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Σο Ραμαηάνι είναι ο μινασ των καλϊν πράξεων και του ζλεουσ 
του Αλλάχ 

Η δόξα ανικει ςςτον Αλλάχ τον κφριο του ςφμπαντοσ, που είπε ςτο 
Ιερό του Βιβλίο, «Δεν είναι χρθςτότθσ το ότι ςτρζφετε τα πρόςωπά 
ςασ προσ τθν ανατολι και προσ τθν δφςθ, αλλά ειλικρινά ενάρετοσ 
είναι εκείνοσ που πιςτεφει ςτον Αλλάχ και ςτθν Ζςχατθ Ημζρα και 
ςτουσ προφιτεσ, και διακζτει τα χριματά του από αγάπθ προσ 
Αυτόν, για τον πλθςίον του, για τα ορφανά και για τουσ φτωχοφσ και 
για τουσ οδοιπόρουσ και όςουσ ζχουν ανάγκθ ελεθμοςφνθσ, και για 
τθν εξαγορά αιχμαλϊτων. Και εκείνοσ που τθρεί τισ προςευχζσ και 
δίνει ηακάτ και εκείνοι που τθροφν τθν υπόςχεςι τουσ αν ζχουν 
υποςχεκεί, και εκείνοι που είναι καρτερικοί ςτθν φτϊχεια και ςτισ 
ςυμοφορζσ και που παραμζνουν ακλόνθτοι ςε καιροφσ πολζμου. 
Αυτοί είναι που αποδείχτθκαν ειλικρινείσ και κεοφοβοφμενοι». 
Μαρτυρϊ ότι δεν υπάρχει άλλοσ Θεόσ παρά μονάχα ο Αλλάχ, και 
μαρτυρϊ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δοφλοσ Σου και Απεςταλμζνοσ 
Σου. Σθν ειρινθ και τθν ευλογία του Αλλάχ να ζχουν ο Προφιτθσ, τα 
μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, οι ςφντοφοί του και όλοι όςοι 
ακολουκοφν πιςτά τθν πορεία του μζχρι τθν θμζρα τθσ κρίςεωσ. 
Ο ευλογθμζνοσ μινασ του Ραμαηανίου είναι μινασ τθσ λατρείασ, του 
ζλουσ και των καλϊν πράξεων. Είναι ο μινασ τθσ νθςτείασ, τθσ 
προςευχισ και τθσ ςτοργισ. Είναι ο μινασ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ 
δικαιοςφνθσ και τθσ ευςζβειασ. Είναι ο μινασ, κατά τον οποίο 
δοκιμάηεται ο μουςουλμάνοσ με τθν υπομονι του και τον και το 
κατά πόςο πιςτεφει ότι ο Αλλάχ τον παρακολουκεί. Είναι ο μινασ 
που ο μουςουλμάνουσ ζρχεται κοντά ςτον Αλλάχ, κάνοντασ λατρείεσ 
και διαβάηοντασ το Κοράνι και δείχνει υπομονι ςτισ αδικίεσ. Είναι ο 
μινασ που οι άνκρωποι ςυμφιλιϊνονται μεταξφ τουσ, και το Κοράνι 
αναφζρει, «το ζλεοσ του Αλλάχ είναι κοντά ςε εκείνουσ που κάνουν 
καλό». Είπε επίςθσ ο Προφιτθσ, «Αυτό το καλό ζχει αποκικθ και θ 
αποκικθ ζχει καλειδί, ωςτόςο όποιοσ δοφλοσ του Αλλάχ 
ςυμπεριφζρεται ωσ κλειδί του καλοφ κα κερδίςει, και εκείνοσ που 
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κα είναι κλειδί του κακοφ και εμπόδιο για το καλό, τότε κα 
καταςτραφεί». 
Κατά τθν διάρκεια του μθνόσ αυτοφ οι άνκρωποι αγωνίηονται για τισ 
καλζσ πράξεισ και τισ λατρείεσ. Ο ιμπν Αμπάσ αφθγικθκε ότι ο 
Προφιτθσ ιταν πολφ γενναιόδωροσ, και πιο πολφ ιταν τον μινα του 
Ραμαηανιοφ. Ερχόταν ο Γαβριιλ και του μάκαινε το Κοράνι». 
