊνθρωπο απϐ κϊθε κακϐ, και απϐ τον θυμϐ. Όταν κϊποιο
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τον προκαλεύ ό τον βρύζει ό μϊχεται μαζύ του, τϐτε να πει εγώ εύμαι
ϊνθρωποσ που νηςτεϑει». Εύπε επύςησ ο Προφότησ, «η νηςτεύα δεν εύναι
η απαγϐρευςη τροφόσ και ποτοϑ, αλλϊ εύναι η απομϊκρυνςη απϐ τα
κακϊ λϐγια και τισ κακϋσ πρϊξεισ».
Όταν ο μουςουλμϊνοσ υπεραςμύζεται τον ϊλλον μουςουλμϊνο απϐ την
κακολογύα, τϐτε τον ανταμεϑει ο Αλλϊχ μα τον παρϊδειςο. Εύπε ο
Προφότησ, «ϐποιοσ υπεραςπύζεται τον αδελφϐ του απϐ την κακολογύα,
ο Αλλϊχ θα τον ςώςει απϐ την κϐλαςη».
Ο πραγματικϐσ νηςτικϐσ ϊνθρωποσ εύναι εκεύνοσ που η νηςτεύα του
αντανακλϊται ςτην ςυμπεριφορϊ του απϋναντι ςτουσ ανθρώπουσ.
Πρϋπει να ελϋγχει ο ϊνθρωποσ τισ επιθυμύεσ του, διϐτι μπορεύ να τον
οδηγόςουν ςτην καταςτροφό. Αυτϐ γύνεται μϐνο ϐταν ο ϊνθρωποσ
τηρεύ την πραγματικό νηςτεύα και φοβϊται τον Αλλϊχ φυλϊςςοντασ τα
ϐργανϊ του απϐ κϊθε κακό πρϊξη.
Πρϋπει ο κϊθε νηςτικϐσ ϊνθρωποσ να τελειοποιόςει την εργαςύα του
για χϊρη του Αλλϊχ, ϋτςι ϐπωσ ϋκανε ο Αβραϊμ, χτύζοντασ την Καϊμπα.
Σο Κορϊνι αναφϋρει, «ο Αβραϊμ και ο Ιςμαόλ, χτύζοντασ την Καϊμπα
εύπαν, ¨Θεϋ μασ δϋξου το ϋργο αυτϐ απϐ μασ, διϐτι εςϑ εύςαι Εκεύνοσ που
ακοϑει και που γνωρύζει τα πϊντα».
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ημειωτϋον εύναι εκεύνο που εύπε ο Αλύ ιμπν Άμπου Σϊλεμπ, «Να
ενδιαφερθεύτε για την αποδοχό του ϋργο ςασ, περιςςϐτερο απϐ το ύδιο
το ϋργο, διϐτι ο Αλλϊχ εύπε, «ο Αλλϊχ δϋχεται απϐ τουσ ευςεβεύσ».
Θεϋ μασ ςώςε μασ απϐ την κϐλαςη.

