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(1) 

Η ϋννοια των καλών και κακών πρϊξεων 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

οποίος τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο, «όποιος κάνει 

καλό, θα είναι για τον εαυτόν του. Θαι όποιος κάνει 

κακό, θα έχει τις συνέπειες. Ν Θύριός σου δεν αδικεί τους 

δούλους Ρου».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

απεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως.  

Ν Ώλλάχ έχει τιμήσει τον άνθρωπο, τελειοποιώντας την 

δημιουργία του, και φύσηξε μέσα του από το πνεύμά Ρου. 

Έκανε επίσης τους αγγέλους να γονατίσουν μπροστά του, και 

το σύμπαν στην διάθέσή του. Έχει τιμήσει ο Ώλλάχ τον 

άνθρωπο, και τον έκανε ηγέτη όλων των άλλων 

δημιουργημάτων. Ρο Θοράνι τονίζει, «και έχουμε τιμήσει τα 

παιδιά του Ώδάμ, και τους κουβαλάμε στην θάλασσα και την 

στεριά. Ρους χαρίσαμε από όλες τις εύνοιες, και τους 

τοποθετήσαμε σε ανώτερη θέση, σε σχέση με τα άλλα 

δημιουργήματα».  

Ν άνθρωπος έχει αναλάβει την βαριά ευθύνη, που δεν ήθελα 

ούτε οι οθρανοί ούτε η γη να αναλάβουν. Αια παράδειγμα ο 

άνθρωπος έχει την ευθύνη του καθηκόντος, και αυτό απαιτεί να 
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κοπιάσει και να εργαστεί για την οικοδόμηση της γης, χωρίς να 

αμελήσει και την λατρεία του. Ρο Θοράνι τονίζει, «και όταν 

τελειώσει ι προσευχή, να διασκορπιστείτε στην γη, και να 

αναζητήσει τις εύνοιες του Ώλλάχ. Λα δοξάσετε τον Ώλλάχ για 

να ευημερήσετε». 

Ν μουσουλμάνος πρέπει να γνωρίζει ότι όλα όσα κάνει, 

καταγράφονται, και θα τον κρίνει ο Ώλλάχ για τις πράξεις του. 

πως επιβεβαιώνει και το Θοράνι, «όποιος κάνει και το βάρος 

ενός κόκκου καλού, θα ανταμειφθεί για αυτό. Θαι όποιος κάνει 

το βάρος ενός κόκκου κακού, θα κριθεί για αυτό». 

Ε έννοια της πράξης περιέχει το έργο και τον λόγο του 

ανθρώπου.  

Ρο Θοράνι τονίζει, «διατάχθηκαν μόνο να λατατεύουν τον 

Ώλλάχ. Θαι αφοσιωμένοι στην θρησκεία να τηρήσουν τις 

προσευχές και να δώσουν την Δακάτ. Ώυτή είναι η ορθή 

θρησκεία».  

Ε έννοια του καλού έρου είναι ευρεία και περιέχει τις 

λατρευτικές πράξεις που επιβάλλει ο Ώλλάχ στον άνθρωπο, 

όπως οι προσευχές, την Δακάτ, το προσκύνημα κ.λπ. το Θοράνι, 

τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε, γονατίστε, και υποκλίστε και 

λατρέψτε τον Θύριό σας για να ευημερήσετε». Ν Ξροφήτης 

είπε, «η καθαριότητα είναι το μισό της πίστης. Ε έκφραση 

«δόξα των Ζεώ», γεμίζει την ζυγαριά. Νι δυο εκφράσεις, 

«δοξασμένος είναι ο Ώλλάχ, και ο Ώλλάχ είναι ο ύψηστος, 

γεμίζουν το κενό ανάμεσα στους ουρανούς και της γης. Νι 

προσευχές είναι το φως, η ελεημοσύνη είναι σημάδι, η υπομονή 
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είναι λάμψη, το Θοράνι είναι επιχειρηματολογία που μπορεί 

να είναι για σένα ή εναντίον σου. λοι οι άνθρωποι κοπιάζουν, 

υπάρχει εκείνος που σώζει τον εαυτό του, και εκείνος που την 

καταστρέφει». 

Ώπό τις καλές πράξεις που χρειάζεται να κάνει ο 

μουσουλμάνος, είναι να λέει την αλήθεια και καλά λόγια και να 

χαιρετίζει τους άλλους. Ρο Θοράνι τονίζει, «πες στους δούλους 

μου να μιλάνε πάντα με τον καλύτερο τρόπο». Γπίσης είπε ο 

Ξροφήτης, «οι πιο αγαπημένοι από σας σε μένα είναι εκείνοι 

που έχουν καλά ήθη, που αγαπάνε και αγαπιούνται».  

Νι καλές πράξεις είναι εκείνες που πραγματοποιούν τις 

υπέρτατες καλές ανθρώπινες αξίες, και συμβάλλουν στην 

οικοδόμηση μια ενωμένης κοινωνίας, όπου κυριαρχούν η 

αγάλη και η αλληλοσυνεργασία, το έλεος και η ανοχή. Ν 

άνθρωπος που εργάζεται για να συντηρήσει τον εαυτόν του και 

την οικογένειά του, θεωρείται κατά το Ησλάμ ότι κάνει καλές 

πράξεις.  

Πημείο αναφοράς είναι ότι όταν οι σύντροφοι του Ξροφήτη 

είδαν κάποιον να εργαστεί πολύ σκληρά, είπα «αν ήταν αυτό 

για χάρη του Ώλλάχ, θα ήταν καλύτερα για αυτόν». Ρότε ο 

Ξροφήτης είπε, «αν εργάζεται για να συντηρήσει τα μικρά του 

παιδιά, είναι για χάρη του Ώλλάχ. Ών εργάζεται για να 

συντηρήσει τους ηλικιωμένους γονείς του, τότε είναι για χάρη 

του Ώλλάχ.αν όμως εργάζεται υποκριτικά, τότε είναι για χάρη 

του σατανά».  
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Ν Ξροφήτης έδωσε το καλύτερο παράδειγμα, διότι εργαζόταν 

για να συντηρήσει την οικογένειά του. Ε ΏΎσσα είπε, «ο 

Ξροφήτης έφτιαχνε τα υποδήματά του και έραβε τα ρούχα του 

και έκανε τις εργασίες του σπιτιού του, όπως κάνετε όλοι σας». 

Γίπε ο Ξροφήτης, «αν κάποιος ξοδεύει για να συντηρήσει την 

οικογένειά του, και κάνει αυτό για χάρη του Ώλλάχ, τότε 

ανταμείβεται για αυτό».  