Σο Ραμαηάνι είναι ο μινασ των καλϊν και αγακϊν πράξεων, κυρίωσ 
ςτθν προςφορά τροφισ. Άξιον αναφοράσ είναι εκείνο που 
αφθγικθκε ο Αμπντουλλάχ ιμπν αλάμ, «Όταν ζφταςε ο Προφιτθσ 
(ΕΕΑΕ) ςτθν Μεντίνα, ζτρεξαν οι άνκρωποι προσ αυτόν και ιμουν και 
εγϊ μαηί τουσ, τότε κατάλαβα αφοφ πλθςίαςαν από το πρρόςωπό 
του ότι δεν είναι ψεφτθσ. Σον άκουςαν να πει, «Ω άνκρωποι να 
χαιρετιοφςαςτε μεταξφ ςασ, να προςφζρετε τροφι, να διατθρείτε τισ 
καλζσ ςχζςεισ με τουσ ςυγγενείσ ςασ και να προςεφχεςτε τθν νφχτα 
ενϊ οι άλλοι κοιμοφνται. Αν κάνετε αυτό, τότε κα ειςζλκετε ςτον 
παράδειςο». Σα λόγια του Προφιτθ περιζχουν τζςςερα 
χαρακτθριςτικά ςτοιχεία, πρϊτον, τθν προςφορά τροφισ, δεφτερον, 
τον χαιρετιςμό, τρίτον, τθν διατιρθςθ των ςχζςεων μεταξφ των 
ςυγγενϊν και το τζταρτο ςτοιχείο αφορά ςτθν ςχζςθ του ανκρϊπου 
με τον Κφριό του, δθλαδι τθν προςευχι που κάνει ο άνκρωποσ τθν 
νφχτα. Ωσ εκ τοφτου, όταν κάποιοσ άνκρωποσ ρϊτθςε τον Προφιτθ, 
«ποιζσ οι οι πιο καλζσ πράξεισ ςτο Ιςλάμ; Σου απάντθςε ο Προφιτθσ, 
«Να προςφζρεισ τροφι, να χαιρετιςεισ τουσ άλλουσ είτε τουσ 
γνωρίηεισ είτε όχι». 
Δεν πρζπει ο άνκρωποσ να πρεριφρονεί οτιδιποτε καλι πράξθ, 
ακόμα και αν του φαίνεται πολφ μικρι, διότι δεν γνωρίηει πια πράξθ 
κα τον φζρει πιο κοντά ςτον Αλλάχ. Ο Προφιτθσ είπε, «Να μθν 
περιφρονιςεισ τίποτα καλό, ακόμα και αν προδφζρεισ ςχοινί, 
υπόδθμα, να γεμίςεισ τον κουβά του άλλου από το δικό ςου, να 
απομακρφνεισ τα εμπόδια από τον δρόμο. Να χαμογελάςεισ για τον 
εν κρθςκεία αδελφό ςου, και να τον χαιρετιςεισ. Και αν ςε βρφςει 
κάποιοσ άνκρωποσ, κατθγορϊντάσ ςε κάτι μειωτικό που γνωρίηεισ 
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ότι το ζχει και αυτόσ, μθν τον απαντιςεισ με τον ίδιο τρόπο, διότι κα 
ανταμειφκεί αυτόσ και εςφ κα ζχεισ τθν αμαρτία. Αν ςου αρζςει κάτι 
καλό κάνε το, και ‘αν είναι κάτι κακό, τότε μθν το κάνεισ. 
Ο Προφιτθσ είπε, (Κάκε μουςουλμάνοσ πρζπει να προςφζρει 
ελεθμοςφνθ». Σότε τον ρϊτθςαν, ¨και αν δεν ζχει να δϊςει;». 
Αμζςωσ απάντθςε, «Να εργαςτεί για να ςυντθριςει τον εαυτό του 
και να προςφζρει ελεθμοςφνθ». Σον ρϊτθςαν, «και αν δεν μπορεί;». 
