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Η μαρτυρία του Προφήτη (ΕΕΑΕ) για τουσ ςυντρόφουσ του 

Το καλό που είχαν  

 δόξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κύριο του ςύμπαντοσ, ο οπούοσ 

εύπε ςτο Ιερό Σου Βιβλύο, «και εκεύνοι που προηγόθηκαν από 

τουσ αλ-Μουχατζερύν και αλ-Ανςϊρ και εκεύνοι που τουσ 

ακολούθηςαν πιςτϊ, ο Αλλϊχ θα τουσ ευλογόςει και εκεύνοι θα εύναι 

ικανοποιημϋνοι από Αυτό. Ο Αλλϊχ θα τουσ προετοιμϊςει παραδεύςουσ 

όπου ρϋουν ποτϊμια, και εκεύ θα μϋνουν αιωνύωσ. Αυτό εύναι η 

μεγαλύτερη ανταμοιβό». 

Μαρτυρώ ότι δεν υπϊρχει ϊλλοσ Θϋοσ παρϊ μονϊχα ο Αλλϊχ, και 

μαρτυρώ ότι ο Μουχϊμμαντ εύναι δούλοσ Σου και Απεςταλμϋνοσ Σου. 

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 μϋχρι την ημϋρα τησ κρύςεωσ. 

Ο Αλλϊχ επύλεξε όποιοσ επιθύμηςε για να του αναθϋςει το καθόκον τησ 

μετϊδοςη του Μηνύματόσ Σου. Εύναι ϊνθρωποι γενναιόδωροι με καλό 

όθοσ, και ο Αλλϊχ επύλεξε από τουσ εκεύνουσ που όταν ςε θϋςη να 

ςυντροφεύςουν τουσ προφότεσ Σου, και να υπεραςπιςτούν το Μόνυμϊ 

του. Σο Κορϊνι αναφϋρει, «ο Αλλϊχ επιλϋγει από τουσ ϊγγελουσ 

Αγγελιαφόρουσ και από τουσ ανθρώπουσ επιλϋγει Απεςταλμϋνουσ. Ο 

Αλλϊχ ακούει και βλϋπει». Οι ςύντροφοι του προφότη όταν οι 

καλύτεροι ϊνθρωποι και εύχαν γνώςη, και όταν ϊνθρωποι 
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ταπεινωμϋνοι ςτον Θεό, και αυτό όταν φυςικό διότι εύναι ϊνθρωποι 

επιλεγμϋνοι από τον Αλλϊχ για να βοηθόςουν ςτην διϊδοςη του 

Μηνύματοσ του Αλλϊχ. 

Μιλώντασ για τουσ ςυντρόφουσ του Προφότη, ςημαύνει ότι 

αναφερόμαςτε ςτουσ καλύτερουσ ανθρώπουσ μετϊ τουσ προφότεσ. Ο 

ιμπν Αμπϊσ εύπε ότι οι εκλεκτού ϊνθρωποι που αναφϋρονται ςτο 

εδϊφιο, «πεσ: «δόξα των Αλλϊχ, και ειρόνη να ϋχουν οι ϊνθρωποι 

εκεύνοι που ϋχει επιλϋξει», εύναι οι ςύντροφοι του Προφότη. 

