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Το Ραμαζάνι είναι μήνας της νίκης και των καλών πράξεων 

 

Η δόξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κύριο του ύμπαντοσ, ο οπούοσ εύπε 

ςτοΙΕρό του Βιβλύο, «Εκεύνοι του ξοδεύουν τισ περιουςύεσ τουσ την 

ημϋρα και την νύχτα, κρυφϊ και φανηερϊ, θα ϋχουν την ανταμοιβό τουσ 

από τον Κύριό τουσ καιγια εκεύνουσ δεν θα υπϊρξει ποτϋ φόβο ούτε θα 

πϊςουν από λύπη». Μαρτυρώ ότι δεν υπϊρχει ϊλλοσ Θεόσ παρϊ μονϊχα 

ο Αλλϊχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχϊμμαντ εύναι δούλοσ Σου και 

Απεςταλμϋνοσ Σου. ημεύο αναφορϊσ εύναι αυτό που εύπε ο Προφότησ, 

«Κϊθε μϋρα που εξημερώνει για τουσ ανθρώπουσ, κατεβαύνουν δυο 

ϊγγελοι ςτην γη και λϋει ο ϋνασ (Θεϋ μου δώςε ςε εκεύνο πυ ξοδεύει 

αποζημύωςη, και δώςει ς’ εκεύνον που τςιγγονεύει απώλεια». Σην 

ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχουν ο Προφότησ, τα μϋλη τησ 

οικογϋνειϊσ του, οι ςύντροφού του και όλοι όςοι ακολουθούν πιςτϊ την 

πορεύα του. 

Η ιςλαμικό θρηςκεύα εύναι η θρηςκεύα των ενϊρετων αξιών και των 

ιδανικών. Από την υπϋρτατη  και την ενϊρετη ηθικό που υποςτηρύζεται 

από τη θρηςκεύα εύναι: εύναι το όθοσ τησ  γενναιοδωρύασ. Εύναι ϋνα από 

τα όθη των προφητών, και ϋνασ χαρακτόρασ των καλών ανθρώπων, 

που χϊρη του επικρατεύ η αγϊπη και η ςτοργό και η αδελφοςύνη 

μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό βοηθϊ ςτην δημιουργύα μιασ ιςχυρόσ και 

ενωμϋνησ κοινωνύασ η οπούα βαςύζεται ςτην προςφορϊ και την 

αλληλεγγύη, και κυριαρχεύται από την ειλικρύνεια και την πύςτη. Μια 
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τϋτοια κοινωνύα ταυτύζεται με εκεύνο που εύπε ο Προφότησ, (ΕΕΑΕ): 

(πιςτού ςτην αμοιβαύα αγϊπη και την ςυμπόνια τουσ, και την ςτοργό 

τουσ, μοιϊζουν με ϋνα ςώμα όταν ϋνα του όργανο πϊςχει, πϊρχουν και 

τα  υπόλοιπα όργανα  από αώπνύα και Πυρετό». 

Η γενναιοδωρύα εύναι ϋνασ από τουσ χαρακτόρεσ του Θεού και εύναι 

όνομα από τα ονόματϊ του. Σην πλόρη δόξα να ϋχει ο Θεόσ, που δεν 

απαγορεύει ςε κανϋναν το ϋλεοσ του, τισ εύνοιϋσ του, δεν απογοητεύει 

καϋναν που του ζητϊ. ημειωτϋον εύναι εκεύνο που εύπε ο Προφότησ, 

(ΕΕΑΕ), «Ο Αλλϊχ εύναι Γενναιόδωροσ και αγαπϊει τουσ 

γενναιόδωρουσ, αγαπϊει επύςησ τα υψηλϊ όθη και μιςεύ την 

διαφθαρμϋνη ηθικό». 