Σότε απάντθςε, «να βοθκιςει τουσ ανκρϊπουσ που ζχουν ανάγκθ». 
Σον ρϊτθςαν, «και αν δεν το κάνει οφτε αυτό;». Σουσ απάντθςε, «να 
ςυμβουλζψει τουσ άλλουσ να κάνουν καλό και να διατθριςουν τθν 
δικαιοςφνθ». Σον ρϊτθςαν, «και αν δεν μπορεί οφτε αυτό;». Σότε 
τουσ είπε, «να μθν κάνει τότε κακό, και αυτι είναι ελεθμοςφνθ».  
Η αγακοεργία περιλαμβάνει όλεσ τισ καλζσ πράξεισ και όλα τα καλά 
ικθ, για υατό είπε ο Προφιτθσ, «θ αγακοεργία αντανακλάται ςτο 
καλό ικοσ». Πρζπει να τονιςκεί το γεγονόσ ότι μόνο οι καλοί 
άνκρωποι αναγνωρίηουν το καλό ςτουσ άλλουσ, και αυτι είναι θ 
υψθι θκικι.  
Χαρακτθριςτικό είναι αυτό που είπε ο ποιθτισ, 
Η τιμιότθτα επιβάλλεται ςτον γενναίο άνκρωπο 
Ενϊ ο κακόβουλοσ χαρακτθρίηεται με το άντικετο 
Ο γενναίοσ υπεραςπίηεται τουσ αυντρόφουσ 
Ενϊ ο κακόβουλοσ δεν τθρεί τθν δικαιοςφνθ. 
Και μια από τισ μεγαλφτερεσ εικόνεσ τθσ αγακοεργίασ είναι 
θεπικοινωνία μεταξφ των ςυγγενϊν, των γειτόνων και όλων των 
ανκρϊπων, και αυτόσ είναι ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ 
παράγοντεσ για τθν επίτευξθ αρμονίασ, αλλθλεξάρτθςθσ και 
διάδοςθσ των αξιϊν τθσ ςυμπόνιασ μεταξφ όλων των ανκρϊπων.  Σο 
Ραμαηάνι είναι ο μινασ που διατθροφνται οι καλζσ ςχζςεισ,  
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Σόνιςε ο Προφιτθσ ςτο χαντίκ κοφντςυ, ότι ο Αλλάχ είπε, «Εγϊ είμαι 
ο Αλλάχ, ο Πανελειμων. Δθμιοφρθςαν τθν μζτρα (Ραχίμ) και τθσ 
ζδωςα από το επίκετό μου (Ραχμάν), όποιοσ διατθρεί τισ ςχζςεισ με 
τουσ ςυγγενείσ του, κα ζχει επικοινωνία μαηί μου, και όποιοσ όχι δεν 
κα ζχει». Μετά είπε ο Προφιτθσ, «μπορείτε να διαβάςετε αυτό που 
είπε ο Αλλάχ, «και μπορεί να διαςκορπίςετε τθν διαφκορά ςτθν γθ 
και να κόψετε τισ ςχζςεισ ςασ με τουσ ςυγγενείσ ςασ. Αυτοί είναι οι 
άνκρωποι που τουσ καταραρατιζται ο Αλλάχ». Είπε επίςθσ ο 
Προφιτθσ, «όλεσ οι πράξεισ εκκζτονται ςτον Αλλά κάκε Δευτζρα και 
Πζμπτθ, και ο Αλλάχ ςυγχωρεί τισ αμαρτίεσ που κζλει, εκτόσ αν 
υπάρχουν δυο άνκρωποι (ι και ομάδεσ) που ζχουν διχόνοια μεταξφ 
τουσ, τότε λζει ο Αλλάχ «Αφιςτε τουσ μζχρι να ςυμφιλιωκοφν). 