Ο ιμπν Μαςούντ εύπε, «ο Αλλϊχ κούταξε τισ καρδιϋσ των ανθρώπων και 

από τεταξύ τουσ επύλεξε την καρδιϊ του Μουχϊμμαντ και τον επύλεξε 

για να μεταφϋρει το Μόνυμϊ Σου. Και κούταξε τισ καρδιϋσ των 

ανθρώπων και από μεταξύ τουσ επύλεξε εκεύνεσ των ςυντρόφων του 

προφότη. Σουσ εκϊνε υπουργού του προφότη Σου και υπεραςπύζονταν 

την θρηςκεύα Σου. Αυτό που κρύνουν οι πιςτού καλό, τότε εύναι καλό και 

για τον Αλλϊχ, και εκεύνο που κρύνουν ότι εύναι κακό, τότε εύναι κακό 

και για τον Αλλϊχ», (Σο Μούςναντ του Άχμαντ). Όποιοσ διαβϊζει το 

Βιβλύο του Αλλϊχ, γνωρύζει οι ςύντροφού του κατεύχαν που ο Αλλϊχ 

επιβεβαύωνε επανελημμϋνα την βαθιϊ πύςτη τουσ. Ο Αλλϊχ τονύζει, «ο 

Αλλϊχ ευλόγηςε τουσ πιςτούσ που ςου ϋδωςαν τον λόγο κϊτω από το 

δϋντρο. Διαςκόρπιςε πϊνω τουσ την γαλόνη, και τουσ χϊριςε μεγϊλη 

πόρθεςη». Σο εδϊφιο, «όξερε τι εύχαν ςτισ καρδιϋσ τουσ», τονύζει την 

υπομονό, την πύςτη, την αφοςύωςη, την υπακοό και δύκαιο που εύχαν. 
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Ο Αλλϊχ επαινεύ τουσ ςυντρόφουσ του Πρροφότη ςε πολλϊ ςημεύα, 

αναφϋρουμε το εν λόγω εδϊφιο, «εκεύνοι που υπακούν ςτον Αλλϊχ και 

ςτον Απεςταλμϋνο Σου, μετϊ την ςυμφορϊ που αντιμετώπιςαν. Εκεύνοι 

που κϊνουν καλό και εύναι ευςεβεύσ θα λϊβουν μεγϊλη ανταμοιβό. Εύναι 

οι ϊνθρωπο εκεύνοι που όταν τουσ εύπαν: «οι ϊνθρωποι ενώνονται 

εναντύον ςασ και πρϋπει να τουσ φοβϊςτε». Αυτό όμωσ αυξόςε την 

πύςτη τουσ, και εύπαν προςτϊτησ μασ εύναι ο Αλλϊχ, και εύναι ο 

καλύτεροσ  προςτϊτησ». 

Σον’ιζει επύςησ ςε ϊλλο εδϊφιο, «για τουσ φτωχούσ από τουσ αλ-

Μουχατζεύν, που εκδιώθηκαν από τα ςπύτια τουσ και ςτερόθηκαν τισ 

περιουςύεσ τουσ». 

Σα εδϊφια του Κορανύου αναφϋρονται ςτουσ ςυντρόφουσ, το ύδιο 

γύνεται και με την ςούννα του. Εκεύνοι οι ϊνθρωποι θυςύαςαν τισ ζωϋσ 

τουσ για το Μόνυμα του Θεού, τοποθετώντασ τον Προφότη πϊνω από 

τον εαυτόν τουσ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ και όλουσ τουσ ανθρώπουσ. Ο 

Προφότησ τόνιςε, «οι καλύτερεσ γενιϋσ εύναι η δικό μου και οι δυο που 

ακολουθούν μετϊ». 

Εύπε επύςησ, «τα αςτϋρια εύναι η ϋνδειξη αςφαλεύασ των ουρανών, αν 

εξαφανιςτούν τότε θα αντιμετωπύςουν οι ουρανού το γραφτό τουσ. Και 

εγώ εύναι η αςφϊλεια των ςυντρόφων μου και αν πεθϊνω, τότε θα 

αντιμετωπύςουν το γραφτό τουσ. Και οι ςύντροφού μου εύναι αςφϊλεια 

τησ ούμμα μου και αν πεθϊνουν, τότε θα αντιμετωπύςει η ούμμα το 

γεφτό τησ», (Μούςλιμ). Σόνιςε επύςησ, «μην ςτεναχωριϋςτε, εφ’ όςον 
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υπϊρχουν μεταξύ ςασ ϊνθρωποι που με εύδαν και με ςυντροφςανε. Μα 

τον Αλλϊχ θα ϋχετε πϊντα καλό, εφ’ όςον θα υπϊχουν μεταξύ ςασ 

ϊνθρωποι που θα ςυμςύωςαν με ανθρώπουσ που με εύδαν και τουσ 

ςυντροφεύςανε», (ιμπν Άμπι ϊιμπα, αλ-Μούνςιφ). 