το χαντύθ κούντςυ, «Ω δούλοι Μου εύςτε όλοι περιπλανώμενοι εκτόσ 

από εκεύνουσ που Εγώ καθοδηγώ, γι’ αυτό ζητόςτε από Μϋνα να ςασ 

καθοδηγόςω. Ω δούλοι Μου εύςτε όλοι πειναςμϋνοι εκτόσ από εκεύνουσ 

που τουσ τρϋφω Εγώ, γι’ αυτό ζητόςτε Μου να ςασ τρϋφω και Εγώ θα 

το κϊνω. Ω δούλοι Μου δεν μπορεύτε να εξαςφαλύςετε την ϋνδυςό ςασ, 

γι’ αυτό ζητόςτε Μου να ςασ την εξαςφαλύςω και θα το κϊνω. Ω δούλοι 

μου, αμαρτϊνετε την ημϋρα και την νύχτα, και Εγώ ςυγχωρώ τισ 

αμαρτύεσ, γι’ αυτό ζητόςτε Μου να ςασ ςυγχωρόςω και θα το κϊνω. Ω 

δούλοι Μου, αν όλοι ςασ, ϊνθρωποι και τζύνι, ζητϊτε από Μϋνα θα ςασ 

δωςω αυτό που επιθυμεύτε, και αυτό δεν θα μειώςει τισ εύνοιεσ και 

τουσ θηςαυρούσ Μου, μόνο όμωσ το ϋγκο μιασ βελόνασ». Ο Προφότησ 

εύπε, «Έχει πϊντα ο Θεόσ, δύνει την ημϋρα και την νύχτα. Βλϋπετε πόςα 



(3) 

ϋδινε από τότε που δημιούργηςε τουσ ουρανούσ και την γη, και δεν 

μειώθηκαν οι εύνοιϋσ Σου».  

Ο Αλλϊχ διατϊζει τουσ ανθρώπουσ να δεύξουν γενναιοδωρύα μεταξύ 

τουσ, όπωσ ϋκανε ο Αβραϊμ με τουσ με τουσ φιλόξενούσ του. Σο Κορϊνι 

αναφϋρει, «Και να μην αρνούνται οι πλούςιοι και που ζουν ςε ανϋςεισ 

να δώςουν ςτουσ ςυγγενεύσ, τουσ φτωχούσ και τουσ ανθρώπουσ που 

εγκαταλεύπουν τα ςπύτια τουσ για χϊρη του Αλλϊχ». Επύςησ, «Δεν εύναι 

χρηςιμότησ τοότι ςτρϋφετε τα πρόςωπϊ ςασ προσ την Ανατολό και 

προσ την Δύςη, αλλϊ ειλικρινϊ ενϊρετοσ εύναι εκεύνοσ που πιςτεύει 

ςτον Αλλϊχ και ςτην ϋςχατη ημϋρα και ςτουσ αγγϋλουσ, και ςτο Βιβλύο 

και ςτουσ προφότεσ, και διαθϋτει τα χρόματϊ του από αγϊπη προσ 

Αυτόν».επύςησ, «Δύνουν τροφό για χϊρη του Αλλϊχ ςτουσ φτωχούσ, 

τουσ ορφανούσ και ςτουσ αιχμαλώτουσ. Και λϋνε: «ασ προςφϋρουμε 

φαΐ για χϊρη του Αλλϊχ, και δεν θϋλουμε από ςασ ανταμοιβό ούτε 

ευχαριςτύεσ». Και εύπε ο Προφότησ, «Δώςε ελεημοςύνη για να ςου 

δώςει ο Αλλϊχ». 

Ο μόνασ του Ραμαζανιού εύναι μόνασ τησ αλληλεγγύησ και τησ 

γενναιοδωρύασ και των καλών πρϊξεων. Ο Γαβρύηλ τόνιςε ότι ο 

Προφότησ ότν πολύ γενναιόδωροσ, και κυρύωσ ςτον μόνα του 

Ραμαζανιού». Εύπε ο Προφότησ, «Ω ϊνθρωποι να δύνετε τροφό, και να 

χαιρετιούςαςτε μεταξύ ςασ και προςεύχεςτε την νύχτα ενώ οι 

ϊνθρωποι κοιμούνται». Εύπε επύςησ, «Όποιοσ πιςτεύει ςτον Αλλϊχ και 
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ςτην ημερα τησ κρύςεωσ, να εύναι γενναιόδωροσ με τουσ 

φιλοξενούμενο’υσ του».  

Επιβεβαύωςε ο Προφότησ ότι η προςφορϊ φαγητού ςτο μόνα αυτό 

ανταμεύβεται διπλϊςια από τον Αλλϊχ. Ο Προφότησ εύπε, «Όποιοσ 

προςφϋρει ιφταϊρ ςε κϊποιον που νηςτεύει, θα ϋχει την ύδια 

ανταμοιβό με αυτόν, χωρύσ να μειώνεται τύποτα από την ανταμοιβό του 

ανθρώπου που νηςτεύει». Αυτό εμβαθύνει τηνϋννοια τησ αδελφοςύνησ 

και τησ ϋνωςησ μεταξύ των ανθρώπων.  

Σο χαντύθ ϋχει δυο ςκοπούσ, πρώτον, αλληλεγγύη και δεύτερον, αγϊπη 

μεταξύ των ναθρώπων. 

Οι ςύντροφοι του Προφότησ ϋδωςαν το καλύτερο πρότυπο ςτην 

προφορϊ και την γενναιοδωρύα, και ϋκαναν αυτό για χϊρη του Αλλϊχ. 