Οι διατιρθςθ καλϊ ςχζςεων μεταξφ των ςυγγενϊν, είναι από τα 
ςτθριγματα τθσ πίςτθσ. θμειωτζον είναι εκείνο που αφθγικθκε ο 
Άμρου ιμπν Άμπςα, «μπικα ςτον Προφιτθ, και τον ρϊτθςα ποιοσ 
είςαι εςφ;». Μου απάντθςε, «Είμαι ο Προφιτθσ του Αλλάχ». Σον 
ρϊτθςα, «Και τι είναι προφιτθσ του Αλλάχ;». Απάντθςε, 
«Απεςταλμζνοσ από τον Αλλάχ». Σον ρϊτθςα, «ςε ζςτεειλε ο 
Αλλάχ;». Μου είπε, «μάλιςτα». Σον ρϊτθςε «και με τι ςε ζςτειλε;». 
Μου είπε, «να λατρεφεται ο Αλλάχ μόνο, και να καταςτραφεί θ 
ειδωλολατρία και να διατθροφνται οι καλζσ ςχζςεισ μεταξφ των 
ςυγγενϊν». Είπε επίςθσ, «όποιοσ πιςτεφει ςτον Αλλάχ και τον 
Απεςταλμζνο του, να διατθριςει καλζσ ςχζςεισ με τουσ ςυγγενείσ 
του». Η άλλθ πλευρά τθσ διατιρθςθσ καλϊ πράξεων, είναι να 
ζχουμε καλι ςχζςθ με όλουσ τουσ ανκρϊπουσ γφρω μασ. Ο 
Προφιτθσ είπε, «δεν επιτρζπεται ςε κανζναν να διακόψει τισ ςχζςεισ 
του με τον εν κρθςκεία αδελφό του, πάνω από τρεισ μζρεσ. Και όταν 
ςυναντιοφνται, ο κακζνασ τουσ, ςτρζφει το πρόςωπό του μακριά, και 
ο καλφτεροσ τουσ είναι εκείνοσ που κα χαιρετίςει πρϊτα  τον 
άλλον».  
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Αυτό δεν ςθμαίνει να αρκεςτεί ο άνκρωποσ ςτον χαρετιςμό που 
μπορεί  να γίνει ςτον δρόμο, αλλά να αρχίςει ειρινθ και χαιρετιςμό 
με όλθ τθν ςθμαςία τθσ λζξθσ. Πρζπει να είναι πραγματικόσ 
χαρετιςμόσ και όχι τυπικόσ, και να τον αιςκάνεται ο άνκρωποσ ςτθν 
καρδιά του, με τουσ ανκρϊπουσ, τα ηϊα και τα αντικείμενα. Σο 
Κοράνι αναφζρει, «Ω εςείσ που πιςτεφετε να ειςζλκετε μαηικά ςτθν 
ειρινθ, και να μθν ακολουκιςετε τα βιματα του διαβοφλου, διότι 
είναι κανάςιμοσ εχκρόσ ςασ». 

 
* * * 

  Η δόξα ανικει ςτον Αλλάχ, τον Κφριο του ςφμπαντοσ. Σθν ευόγία 
και τθν ειρινθ να ζχουν ο Προφιτθσ Σου, και όλοι όςοι ακολουκοφν 
πιςτά τθν πορεία του μζχρι τθν Εςχάτθ Ημζρα. 
    Αδελφοί μου ςτο Ιςλάμ, 
Ο Αλλά αποφάςιςε να προςδιορίςει το τελευταίο δεκαιμερο του 
μθνόσ του Ραμαηανιοφ για να αυξάνουν οι ευςεβείσ άνκρωποι τισ 
καλζσ τουσ πράξεισ, και οι αμαρτωλοί να προςπακιςουν να κάνουν 
καλζσ πράξεισ, ς’ αυτζσ τισ καλζσ μζρεσ που είναι  γεμάτεσ από τισ 
ευλογίεσ του Αλλάχ. 
Πάντα ο Προφιτθσ (ΕΕΑΕ) ζκανε καλζσ πράξεισ ςτον μινα αυτό, 
περιςςότερο από ό,τι κάνει ςε άλλουσ μινεσ. Ωςτόςο, τόνιςε θ 
Αΐςςα, ότι ο Προφιτθσ ζκανε περιςςότερεσ λατρείεσ τον μινα αυτό, 
και απομακρυνόταν από τισ απολαφςεισ και από τισ γυναίκεσ του. 