Αναφϋρουμε επύςησ αυτό που εύπε ο Προφότησ για μερικούσ 

ςυντρόφουσ του, «ο Άμπου Μπακρ εύναι εκεύνοσ που δεύχνει μεγϊλο 

ϋλεοσ για την ούμμα μου, και ο Όμαρ εύναι ο πιο ςυνεπόσ και δυνατόσ 

ςτην εφαρμογό των νόμων του Αλλϊχ, και ο Οθμϊν εύναι ο πιο 

ντροπαλόσ, ο Αλύ εύναι ο καλύτεροσ δικαςτόσ, ο Άμπου Ουμπϊιντα εύναι 

ο ϋμπιςτοσ για αυτό την ούμμα, ο Μουϊδ εύναι εκεύνοσ που κατϋχει 

πλόρη γνώςη για το επιτρεπτό και το απαγορευμϋνο, ο Ουμπϊι εύναι ο 

καλύτεροσ που αγορεύει το Κορϊνι και ο Ζϊιντ εύναι ο πιο ςυνεπόσ 

ςτην εκτϋλεςη των καθηκόντων του». Όταν ανϋβηκε ο Προφότησ πϊνω 

ςτον βουνό, και μαζύ του ανϋβηκαν και ο Άμπου Μπακρ, ο Οθμϊν και 

Όμαρ, τότε κουνόθηκε το βουνό, αμϋωσ του εύπε ο Προφότησ, «μεύνε 

ακύνητο, επειδό πϊνω ςου ςτϋκονται Προφότησ, ϋνασ ϋμπιςτοσ και δυο 

μϊρτυρεσ», (αλ-Μπυχϊρυ). Εύπε επύςησ- δεύχοντασ την θϋςη των Άμπου 

Μπακρ και Όμαρ-, «οι ϊνθρωποι που κατϋχουν υψηλϋσ θϋςεισ, τουσ 

βλϋπει εκεύνοσ που βρύςκεται πιο κϊτω πολύ φανερϊ, όπωσ βλϋπουν τα 

αςτϋρια ςον ουρανό. Ο Άμπου Μπακρ και ο Όμαρ εύναι από αυτούσ 

τουσ ανθρώπουσ που κατϋχουν υψηλό θϋςη», (ιμπν Μϊτζα, ούναν). Ο 

Προφότησ όθελε πϊντα να δεύξει το καλό που εύχαν οι ςύντροφού του, 
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για να τουσ υποςτηρύξει και για να δώςει ςτην ούμμα του ϋνα καλό 

προτότυπο. 

Εύπε ο Προφότησ (ΕΕΑΕ), «μην με βλϊψετε κϊνοντασ κακό ςτουσ 

ςυντρόφουσ μου, διότι ο Αλλϊχ με ϋςτειλε για ςασ για να ςασ μεταφϋρω 

το Μόνυμϊ Σου, και ενώ εύπατε ότι εύμαι ψεύτησ, ο Άμπου Μπακρ με 

πύςτεψε. Αν ο Αλλϊχ δεν τον χαρακτόριςε φύλο μου, θα τον διϊλεγα 

αγηπητό και ςτενό ςύντροφο. Όμωσ εύμαςτε αδϋλφια ςτον Αλλϊχ», 

(αλ-Μουχϊρυ και αλ-Σαμπαρϊνυ). Εύπε επύςησ για τον Όμαρ, «ο Αλλϊχ 

τοποθϋτηςε το δύκιο ςτην καρδιϊ του Όμαρ και ςτον λόγο του», 

(Άχμαντ, Μούςναντ), και για τον Οθμϊν, «Μα πώσ να μην ςϋβομαι ϋναν 

ϊνθρωπο που τον ςϋβονται και οι Άγγελοι», (Μούςλιμ, αχύχ), και για 

τον Αλύ, «ανόκουμε ο ϋνασ ςτον Άλλον). 

Σα λόγια του Προφότη για τουσ ςυντρόφουσ του, δεύχνουν αληθινό 

αγϊπη και καλό αντιμετώπιςη, πρϊγμα που δεν ϋχει ςυμβεύ ξανϊ κατϊ 

την διϊβα τησ ιςτορύασ. Αςχολιόταν πϊντα με τισ υποθϋςεισ τουσ και 

τουσ ϋδειχνε μεγϊλη ηπιότητα και πλόρωνε ακόμα και τα χρϋη τουσ. 