ημειωτϋον εύναι το γεγονόσ ότι ο Προφότησ επαύνεςε την 

ςυμπεριφορϊ των αλ-Αςς’αρεύν «Οι Αςς’αρεύν εύναι ϊνθρωποι που 

όταν γύνεται μϊχη, μϊζευαν τα ρούχα τουσ και τα φαγητϊ τουσ και τα 

μοιρϊζονταν μεταξύ τουσ δύκαια. Αυτού οι ϊνθρωποι μου ανόκουν και 

τουσ ανόκω». 

Άξιον αναφορϊσ εύναι αυτό που αφηγόθηε ο Άνασ ιμπν Μϊλικ, ο οπούοσ 

εύπε, «Ο ϊμπου Σϊλχα όταν ο πιο πλούςιοσ ανϊμεςα ςτουσ αλ-Ανςαϊρ 

και εύχε την «Μπα’ερ Χαϊ» που όταν μπροςτϊ ςτο τϋμενοσ. Ο Προφότησ 

ϋμπαινε εκεύ για να πιει καθαρό μερό. Όταν ϊκουςε ο Σϊλχα ατο 

κορανικό εδϊφιο, «Δεν θα μπεύτε ςτον παρϊδειςο μϋχρι να ξοδϋψετε 

από εκεύνα που αγαπϊτε». Σότε πόγε ςτον Προφότη και του εύπε ότι 
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θϋλει να του παραχωρόςει τον Μπϊερ Χαϊ, διότι εύναι το πιο πολύτιμο 

που ϋχει. Ο Προφότησ εύπε αυτό εύναι κερδοφόρο εμπόρευμα. Και του 

διϋταξε να του μερϊςει ςτουσ ςυγγνεύσ του». 

Ο ύμπν Όμαρ αφηγόθηκε επύςησ, «Κϊποιοσ ϊνθρωποσ πρόςφερε ςε 

ϋναν ϊλλο το κεφϊλι ενόσ πρόβατου, και εκεύνοσ εύπε ο αδελφόσ τϊδε 

ϋχει περιςςότερη ανϊγκη. Και ϋτςι ϋκαναν εφτϊ ϊτομα μϋχρι που ςτον 

ϊνθρωπο που το ϋδωςε», γι’ αυτό αποκαλύφθηκε το εδϊφιο, «και 

βϊζουν τουσ ϊλλουσ ςε προτεραιότητα ακόμα και αν ϋχουν μεγϊλη 

ανϊγκη». Οι ςύντροφοι του Προφότη αγωνύζονταν μεταξύ τουσ για να 

κϊνουν καλϋσ πρϊξεισ.  

Εύπε επύςησ ο Προφότησ, «δεν πιςτεύει εκεύνοσ που θα περϊςει την 

νύχτα χωρταςμϋνοσ, ενώ ο γεύτονϊσ του πειναςμϋνοσ, και το ξϋρει». 

Εύπε επύςησ ο Προφότησ, «Ω παιδύ του Αδϊμ,όταν προςφϋρεισ το καλό, 

αυτό καό για ςϋνα, και αν το απαγορεύει εύναικακό για ςϋνα. Δεν 

μϋμφεςαι αν εύςαι φτωχόσ. Να ξεκινόςει με αυτούσ που πρϋπει να 

ςυντηρόςεισ. Σο πϊνω χϋρι εύναι πϊντα καλύτερο από το κϊτω χϋρι».  

Ζητώ ςυγχώρηςη από τον Αλλϊχ 

Η δόξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κύριο του ςύμπαντοσ, και την ειρόνη και 

την ευλογύα να ϋχουν ο Προφότησ, οι ςύντροφού του, τα μϋλη τησ 

οικογϋνειϊσ του. 

Αδελφού μου ςτο Ιλϊμ, 

Η θυςύα του εαυτού εύναι η μεγαλύτερη γενναιοδωρύα, όπωσ αναφϋρει 

και ο ποιητόσ, 
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Θυςιϊζει τον εαυτόν του, όταν οι ϊλλοι τςιγγονεύουν 

Και η θυςύα του εαυτού εύναι η υπϋρτατη γενναιοδωρύα.  

Δύνουμε το παρϊδειγμα των ςτρατιωτών που φυλϊγουν τα ςύνορα τησ 

χώρασ και υπεραςπύζονται την πατρύδα και τουσ ςυμπολύτεσ τουσ.ο 

Προφότησ εύπε, «Η φύλαξη που γύνεται για χϊρη του αλλϊ, ακόμα και 

για μια μϋρα, εύναι καλύτερη από όλουσ τουσ θηςαυρούσ του πλανότη». 