Ώπό τις καλές πράξεις είναι επίσης εκείνη που χρησιμεύει στους 

άλλους. Ν Ξροφήτης είπε, οι καλές πράξεις είναι πολλές, «η 

δοξασίες του Ώλλάχ, η συμβουλή να γίνει το καλό και η 

απαγόρευση του κακού. Λα απομακρύνει κανείς τα εμπόδια 

από τον δρόμο, να βοηθήσει τους κουφούς και τους τεφλούς. 

Λα βοηθήσει κανείς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όλες 

αυτές θεωρούνται καλές πράξεις».  
Γπίσης η οικοδόμηση της κοινωνίας, όπως αναφέρει και το 

Θοράνι, «είναι εκείνος που σας δημιούργησε και σας έκανε να 

οικοδομήσετε την γη». Ώυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που 

εργάζονται στον τομέα του εμπορίου και της βιομηχανίας, και 

καταβάλλουν προσπάθειες στον τομέα αυτό, θα ανταμειφθούν 

από τον Ώλλάχ. 

Νι καλές πράξεις δεν αφορούν μόνο στους ανθρώπους, 

αλλά πρέπει ο άνθρωπος να συμπεριφέρεται επίσης με καλό 

τρόπο και στα ζωα. Ν Ξροφήτης είπε, «να φοβάστε τον Ώλλάχ 

για αυτό το ζώο (την καμήλα), όταν την χρησιμοποιείται να την 

συντηρήσετε και όταν την αφήνετε να φροντίσετε να είναι 

καλά». Γίπε επίσης, «είδα έναν άνθρωπο στον παράδεισο, να 
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απολαμβάνει διότι απομάκρυνε ένα δέντρο που εμπόδιζε τους 

ανθρώπους».  

Νι κακές πράξεις είναι όλες εκείνες που προκαλούν την 

οργή του Ώλλάχ, και χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο ως εργαλείο 

του κακού και της καταστροφής. 

Ώπό τις κακές πράξεις επίσης είναι να αμελήσει κανείς την 

ευθύνη του απέναντι στην οικογένειά του, και να μην 

προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα στα παιδιά του. Ρο 

Θοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύτετε να σώσετε τον εαυτόν 

σας και τις οικογένειές σας από την κόλαση». Ν Ξροφήτης είπε, 

«αμαρτάνει εκείνος που αφήνει να χαθούν εκείνοι για τους 

οποίους έχει ευθύνη».  

Ε διάδοση της διαφθοράς στην γη, των ψέματων και της 

τρομοκρατίας, είναι από τις κακέ πράξεις. Ρο Θοράνι τονίζει, 

«να μην διασκορπίσετε την διαφθορά στην γη». Γπίσης, «μην 

αναζητήσεις να διασκορπίσεις την διαφθορά, διότι ο Ώλλάχ δεν 

αγαπά τους ανθρώπους που προκαλούν και διασκορπίζουν την 

διαφθορά». Ν Ξροφήτης είπε, «δεν επιτρέπεται να βλάπτει 

κανείς ούτε να τον βλάπτουν». Γπίσης, «όποιος βλάπτει τους 

μουσουλμάνους, βάζοντας εμπόδια στους δρόμους τους, τότε 

θα τον πιάσουν οι κατάρες τους». 
Ώπό τις κακές πράξεις επίσης, είναι να διαδίδει κανείς λόγια 

που προκαλούν σύγκρουση μεταξύ των ανθρώπων, όπως ο 

σαρκασμός, η ύβρις, η αχρειότητα κ.λπ. όλα αυτά αντιτίθεται με 

την ηθική του Ησλάμ. 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας 
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* * * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο οποίος 

τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο, «όποιος κάνει καλό, θα είναι για 

τον εαυτόν του. Θαι όποιος κάνει κακό, θα έχει τις συνέπειες. Ν 

Θύριός σου δεν αδικεί τους δούλους Ρου».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

απεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως.  

Ε κάθε πράξη του ανθρώπου, έχει αποτέλεσμα για εκείνον 

στην ζωή τούτη και στην επόμενη. Ρο Θοράνι αναφέρει, 

«όποιος κάνει καλές πράξεις, είτε αρσενικό [άντρας] είτε θηλυκό 

[γυναίκα], θα τον κάνουμε να ζήσει καλή ζωή, και στην 

επόμενη θα τον ανταμείφσουμε κατάλληλα».  

Γπίσης οι καλές πράξεις ανταμείβονται ακόμα και μετά τον 

θάνατο του ανθρώπου, όπως είπε ο Ξροφήτης, «εφτά πράξεις 

διατηρούν την ανταμοιβή του ανθρώπου συνεχίζει μετά τον 

θάνατό του, αν διδάσκει γνώση, αν βοηθήσει να ρέει ένα 

ποτάμι, αν βοηθήσει να σκάψει κανείς ένα πηγάδι νερούν, αν 

φυτέψει χουρμαδιά, αν χτίσει τέμενος και αν αφήνει ένα παιδί 

που του ζητάει συγχώρηση από τον Ώλλάχ». 

Νι καλές πράξεις επίσης κάνουν να συγχωρηθούν οι 

αμαρτίες των ανθρώπων, όπως τονίζει και το Θοράνι, «για 

εκείνους που πιστεύουν, τους συγχωρούμε τις αμαρτίες τους». 
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Γπίσης θα έχουν μεγάλη ανταμοιβή, «εκείνοι που πιστεύουν 

θα μπουν στον παράδεισο». 

Νι καλές πράξεις καρποφορούν, το ίδιο και οι κακές πράξεις, 

διότι οδηγούν τον άνθρωπο στην περιπλάνηση και στην 

αστάθεια. Ρο Θοράνι τονίζει, «και όποιος αρνείται να με 

δοξάζει, θα έχει μεγάλη ταλαιπωρία στην ζωή». Γπίσης θα έχει 

άσχημη κατάντια, «εκείνοι που λεηλατούν τις περιουσίες των 

ορφανών, είναι σαν να τρώνε φωτία». 

Ξρέπει να αναζητούμε το καλό και να το κάνουμε, και να 

απομακρυνθούμε από όλες τις κακές πράξεις. Ρο Θοράνι 

τονίζει, «ορκίζομαι στον χρόνο. Ν άνθρωπος ζει σε 

περιπλάνηση. Κε εξαίρεση εκείνων που πιστεύουν και κάνουν 

καλές πράξεις. Θαι παροτρύνουν ο ένας τον άλλον να δεχθούν 

την αλήθεια. Θαι παροτρύνουν ο ένας τον άλλον να δείξουν 

υπομονή». 