ημεύο αναφορϊσ εύναι εκεύνο που αφηγόθηκε η Αΐςςα, ¨μπόκε ο 

Προφότησ ςτο ςπύτι του Οθμϊν ιμπν Μαδ’ούν όταν πϋθανε, και 

γονϊτιςε και τον φύληςε και ϋκλαψε, (Αμπντουλρϊζικ, Μούνςιφ). Σο 

ύδιο το βλϋπουμε ςτην ιςτορύα του Σζουλϊιμπιμπ, όταν τελεύωςε η 

μϊχη ρώτηςε ο Προφότησ τουσ ςυντρόφουσ του «χϊςατε κανϋναν;), 

του εύπαν «μϊλιςτα, τον τϊδε και τον τϊδε...». Σουσ ρώτηςε ξανϊ, 

«ποιοσ ϊλλοσ λεύπε;», του εύπαν (κανϋνασ). Σότε εύπε, «εγώ ϋχαςα τον 
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Σζουλϊιμπιμπ). Σον βρόκαν ςκοτωμϋνο και γύρω του εφτϊ 

ςκοτωμϋνοι, τότε εύπε, «ςκότωςε τουσ εφτϊ και τον ςκότωςαν, αυτόσ 

μου ανόκει και του ανόκω». Σον ςόκωςε ςτα χϋρια του μϋχρι που τον 

θϊψανε. 

Ζητώ ςυγώρηςη από τον Αλλϊχ 

 

*      *      * 

Η δόξα ανόκει ςτον Αλλϊχ, τον Κύριο του ςύμπαντοσ. Μαρτυρώ ότι δεν 

υπϊρχει ϊλλοσ Θεόσ παρϊ μονϊχα ο Αλλϊχ, και μαρτυρώ ότι ο 

Μουχϊμμαντ εύναι δούλοσ του και Απεςταλμϋνοσ του. 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 

μϋχρι την ημϋρα τησ κρύςεωσ. 

Αδελφού μου ςτο Ιςλϊμ, 

Ο Προφότησ ςύςτηςε ςτην ούμμα του να αντιμετωπύςει με ςεβαςμό 

τουσ ςυντρόφουσ τουσ και να μην τουσ βλϊψουν, ούτε να τουσ 

υποτιμόςουν. Σόνιςε, «μα τον Αλλϊχ να αντιμετωπύςετε με καλό τρόπο 

τουσ ςυντρόφουσ μου. Όποιοσ με αγαπϊει, τότε τουσ αγαπϊει και 

αυτούσ, και όποιοσ με μιςεύ, τότε μιςεύ και αυτούσ. Όποιοσ τουσ 

βλϊπτει, τότε βλϊπτει και εμϋνα, και εκεύνοσ που βλϊπτει εμϋνα 

προςβϊλλει και τον Αλλϊχ», (Άχμαντ και αλ-Σερμεδύ). Επύςησ, «μην 

βλαςφημύςετε τουσ ςυντρόφουσ μου, διότι ακόμα και αν ο ϋνασ κατϋχει 
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όπωσ το βουνό του Ούχουντ χρυςό και ξοδεύει για χϊρη του Αλλϊχ, δεν 

θα φτϊςει ςτο μιςό του ενόσ από αυτούσ», (αλ-Μπουχϊρυ). 

Οι ςύντροφοι του Προφότη ϋφταςαν ςτην υψηλό αυτό θϋςη, χϊρη 

ςτην πύςτη και την αφοςύωςη ςτον Αλλϊχ, επύςησ ςτην αληθινό αγϊπη 

που εύχαν ςτον Προφότη (ΕΕΑΕ). Επύςησ χϊρη ςτισ θυςύεσ τουσ, την 

υπερϊςπιςη του δικύου και του κοινού ςυμφϋροντοσ, επύςησ χϊρη ςτα 

καλϊ τουσ όθη και την καλό τουσ ςυμεριφορϊ. Όλα αυτϊ τουσ ϋκαναν 

να αξύςουν τον ϋπαινο του Αλλϊχ. 

ημειωτϋον εύναι αυτόσ ο παρακϊτω ςτούχοσ, 

Εύναι οι εκλεκτού ϊνθρωποι και πρϋπει να γνωρύςει την αξύα τουσ 

Και να ακολουθόςει ςτενϊ τα βόματϊ τουσ. 