Ο Πορφότησ (ΕΕΑΕ) εύπε, «Δυο μϊτια δεν τιμωρούνταιμε την φωτιϊ τησ 

κόλαςη, ϋνα μϊτι που δακρύζει από φόβο ςτον Αλλϊχ, και το ϊλλο 

αγρυπνϊ για να φυλϊξει για χϊρη του Αλλϊχ». Η θυςύα του εαυτού, 

βοηθϊει τον ϊνθρωπο να κερδύςει ςτην ζωό τούτη και την ϊλλη. Σο 

Κορϊνι αναφϋρει, «Ω εςεύσ που πιςτεύετε, να δεύξετε υπομονό, και να 

φυλαχτεύτε από τον εχθρό, για να ευημερόςετε». 

Αναμφύβολ,το Ραμαζϊνι εύναι ο μόνασ τησ νύκησ, όπωσ ϋγινε και ςτην 

μϊχη του Μπαντρ, όπωσ αναφϋρει και το Κορϊνι, «Οαλλϊχ ςασ εύχε όδη 

βοηθόςει ςτο Μπαντρ όταν όςαςταν αντύςχυροι. Δεχτεύτε τον Αλλϊχ 

ωσ Προςτϊτη ςασ και να αιςθϊνεςτε ευγνωμοςύνη. Όταν εύπατε ςτουσ 

πιςτούσ, «Δεν ςασ αρκεύ ότι ο Κύριόσ ςασ θα ςασ βοηθόςει ςτϋλνοντασ 

τρεισ χιλιϊδεσ αγγϋλουσ από τον ουρανό;».  

Η κατϊτηςη τησ Μϋκκασ όταν επύςησ ςτον μόνα του Ραμαζανιού, όπωσ 

ϋδωςε ο Προφότησ το καλύτερο παρϊδειγμα ςτην ανοχό και ϋδειξε 

μεγϊλο ϋλεοσ. Διότι όταν ειςόλθε θριαμβευτικϊ ςτην Μϋκκα, εύπε ςτουσ 

κϊτοικουσ τησ, «Πηγαύντε, εύςτε ελεύθεροι». 
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Εύναι ο μόνασ που ςημεύωςαν οι Αιγύπτιοι μεγϊλη νύκη το 1973, όπου 

ςτρατόσ μασ κατϋςτρεψε τον εχθρό, και ανϊγκαςε τον κόμο να δεύξει 

ςεβαςμό ςτην Αύγυπτο. Σότε ςτην μϊχη οι ςτρατιώτεσ νόςτεψαν και το 

ςύνθημϊ τουσ όταν (Αλλϊχ Άκμπαρ). Κατϊφεραν οι ςτρατιώτεσ να 

φυλϊξουν την ακεραιότητα των εδϊφιων μασ και τηνθρηςκεύα και την 

τμό τησ χώρασ. 

Οι γενναύεσ μασ ϋνοπλεσ δυνϊμεισ εξακολουθούν να αποτελούν αςπύδα 

αςφαλεύασ για την αγαπημϋνη μασ Αύγυπτο, και για το αραβικό και 

ιςλαμικό μασ ϋθνοσ. Οι πιςτού τουσ ςυνεχύζουν τον ηρωικό πόλεμο 

ενϊντια ςτισ δυνϊμεισ τησ τρομοκρατύασ και του κακού. Προςφϋρουν 

καθημερινϊ νϋεσ θυςύεσ για να υπεραςπιςτούν την αςφϊλεια και την 

ςταθερότητα τησ πατρύδασ και τησ αξιοπρϋπειϊσ τησ. Εύναι πλόρωσ 

προετοιμαςμϋνοι να θυςιϊςουν τον πολύτιμο και τον πιο ακριβό που 

ϋχουν για την υπερϊςπιςη του εδϊφουσ αυτόσ τησ χώρασ, και να 

αποκόψουν το χϋρι οποιουδόποτε κακοποιού θϋλει να παραβιϊςει την 

αςφϊλεια ό τη ςταθερότητα του ϋθνουσ. Παραμϋνει η Αύγυπτοσ κατϊ 

τον διϊβα των αιώνων, αςπύδα του ϋθνουσ και ςπαθύ του, και η ιςτορύα 

επιβεβαιώνει αυτό. 

Ω Θεϋ, δώςε ςτισ ψυχϋσ μασ την ευςϋβεια, και εξαγνύςϋ τισ  διότι Εςύ 

εύςαι ο Κύριοσ μασ.        

 