Ζεέ μοθ, βοηθήσέ μας να κάνουμε καλές πράξεις, και να 

εγκαταλείψουμε όλα τα κακά έργα. Θάνε μας Ζεέ μου να 

είμαστε αφοσιωμένοι μόνο σε Πένα, και δείξου τα καλά μας 

έργα. Σύλαξε Ζεέ μου την χώρα μας και όλες τις χώρες του 

κόσμου. 
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Ώραβική Βημοκρατία της Ώιγύπτου       4 Οαμαζανίου 1440  

πουργείο των ΐακουφίων                    10 ΚαΎου 2019 

 

Σο Ραμαζϊνι εύναι ο μόνασ τησ απαλλαγόσ από την 

φωτιϊ τησ κολϊςησ 
 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

Νποίος αναφέρει στο Ηερό του ΐιβλίο, «Ω εσείς που 

πιστεύετε σας έχει επιβληθεί η νηστεία έτσι όπως είχε 

επιβληθεί στους ανθρώπους που σας είχαν ζήσει πριν από σας, 

για να φοβάστε τον Ώλλάχ». Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος 

Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ 

είναι δούλος Ρου και Ώπασταλμένος Ρου. Πημείο αναφοράς 

είναι αυτό που είπε ο Ξροφήτης, «ποιος νηστεύει το Οαμαζάνι 

με πίστην επιδιώκοντας την συγχωρηση από τον Ώλλάχ, θα του 

συγχωρηθούν οι αρμαρτίες που έκανε». Ρην ειρήνη και την 

ευλογία του Ώλλάχ να έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της 

Νκογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν 

πιστά την πορεία του». 

Ν μήνας του Οαμαζανίου είναι ξεχωριστός και ευλογημένος, 

είναι ο μήνας που αποκαλύφθηκαν τα θεϊκά βθβλία. Ρο Θοράνι 

αναφέρει, «Ν μήνας του Οαμαζανιού στον οποίο 

αποκαλύφθηκε το Θοράνι που είναι καθοδήγηση στους 

ανθρώπους». Ν Ξροφήτης είπε, «Ρα φυλάδια του Ώβραάμ 

αποκαλύφθηκαν την πρώτη νύχτα του μηνός του Οαμαζανιού. 

Ε 
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Ε Ρορά αποκαλύφθηκε στις έξι Ομαζανιού, και το Γυαγγέλιο 

στις δέκα τρεις Οαμαζανιού. Ρο Δαμπούρ αποκαλύφθηκε στις 

δέκα οκτώ Οαμαζανιού, και το Θοράνι αποκαλύφθηκε στις δέκα 

τέσσερις του Οαμαζανιού».  

Ρο Οαμαζάνι είναι επίσης ο μήνας της επίκλησης που είναι η 

μεγαλύτερη λατρεία και η υψίστη υπακοή, χάρη στην οποία ο 

υπηρέτης προσεγγίζει τον Θύριό του. Κελετώντας το Bιβλίο του 

Ώλλάχ, η Βόξα ανήκει σ’ αυτόν, ανακαλύπτουμε ότι τα εδάφια 

που αφορά την επίκληση είναι μεταξύ των εφαδιών που 

αφορούν την νηστεία. Ν Ώλλάχ, η Βόξα ανήκει σ’ Ώυτόν, λέει: 

«Θαι όταν οι δούλοι Κου, σας ρωτήσουν για μένα, τότε είμαι 

πολύ κοντά: αναταποκρύνομαι στην κλήση εκείνου που Κε 

παρακαλάει. Ώς ανταποκρυθούν στην έκκλησή Κου, και να 

πιστεύουν σ’ Γμάνα, και τότε ότι μπορεί να καθοδηγηθούν 

καλά». Ώυτό δείχνει ότι οι επικλήσεις νηστείας έχουν 

προτεραιότητα στην ανταπόκρυση του Ζεού. 

 Πτο πλαίσιο αυτό ο Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) είπε: «Ν άνθρωπος που 

νηστεύει έχει τρεις κλήσεις που πραγματοποιούνται». Γίπε 

επίσης, «Ρρεις άνθρωποι έχουν μια επίκληση 

πραγματοποιούνται: ο δίκαιος Θυβερνήτης, ο άνθρωπος που 

νηστεύει μέχρι να κάνει ιφταάρ και η κλήση του καταπιεσμένου 

και αδινηκμένου, που ανοίξουν οι πύλες των ουρανών γι’ 

αυτές. Ν Ώλλάχ, η Βόξα ανήκει σ’ Ώυτόν, λέει: «Νρκίζομαι στο 

Κεγαλείο Κου να σε δικαιώσω ακόμα και αν γίνει αυτό 

καθηστερημένα». 
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Γπιπλέον, ο Ώλλάχ έκρινε το Οαμαζάνι να είναι ο μήνας που οι 

πιστοί απαλλάγονται από την Θόλαση. Ξροφήτης μας (ΓΓΏΓ), 

είπε: «ταν πέφτει η πρώτη νύχτα του Οαμαζανιού, οι δαίμονες 

και οι διάβολοι αλυσοδένονται, οι πόρτες της κόλασης 

φραγίζονται, και δεν μένει καμία πύλη ανοικτή. Ώνοίγουν οι 

πύλες του παραδείσου, και δεν  μένει καμία πύλη κλειστή. Ρότε 

κάποιος θα φωνάξει, «Ω εσύ που κάνεις καλό να σμίξεις! Ω εσύ! 

Ξου κάνεις κακό, να απομακρυνθείς. Ν Ώλλάχ απαλλάσσει 

ανθρώπους από την κόλαση». Ιέει επίσης, ο Ξροφήτης είπε, 

«Πε κάθε ιφταάρ, ο Ώλλάχ απαλλάσσει ανθρώπους από την 

κόλαση». Ώυτή η απαλλαγή από την κόλαση σημαίνει ότι ο 

άνθρωπος δεν μπαίνει ποτέ στην κόλαση. Ε νηστεία είναι μια 

πόρτα των καλών πράξεων, ο Ξροφήτης είπε, «Ε νηστεία 

προφυλάσσει τον άνθρωπο από την κόλαση». 

Ν Ξροφήτης είπε επίσης, «ποιος δούλος του Ζεού νηστεύει, ο 

Ώλλάχ θα τον φυλάξει από την κόλαση». 