Σο τελευταίο δεκαιμερο του μθνόσ αυτοφ, περιζχει μια από τισ 
καλφτερεσ νφχτεσ, είναι θ νφχτα του αλ-Καντρ. θμείο αναφοράσ 
είναι αυτό που αφθγικθκε ο Προφιτθσ, ότι κάποιοσ άντρασ από 
τουσ Ιςραθλίτθσ πολζμθςε για χάρθ του Αλλάχ ζντεκα ςυνεχόμενουσ 
μινεσ. Σότε καφμαςαν οι πιςτοί αυτό, και αμζςωσ είπε ο Προφιτθσ, 
«Σο αποκαλφψαμε (το Κοράνι) τθν νφχτα του αλ-Καντρ. Ποιο είναι 
εκείνο που κα ςου μάκει τι είναι θ νφχτα του αλ-Καντρ; Η νφχτα του 
αλ-Καντρ είναι πιο ςθμαντικι και από χίλιουσ μινεσ. Αυτι τθν νφχτα 
κατζρχονται οι άγγελοι και το Πνεφμα, με τθν εντολι του Κυρίου 
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τουσ, για όλα τα πράγματα. Και είναι παντοφ ειρινθ ϊςπου να ζρκει 
θ αυγι». 
Ο Προφιτθσ είπε, «όποιοσ κάνει λατρείεσ τθν νφχτα του αλΚαντρ για 
τον Αλλάχ, α=επιδιϊκοντασ τθν ανταμοιβι Σου, κα του 
ςυγχωρθκοφν όλεσ οι αμαρτίεσ που ζκανε». Ο Προφιτθσ είπε, «να 
αναμζνετε τθν νφχτα του αλ-Καντρ, ςτισ τελευταίεσ εννιά μζρεσ, ι 
εφτά μζρεσ ι ςτισ τελευταίεσ πζντε μζρεσ».  
Από τισ καλφτερεσ πράξεισ είναι να βγάλει ο άνκρωποσ τθν ηακάτ του 
ιφταάρ ςτο τζλοσ του μθνόσ του Ραμαηανιοφ. Ο ιμπν Αμπάσ είπε, 
«επίβαλε ο Απεςταλμζνοσ τθν ηακάτ αλ-φίτρ για να ςυγχωρθκοφν οι 
κακζσ πράξεισ που ζκανε ο άνκρωποσ κατά τθν περίοδο τθσ νθςτείασ 
του, και για να εξαςφαλιςτεί θ τροφι του φτωχοφ. Όποιοσ τθν δίνει 
πριν τθν προςευχι τθσ εορτισ είναι ηακάτ, και μετά τθν προςευχι 
είναι ελεθμοςφνθ». 
Η Αΐςςα ρϊτθςε τον Προφιτθ (ΕΕΑΕ) για το τι πρζπει να πει τθν 
νφχτα του αλ-Καντρ, «τι πρζπει να πω αν γνωρίηω ότι αυτι είναι θ 
νφχτα του αλ-Καντρ;». Σθσ απάντθςε ο Προφιτθσ, «Να πεισ: Θεζ 
μου! Εςφ είςαι ο μεγαλφτεροσ ςυγχωρθτισ και Παντελειμων, να με 
ςυγχωριςεισ, επειδι Εςφ πάντα προτιμάσ τθν ςυγχϊρθςθ». 
Πρζπει να εκμεταλλευτοφμε τισ μζρεσ αυτζσ ςτισ λατρείεσ και να 
κάνουμε καλζσ πράξεισ. Να κάνουμε αυτό που κα μασ φζρει πιο 

α να μθν ςτερθκοφμε τισ ευλογίεσ Σου. Είναι μια κοντά ςτον Αλλάχ, γι
Νφχτα που είναι καλφτερθ από χίλιουσ μινεσ, και όποιοσ ςτερείται «

».το καλό που περιζχει, τότε κα ςτερθκεί μεγάλθ εφνοια 

 

υγχϊρα Θεζ μου τισ αμαρτίεσ μασ. 