Η γενιϊ του Προφότη ςυνϋβαλαν πολύ δυναμικϊ ςτην αλλαγό τησ 

μορφόσ τησ ζωόσ, και ςτην αποκατϊςταςη του δικύου. Βαςύςτηκαν 

ςτην θεύα αποκϊλυψη για να αποκαταςτόςουν το δύκιο και την 

ιςότητα. Γι’ αυτό πρϋπει να αγαπόςουμε τουσ ςυντρόφουσ του 

Προφότη και να ακολουθόςουμε την πορεύα τουσ επύςησ να μιμηθούμε 

τισ καλϋσ τουσ πρϊξεισ. Σονύζει ο Αλλϊχ, παρουςιϊζοντασ τα 

χαρακτηριςτικϊ των αλ-Μουχατζερύν και αλ-Ανςϊρ, ¨και εκεύνοι που 

όρθαν μετϊ από αυτούσ λϋνε: «Κύριϋ μασ ςυγχώρηςϋ μασ και τουσ 

αδελφούσ μασ, που μασ προηγόθηκαν ςτην πύςτη. Μην αφόνεισ ςτισ 

καρδιϋσ μασ κανϋναν φθόνο για τουσ πιςτούσ. Εςεύ εύςαι ο 

Πολυφιλϋςπλαχνοσ». Εύπε ο Ιμϊμησ αλ-Ρϊζυ επύςησ, «εκεύνεσ οι γενιϋσ 
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που όρθαν μετϊ τουσ αλ-Μουχατζερύν και αλ-Ανςϊρ, πρϋπει να τουσ 

ζητόςουν ϋλεοσ και ευλογύα από τον Αλλϊχ». 

Μιλώντασ την υψηλό θϋςη που κατϋχουν οι ςύντροφοι του Προφότη, 

δύνουμε καλό παρϊδειγμα για τα παιδιϊ μασ, διότι αυτό θα βοηθόςει 

ςτην αποκατϊςταςη των καλών ηθών, των θετικών ςυμεριφορών και 

του ςυςτόματοσ αξιών. Αυτό θα βοηθόςει τα παιδιϊ μασ να 

υιοθετόςουν την μετριοπϊθεια, όπωσ ϋκαναν και οι ςύντροφοι του 

Προφότη (ΕΕΑΕ).Αυτό θα βοηθόςει επύςησ ςτην δημιουργύα 

ανθρώπων που δύνανται να αναλϊβουν την διϊδοςη του Μηνύματοσ 

του Ιςλϊμ και να εκπληρώςουν τα θρηςκευτικϊ τουσ καθόκοντα, 

επύςησ να οδηγόςουν τουσ ανθρώπουσ ςτην ςωτηρύα και να ςώςουν 

την ούμμα από την αμηχανύα. Σϋτοια ϊνθρωποι ςύγουσ θα καταβϊλλουν 

μεγϊλεσ προςπϊθειεσ ςτην αποκτϊςταςη τησ ευτυχύασ, τησ 

ςταθερότητασ και τησ προόδου. 

Εύχομαι να κατανοόςουμε την μεγϊλη και υψηλό αξύα που κατϋχουν οι 

ςύντροφοι ου Προφότη, και να ακολουθόςουμε την πορεύα τουσ και τα 

βόματϊ τουσ επύςησ να υιοθετόςουμε τα όθη τουσ και να μϊθουμε από 

τισ θυςύεσ τουσ. Εύχομαι να διδαχτούμε από την ιςτορύα τουσ και να 

χρηςιμοποιόςουμε όλα αυτϊ ςτην οικοδόμηςη του πλανότη και ςτην 

δημιουργύα του πολιτιςμού, με τρόπο που χρηςιμεύει ςτουσ 

ανθρώπουσ και αποδεικνύει την μετριοπϊθεια του Ιςλϊμ και την 

πραγματικότητϊ του. 
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Θεϋ μασ ςυγχώρηςϋ μασ και τουσ πιςτούσ αδελφούμε μασ που ϋζηςαν 

πριν από μασ, και εξϊγνιςε τισ καρδιϋσ μασ και αφαύρεςε οτιδόποτε 

μύςο ό φθόνο από μασ. Και κϊνει μασ να αγαπόςουμε τουσ αδελφούσ 

μασ τουσ πιςτούσ. Εςύ εύςαι ο Πολυφιλϋςπλαχνοσ. 

 

 

 