Ν Κουάδ ιμπν Ρζάμπαλ (ΓΏΓ), αφηγήθηκε λέγοντας, «Ήμουν 

μαζί με τον Ξροφήτη (ΓΓΏΓ), σ’ ένα ταξίδι. Θάποια μέρα 

ήμουν κοντά του, και ενώ περπατούσαμε, τον είδα μόνον του 

και τότε του είπα, «Ω Ώπεσταλμένε του Ώλλάχ, πές μου για 

κάποιο έργο που αν το κάνω μπαίνω στον παράδεισο και να με 

προστατέψει από την κόλαση. Ρότε του απάντησε ο Ξροφήτης, 

«με ρωτάς για ένα μεγάλο θέμα, και είναι εύκολο για εκείνον 

που του το διευκολύνει ο Ώλλάχ. Λα λατρεύεις τον Ώλλάχ και 

να μην συνεταιρίζει μαζί Ρου άλλες θεότητες. Λα τηρείς την 
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προσευχή, να προσφέρεις την Δακάτ, να νηστεύεις το Οαμαζάνι 

και να προσκυνείς τον Ηερό Νίκο». Θαι μετά μου είπε, «Λα σου 

καθοδηγήω στις πόρτες του καλού; Ε νηστεία προφυλάσσει τον 

άνθρωπο από το κακό, και η ελεημοσύνη σβήνει την αμαρτία, 

όπως σβήνει το νερό την φωτιά».  

Ε νηστεία είναι ένας από τους μεσολλαβητές που δέχεται ο 

Ζεός την μεσσολάβησή τους την ημέρα της κρίσεως. Ν 

Ξροφήτης τονίζει, «Ε νηστεία και το Θοράνι μεσολλαβούν για 

τον άνθρωπο την ημέρα της κρίσεως. Ε νηστεία θα πει, «Ω Ζεέ 

μου, του στέρησα την τροφή και τις επιθυμίες κατά την 

διάκρεια της ημέρας, γι’ αυτό λέει, «δώσε μου την δυνατότητα 

της μεσσολάβησης γι’ αυτόν τον άνθρωπο. Ρο Θοράνι 

αναφέρει, «του στέρησα τον ύπνο του την νύχτα, δώσε μου την 

δυνατότητα να μεσολλαβήσω γι’ αυτόν τον άνθρωπο». Γίπε, 

«Ζα μεσολλαβήσουν». 

Ε νηστεία είναι ένας λόγος που βοηθάει στην συγχώρηση των 

αμαρτιών των ανθρώπων, και ένας δρόμος που οδηγεί τον 

άνθρωπο στον παράδεισο. Ν Ώλλάχ έδωσε την υπόσχεσή του 

στους ανθρώπους στους δούλους του που νηστεύουν ότι θα τους 

συγχωρήσει όλες τους τις αμαρτίες και την πλήρη ανταμοιβή. 

Ρο Θοράνι αναφέρει, «Αια τους ανθρώπους που υποτάσσονται 

στον Ζεό και για εκείνους τους πιστούς και τις πιστές, για τους 

υπάκουους και τις υπάκουες, τους ειλικρινείς άντρες και 

ειλικρινές γυναίκες, τους άντρες που είναι ακλόνητοι στην 

πίστη τους και τις ακλόνητες γυναίκες, για τους ταπεινούς και 
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τις ταπεινές, για τους άντρες που ελεούν και τις γυναίκες που 

ελεούν, για τους τους ανθρώπους που κάνουν νηστεία και τις 

γυναίκες που κάνουν νηστεία, για εκείνους και εκείνες που 

διατηρούν την αγνότητά τους, και για εκείνους και εκείνες που 

υμνούν πολύ τον Ώλλάχ, τους προετοίμασε ο Ώλλάχ 

συγχώρηση και μεγάλη ανταμοιβή». 

Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) είπε, «ποιος κάνει νηστεία κατά τον 

Οαμαζάνι, θα του συγχωρηθούν οι προηγούμενες αμαρτίες του. 

Ώυτός ο μήνας περιέχει επίσης και μια νύχτα, που όποιος την 

πετύχει, με την ανάγνωση του Θορανίου και τις παρακλήσεις, 

και αφιερώνει την λατρεία του στον Ώλλάχ, τότε θα του 

συγχωρήσει ο Ώλλάχ τις αμαρτίες του. Ώυτή η νύχτα είναι 

(Ιάιλατ αλ-Θάντρ). Πημείο αναφοράς είναι εκείνο που είπε ο 

Ξροφήτης, «ποιος προσεύχεται κατά την διάρκεια της Ιάιλατ 

αλ-Θάντρ με πίστη επιδιώκοντας την ανταμοιβή από τον 

Ώλλάχ, θα του συγχωρηθούν όλες του οι αμαρτίες». 

Ε νηστεία είναι μια πορεία που οδηγεί στον παράδεισο, ο 

Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) είπε, «στον παράδεισο υπάρχει ένα δωμάτιο 

όπου το έξω φαίνεται για το μέσα και αντιστρόφως, ο Ώλλάχ το 

έχει ετοιμάσει για τους ανθρώπους που προσφέρουν φαΎ, και 

μιλούν με ηπιότητα, και κάνει νηστεία και προσεύχεται ενώ οι 

άνθρωποι κοιμούνται». 

Ν Άμπου Τουράιρα αφηγήθηκε ότι ο Ξροφήτης (ΓΓΏΓ), 

ρώτησε τους συντρόφους του κάποια μέρα, «Ξοιος από σας 



(13) 

νηστεύει σήμερα;». ο Άμπου Κπακρ είπε, «εγώ». Οώτησε ο 

Ξροφήτης, «Ξοιος από σας επισκέφθηκε κάποιον ασθενή 

σήμερα;». Γίπε ο Άμπου Κπακρ, «Γγώ». Οώτησε, «Ξοιος τάισε 

κάποιον φτωχό σήμερα;». Γίπε, «Γγώ». Ρότε είπε ο Ξροφήτης, 

«ποιος κατέχει αυτά τα στοιχεία σε μια μέρα, θα μπει στον 

παράδεισο». ταν ήρθε ο Άμπου Νυμάμα αλλ-Κπαχίλυ (ΓΏΓ) 

στον Ξροφήτη (ΓΓΏΓ) και τον ρώτησε, «Ω Ξροφήτη του Ώλλάχ, 

πες μου για ένα έργο που αν το κάνω μπαίνω στον Ξαράδεισο. 

Ρότε του είπε, «Λα κάνετε νηστεία, δεν υπάρχει όμοια πράξη με 

αυτή». 

Ε νηστεία είναι ένα μυστικό ανάμεσα στον άνθρωπο και τον 

Θύριό του, και ο άνθρωπος μένει μόνος του και δεν τον βλέπει 

κανένας άλλος εκτός από τον Ώλλάχ. Κπορεί ο άνθρωπος να 

παραβιάσει ην νηστεία του, αλλά δεν το κάνει αυτό, διότι 

γνωρίζει ότι ο Ώλλάχ τον παρακολουθεί. Ως εκ τούτου, το 

αφήνει από φόβο στον Ώλλάχ, και επιδιώκοντας την ανταμοιβή 

Ρου. Ρο Θοράνι αναφέρει, «Βεν βλέπετε ότι ο Ώλλάχ γνωρίζει 

όλα που συμβαίνουν στους ουρανούς και στην γη; Βεν γίνεται 

συνεδρίαση τριών ανθρώπων χωρίς να είναι Γκείνος ο 

τέταρτος, ούτε συμβούλιο πέντε ανθρώπων χωρίς να είναι 

Γκείνος ο έκτος. Γίναι πάντα εκεί και όταν είναι πιο πολλοί ή 

πιο λίγοι και είναι παρών όπου και αν βρίσκονται. Θαι την 

ημέρα της ανάστασης θα τους υπενθυμίζει τις πράξεις τους. Ν 

Ώλλάχ γνωρίζει καλά τα πάντα». 
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Ε νηστεία είναι από τις πράξεις που τις ανάγει ο Ώλλάχ στον 

εαυτόν Ρου. Γίπε ο Ξροφήτης, «κάθε πράξη που κάνει ο 

άνθρωπος είναι για αυτόν, εκτός από την νηστεία. Γγώ 

ανταμεύω για αυτήν». 

Ε έκφραση, «Ε νηστεία γίνεται για μένα», δείχνει την 

κατάλληλη θέση που κατέχει αυτή η λατρεία μεταξύ των άλλων 

λατρειών. Ε νηστεία είναι μια πράξη που γίνεται για τον 

Ώλλάχ, και δεν υπάρχει χώρος για υπερηφάνια». 

 Ν άνθρωπος που τηρεί την νηστεία, παρατηρεί πάντα τον 

Ώλλάχ, και πάντα εκμεταλλεύεται τον μήνα αυτόν, για να τον 

απαλάξει ο Ώλλάχ από την τιμωρία. 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, την ειρήνη και την ευλογία του 

Ώλλάχ να έχει ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του και οι 

σύντροφοί του. 

Ώδελφοί στο Ησλάμ, 

Ε νηστεία που σώζει τον άνθρωπο από την φωτιά της κόλασης 

είναι εκείνη που τον εμποδίζει από κάθε κακή συμπεριφορά και 

κακή πράξη και που του πραγματοποιεί την έννοια της 

ευσέβειας. Γίναι η νηστεία που τον απαγορεύει από την 

κακολογία και από την ψευδομαρτυρία. Ρο Θοράνι αναφέρει, 

«εκείνοι που όταν ακούν κακά λόγια απομακρύνονται 

αμέσως». Γίπε  επίσης ο Ξροφήτης, «η νηστεία φυλάσσει τον 

άνθρωπο από κάθε κακό, και από τον θυμό. ταν κάποιο τον 
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προκαλεί ή τον βρίζει ή μάχεται μαζί του, τότε να πει εγώ είμαι 

άνθρωπος που νηστεύει». Γίπε επίσης ο Ξροφήτης, «η νηστεία 

δεν είναι η απαγόρευση τροφής και ποτού, αλλά είναι η 

απομάκρυνση από τα κακά λόγια και τις κακές πράξεις».  

ταν ο μουσουλμάνος υπερασμίζεται τον άλλον μουσουλμάνο 

από την κακολογία, τότε τον ανταμεύει ο Ώλλάχ μα τον 

παράδεισο. Γίπε ο Ξροφήτης, «όποιος υπερασπίζεται τον 

αδελφό του από την κακολογία, ο Ώλλάχ θα τον σώσει από την 

κόλαση». 

Ν πραγματικός νηστικός άνθρωπος είναι εκείνος που η νηστεία 

του αντανακλάται στην συμπεριφορά του απέναντι στους 

ανθρώπους. Ξρέπει να ελέγχει ο άνθρωπος τις επιθυμίες του, 

διότι μπορεί να τον οδηγήσουν στην καταστροφή. Ώυτό γίνεται 

μόνο όταν ο άνθρωπος τηρεί την πραγματική νηστεία και 

φοβάται τον Ώλλάχ φυλάσσοντας τα όργανά του από κάθε 

κακή πράξη. 

Ξρέπει ο κάθε νηστικός άνθρωπος να τελειοποιήσει την 

εργασία του για χάρη του Ώλλάχ, έτσι όπως έκανε ο Ώβραάμ, 

χτίζοντας την Θαάμπα. Ρο Θοράνι αναφέρει, «ο Ώβραάμ και ο 

Ησμαήλ, χτίζοντας την Θαάμπα είπαν, ¨Ζεέ μας δέξου το έργο 

αυτό από μας, διότι εσύ είσαι Γκείνος που ακούει και που 

γνωρίζει τα πάντα». 

Πημειωτέον είναι εκείνο που είπε ο Ώλί ιμπν Άμπου Ράλεμπ, 

«Λα ενδιαφερθείτε για την αποδοχή του έργο σας, περισσότερο 
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από το ίδιο το έργο, διότι ο Ώλλάχ είπε, «ο Ώλλάχ δέχεται από 

τους ευσεβείς». 

Ζεέ μας σώσε μας από την κόλαση. 
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Σο Ραμαζϊνι εύναι ο μόνασ των καλών πρϊξεων και του 

ϋλεουσ του Ώλλάχ 

 δόξα ανήκει σστον Ώλλάχ τον κύριο του σύμπαντος, 

που είπε στο Ηερό του ΐιβλίο, «Βεν είναι χρηστότης το 

ότι στρέφετε τα πρόσωπά σας προς την ανατολή και 

προς την δύση, αλλά ειλικρινά ενάρετος είναι εκείνος που 

πιστεύει στον Ώλλάχ και στην Έσχατη Εμέρα και στους 

προφήτες, και διαθέτει τα χρήματά του από αγάπη προς Ώυτόν, 

για τον πλησίον του, για τα ορφανά και για τους φτωχούς και 

για τους οδοιπόρους και όσους έχουν ανάγκη ελεημοσύνης, και 

για την εξαγορά αιχμαλώτων. Θαι εκείνος που τηρεί τις 

προσευχές και δίνει ζακάτ και εκείνοι που τηρούν την 

υπόσχεσή τους αν έχουν υποσχεθεί, και εκείνοι που είναι 

καρτερικοί στην φτώχεια και στις συμοφορές και που 

παραμένουν ακλόνητοι σε καιρούς πολέμου. Ώυτοί είναι που 

αποδείχτηκαν ειλικρινείς και θεοφοβούμενοι». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντοφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 
Ν ευλογημένος μήνας του Οαμαζανίου είναι μήνας της 

λατρείας, του έλους και των καλών πράξεων. Γίναι ο μήνας της 

νηστείας, της προσευχής και της στοργής. Γίναι ο μήνας της 

συνεργασίας της δικαιοσύνης και της ευσέβειας. Γίναι ο μήνας, 

Ε 

Αραβικι δθμοκρατία τθσ Αιγφπτου          26 Ραμαηανίου 1440 
Τπουργείο Βακουφίων   31 Μαΐου 2019 
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κατά τον οποίο δοκιμάζεται ο μουσουλμάνος με την υπομονή 

του και τον και το κατά πόσο πιστεύει ότι ο Ώλλάχ τον 

παρακολουθεί. Γίναι ο μήνας που ο μουσουλμάνους έρχεται 

κοντά στον Ώλλάχ, κάνοντας λατρείες και διαβάζοντας το 

Θοράνι και δείχνει υπομονή στις αδικίες. Γίναι ο μήνας που οι 

άνθρωποι συμφιλιώνονται μεταξύ τους, και το Θοράνι 

αναφέρει, «το έλεος του Ώλλάχ είναι κοντά σε εκείνους που 

κάνουν καλό». Γίπε επίσης ο Ξροφήτης, «Ώυτό το καλό έχει 

αποθήκη και η αποθήκη έχει καλειδί, ωστόσο όποιος δούλος του 

Ώλλάχ συμπεριφέρεται ως κλειδί του καλού θα κερδίσει, και 

εκείνος που θα είναι κλειδί του κακού και εμπόδιο για το καλό, 

τότε θα καταστραφεί». 

Θατά την διάρκεια του μηνός αυτού οι άνθρωποι αγωνίζονται 

για τις καλές πράξεις και τις λατρείες. Ν ιμπν Ώμπάς 

αφηγήθηκε ότι ο Ξροφήτης ήταν πολύ γενναιόδωρος, και πιο 

πολύ ήταν τον μήνα του Οαμαζανιού. Γρχόταν ο Ααβριήλ και 

του μάθαινε το Θοράνι». 

Ρο Οαμαζάνι είναι ο μήνας των καλών και αγαθών πράξεων, 

κυρίως στην προσφορά τροφής. Άξιον αναφοράς είναι εκείνο 

που αφηγήθηκε ο Ώμπντουλλάχ ιμπν Παλάμ, «ταν έφτασε ο 

Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) στην Κεντίνα, έτρεξαν οι άνθρωποι προς 

αυτόν και ήμουν και εγώ μαζί τους, τότε κατάλαβα αφού 

πλησίασαν από το πρρόσωπό του ότι δεν είναι ψεύτης. Ρον 

άκουσαν να πει, «Ω άνθρωποι να χαιρετιούσαστε μεταξύ σας, 

να προσφέρετε τροφή, να διατηρείτε τις καλές σχέσεις με τους 

συγγενείς σας και να προσεύχεστε την νύχτα ενώ οι άλλοι 
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κοιμούνται. Ών κάνετε αυτό, τότε θα εισέλθετε στον 

παράδεισο». Ρα λόγια του Ξροφήτη περιέχουν τέσσερα 

χαρακτηριστικά στοιχεία, πρώτον, την προσφορά τροφής, 

δεύτερον, τον χαιρετισμό, τρίτον, την διατήρηση των σχέσεων 

μεταξύ των συγγενών και το τέταρτο στοιχείο αφορά στην 

σχέση του ανθρώπου με τον Θύριό του, δηλαδή την προσευχή 

που κάνει ο άνθρωπος την νύχτα. Ως εκ τούτου, όταν κάποιος 

άνθρωπος ρώτησε τον Ξροφήτη, «ποιές οι οι πιο καλές πράξεις 

στο Ησλάμ; Ρου απάντησε ο Ξροφήτης, «Λα προσφέρεις τροφή, 

να χαιρετήσεις τους άλλους είτε τους γνωρίζεις είτε όχι». 

Βεν πρέπει ο άνθρωπος να πρεριφρονεί οτιδήποτε καλή πράξη, 

ακόμα και αν του φαίνεται πολύ μικρή, διότι δεν γνωρίζει πια 

πράξη θα τον φέρει πιο κοντά στον Ώλλάχ. Ν Ξροφήτης είπε, 

«Λα μην περιφρονήσεις τίποτα καλό, ακόμα και αν προδφέρεις 

σχοινί, υπόδημα, να γεμίσεις τον κουβά του άλλου από το δικό 

σου, να απομακρύνεις τα εμπόδια από τον δρόμο. Λα 

χαμογελάσεις για τον εν θρησκεία αδελφό σου, και να τον 

χαιρετήσεις. Θαι αν σε βρύσει κάποιος άνθρωπος, 

κατηγορώντάς σε κάτι μειωτικό που γνωρίζεις ότι το έχει και 

αυτός, μην τον απαντήσεις με τον ίδιο τρόπο, διότι θα 

ανταμειφθεί αυτός και εσύ θα έχεις την αμαρτία. Ών σου αρέσει 

κάτι καλό κάνε το, και ‘αν είναι κάτι κακό, τότε μην το κάνεις. 

Ν Ξροφήτης είπε, (Θάθε μουσουλμάνος πρέπει να προσφέρει 

ελεημοσύνη». Ρότε τον ρώτησαν, ¨και αν δεν έχει να δώσει;». 

Ώμέσως απάντησε, «Λα εργαστεί για να συντηρήσει τον εαυτό 

του και να προσφέρει ελεημοσύνη». Ρον ρώτησαν, «και αν δεν 
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μπορεί;». Ρότε απάντησε, «να βοηθήσει τους ανθρώπους που 

έχουν ανάγκη». Ρον ρώτησαν, «και αν δεν το κάνει ούτε αυτό;». 

Ρους απάντησε, «να συμβουλέψει τους άλλους να κάνουν καλό 

και να διατηρήσουν την δικαιοσύνη». Ρον ρώτησαν, «και αν 

δεν μπορεί ούτε αυτό;». Ρότε τους είπε, «να μην κάνει τότε 

κακό, και αυτή είναι ελεημοσύνη».  

Ε αγαθοεργία περιλαμβάνει όλες τις καλές πράξεις και όλα τα 

καλά ήθη, για υατό είπε ο Ξροφήτης, «η αγαθοεργία 

αντανακλάται στο καλό ήθος». Ξρέπει να τονισθεί το γεγονός 

ότι μόνο οι καλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν το καλό στους 

άλλους, και αυτή είναι η υψηή ηθική.  

Ταρακτηριστικό είναι αυτό που είπε ο ποιητής, 

Ε τιμιότητα επιβάλλεται στον γενναίο άνθρωπο 

Γνώ ο κακόβουλος χαρακτηρίζεται με το άντιθετο 

Ν γενναίος υπερασπίζεται τους αυντρόφους 

Γνώ ο κακόβουλος δεν τηρεί την δικαιοσύνη. 

Θαι μια από τις μεγαλύτερες εικόνες της αγαθοεργίας είναι 

ηεπικοινωνία μεταξύ των συγγενών, των γειτόνων και όλων 

των ανθρώπων, και αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους 

παράγοντες για την επίτευξη αρμονίας, αλληλεξάρτησης και 

διάδοσης των αξιών της συμπόνιας μεταξύ όλων των 

ανθρώπων.  Ρο Οαμαζάνι είναι ο μήνας που διατηρούνται οι 

καλές σχέσεις,  
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Ρόνισε ο Ξροφήτης στο χαντίθ κούντσυ, ότι ο Ώλλάχ είπε, «Γγώ 

είμαι ο Ώλλάχ, ο Ξανελεήμων. Βημιούρησαν την μέτρα (Οαχίμ) 

και της έδωσα από το επίθετό μου (Οαχμάν), όποιος διατηρεί τις 

σχέσεις με τους συγγενείς του, θα έχει επικοινωνία μαζί μου, και 

όποιος όχι δεν θα έχει». Κετά είπε ο Ξροφήτης, «μπορείτε να 

διαβάσετε αυτό που είπε ο Ώλλάχ, «και μπορεί να 

διασκορπίσετε την διαφθορά στην γη και να κόψετε τις σχέσεις 

σας με τους συγγενείς σας. Ώυτοί είναι οι άνθρωποι που τους 

καταραρατιέται ο Ώλλάχ». Γίπε επίσης ο Ξροφήτης, «όλες οι 

πράξεις εκθέτονται στον Ώλλά κάθε Βευτέρα και Ξέμπτη, και ο 

Ώλλάχ συγχωρεί τις αμαρτίες που θέλει, εκτός αν υπάρχουν δυο 

άνθρωποι (ή και ομάδες) που έχουν διχόνοια μεταξύ τους, τότε 

λέει ο Ώλλάχ «Ώφήστε τους μέχρι να συμφιλιωθούν). 

Νι διατήρηση καλώ σχέσεων μεταξύ των συγγενών, είναι από 

τα στηρήγματα της πίστης. Πημειωτέον είναι εκείνο που 

αφηγήθηκε ο Άμρου ιμπν Άμπσα, «μπήκα στον Ξροφήτη, και 

τον ρώτησα ποιος είσαι εσύ;». Κου απάντησε, «Γίμαι ο 

Ξροφήτης του Ώλλάχ». Ρον ρώτησα, «Θαι τι είναι προφήτης 

του Ώλλάχ;». Ώπάντησε, «Ώπεσταλμένος από τον Ώλλάχ». Ρον 

ρώτησα, «σε έστεειλε ο Ώλλάχ;». Κου είπε, «μάλιστα». Ρον 

ρώτησε «και με τι σε έστειλε;». Κου είπε, «να λατρεύεται ο 

Ώλλάχ μόνο, και να καταστραφεί η ειδωλολατρία και να 

διατηρούνται οι καλές σχέσεις μεταξύ των συγγενών». Γίπε 

επίσης, «όποιος πιστεύει στον Ώλλάχ και τον Ώπεσταλμένο του, 

να διατηρήσει καλές σχέσεις με τους συγγενείς του». Ε άλλη 
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πλευρά της διατήρησης καλώ πράξεων, είναι να έχουμε καλή 

σχέση με όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Ν Ξροφήτης είπε, 

«δεν επιτρέπεται σε κανέναν να διακόψει τις σχέσεις του με τον 

εν θρησκεία αδελφό του, πάνω από τρεις μέρες. Θαι όταν 

συναντιούνται, ο καθένας τους, στρέφει το πρόσωπό του 

μακριά, και ο καλύτερος τους είναι εκείνος που θα χαιρετίσει 

πρώτα  τον άλλον».  

Ώυτό δεν σημαίνει να αρκεστεί ο άνθρωπος στον χαρετισμό που 

μπορεί  να γίνει στον δρόμο, αλλά να αρχίσει ειρήνη και 

χαιρετισμό με όλη την σημασία της λέξης. Ξρέπει να είναι 

πραγματικός χαρετισμός και όχι τυπικός, και να τον αισθάνεται 

ο άνθρωπος στην καρδιά του, με τους ανθρώπους, τα ζώα και 

τα αντικείμενα. Ρο Θοράνι αναφέρει, «Ω εσείς που πιστεύετε να 

εισέλθετε μαζικά στην ειρήνη, και να μην ακολουθήσετε τα 

βήματα του διαβούλου, διότι είναι θανάσιμος εχθρός σας». 

 

* * * 

  Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος. Ρην 

ευόγία και την ειρήνη να έχουν ο Ξροφήτης Ρου, και όλοι όσοι 

ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την Γσχάτη Εμέρα. 

    Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Ν Ώλλά αποφάσισε να προσδιορίσει το τελευταίο δεκαήμερο 

του μηνός του Οαμαζανιού για να αυξάνουν οι ευσεβείς 

άνθρωποι τις καλές τους πράξεις, και οι αμαρτωλοί να 

προσπαθήσουν να κάνουν καλές πράξεις, σ’ αυτές τις καλές 

μέρες που είναι  γεμάτες από τις ευλογίες του Ώλλάχ. 
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Ξάντα ο Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) έκανε καλές πράξεις στον μήνα 

αυτό, περισσότερο από ό,τι κάνει σε άλλους μήνες. Ωστόσο, 

τόνισε η ΏΎσσα, ότι ο Ξροφήτης έκανε περισσότερες λατρείες 

τον μήνα αυτό, και απομακρυνόταν από τις απολαύσεις και 

από τις γυναίκες του. 

Ρο τελευταίο δεκαήμερο του μηνός αυτού, περιέχει μια από τις 

καλύτερες νύχτες, είναι η νύχτα του αλ-Θαντρ. Πημείο 

αναφοράς είναι αυτό που αφηγήθηκε ο Ξροφήτης, ότι κάποιος 

άντρας από τους Ησραηλίτης πολέμησε για χάρη του Ώλλάχ 

έντεκα συνεχόμενους μήνες. Ρότε θαύμασαν οι πιστοί αυτό, και 

αμέσως είπε ο Ξροφήτης, «Ρο αποκαλύψαμε (το Θοράνι) την 

νύχτα του αλ-Θαντρ. Ξοιο είναι εκείνο που θα σου μάθει τι 

είναι η νύχτα του αλ-Θαντρ; Ε νύχτα του αλ-Θαντρ είναι πιο 

σημαντική και από χίλιους μήνες. Ώυτή την νύχτα κατέρχονται 

οι άγγελοι και το Ξνεύμα, με την εντολή του Θυρίου τους, για 

όλα τα πράγματα. Θαι είναι παντού ειρήνη ώσπου να έρθει η 

αυγή». 

Ν Ξροφήτης είπε, «όποιος κάνει λατρείες την νύχτα του 

αλΘαντρ για τον Ώλλάχ, α=επιδιώκοντας την ανταμοιβή Ρου, 

θα του συγχωρηθούν όλες οι αμαρτίες που έκανε». Ν Ξροφήτης 

είπε, «να αναμένετε την νύχτα του αλ-Θαντρ, στις τελευταίες 

εννιά μέρες, ή εφτά μέρες ή στις τελευταίες πέντε μέρες».  

Ώπό τις καλύτερες πράξεις είναι να βγάλει ο άνθρωπος την 

ζακάτ του ιφταάρ στο τέλος του μηνός του Οαμαζανιού. Ν ιμπν 

Ώμπάς είπε, «επίβαλε ο Ώπεσταλμένος την ζακάτ αλ-φίτρ για 

να συγχωρηθούν οι κακές πράξεις που έκανε ο άνθρωπος κατά 
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την περίοδο της νηστείας του, και για να εξασφαλιστεί η τροφή 

του φτωχού. ποιος την δίνει πριν την προσευχή της εορτής 

είναι ζακάτ, και μετά την προσευχή είναι ελεημοσύνη». 

Ε ΏΎσσα ρώτησε τον Ξροφήτη (ΓΓΏΓ) για το τι πρέπει να πει 

την νύχτα του αλ-Θαντρ, «τι πρέπει να πω αν γνωρίζω ότι αυτή 

είναι η νύχτα του αλ-Θαντρ;». Ρης απάντησε ο Ξροφήτης, «Λα 

πεις: Ζεέ μου! Γσύ είσαι ο μεγαλύτερος συγχωρητής και 

Ξαντελεήμων, να με συγχωρήσεις, επειδή Γσύ πάντα προτιμάς 

την συγχώρηση». 

Ξρέπει να εκμεταλλευτούμε τις μέρες αυτές στις λατρείες και να 

κάνουμε καλές πράξεις. Λα κάνουμε αυτό που θα μας φέρει πιο 

κοντά στον Ώλλάχ, για να μην στερηθούμε τις ευλογίες Ρου. 

Γίναι μια «Λύχτα που είναι καλύτερη από χίλιους μήνες, και 

όποιος στερείται το καλό που περιέχει, τότε θα στερηθεί μεγάλη 

εύνοια». 

 

Πυγχώρα Ζεέ μου τις αμαρτίες μας. 
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Σι θα γύνει ςτον μόνα του αουϊλ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

οποίος είπε στο Ηερό του ΐιβλίο, «εκείνοι που είπαν 

Θύριος μας είναι ο Ώλλάχ, και ακολουθούν τον σωστό 

δρόμο, θα κατέβουν οι άγγελοι και θα τους ευλογήσουν και θα 

αφαιρέσουν τον φόβο και την λύπη από αυτούς. Θαι θα τους 

πουν, «αυτός είναι ο παράδεισος που σας είχε υποσχηθεί».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Άξιον προσοχής αυτό που είναι ο 

Ξροφήτης (ΓΓΏΓ), (οι καλύτερες καλές πράξεις για τον Ώλλάχ 

είναι εκείνες που συνεχίζουν, ακόμα και αν είναι λίγες». Ρην 

ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να έχουν ο Ξροφήτης, τα 

μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι 

ακολουθούν πιστά την πορε΄λια του μέχρι την ημέρα της 

κρίσεως. 

ποιος παρατηρεί την σοφία του Ώλλάχ που αντανακλάται στα 

δημιουργήματά Ρου, ανακαλύπτει το πώς περνούν οι μέρες και 

οι μήνες και τα χρόνια πολύ γρήγορα. Ωστόσο, θα καταλάβει 

ότι η ζωή είναι πολύ μικρή. Αι’ αυτό χρειάζεται να συλλογιστεί 

ο άνθρωπος, όπως αναφέρει και το Θοράνι, «είναι Γκείνος που 

δημιούργησε την ημέρα και την νύχτα που ακολουθεί η μια την 

άλλη. Ώυτό είναι για τους ανθρώπους που συλλογίζονται και 

είναι ευγνώμονες». 

Ε 

Τπουργείο Βακουφίων   4 αουάλ 1440 
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Ν άνθρωπος κρίνεται μόνο για τις πράξεις του όπως 

υπογραμμίζει και το Θοράνι, «ο άνθρωπος κρίνεται μόνο για 

αυτό που κάνει. Θαι οι πράξεις του θα κριθούν. Θαι μετά θα 

ανταμειφθεί πλήρως». Έτσι ο θεοφοβούμενος πρέπει να 

διατηρήσει τις καλές πράξεις που κάνει, για να έχει καλό τέλεος 

από τον Ώλλάχ.όλοες οι καλές πράξεις χρειάζοντααι για τον 

άνθρωπο, όπως αναφέρει ο Ξροφήτης για την ιστορία του 

ανθρώπου που πίτησε ένα διψασμένο σκυλί, και τον ανταμείψε 

ο Ώλλάχ με τον παράδεισο. 

Ν Ώλλάχ δεν αναφέρει ποια ακριβώς κακή πράξη οδηγεί τον 

άνθρωπο στην κόλαση. Κπορεί να είναι μια μικρή πράξη, όπως 

αυτό έγινε με την γυναίκα που φυλάκισε μια γάτα, και δεν την 

τάϊσε ούτε την άφησε να βρει μόνη της την τροφή της». 

Νι πράξεις του ανθρώπου κρίνονται με το αποτέλεσμά τους, 

καθώς αναφέρει ο Ξροφήτης, «ο άνθρωπος κάνει πράξεις που 

οι άνθρωποι κρίνουν ότι θα πει στον παράδεισο, ενώ στην 

πραγματικότητα θα πει στην κόλαση. Θαι ο άνθρωπος κάνει 

πράξεις που κρίνουν οι άνθρωποι ότι θα πει στην κόλαση, και 

όμως θα πει στον παράδεισο. λες οι πράξεις κρίνονται με το 

αποτέλεσμά τους». 

Ν Άνας αφηγήθηκε ότι ο Ξροφήτης πάντα ζυτούσε από τον 

Ώλλάχ να διατηρήσει η καρδιά του την πίστη της». Βιότι οι 

καρδιές των ανθρώπων βρίσκονται ανάμεσα σε δυο δάχτυλα 

του Ώλλάχ, και Γκείνος τις οδηγεί όπως κρίνει. 

Έχει τελειώσει ο μήνας του Οαμαζανίου, και περιμένουν να 

δούμε τις θα γίνει τον μήνα του Παουάλ. 
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λες οι πόρτες του καλού είναι ανοικτές, και ο Ώλλάχ συγχωρεί 

τους ανθρώπους την ημέρα και την νύχτα και αυτό γίνεται 

όλους τους μήνες του χρόνου. Ν Άμπου Κούσσα αφηγήθηκε ότι 

ο Ξροφήτης του Ώλλάχ είπε, «ο Ώλλάχ απλώνει τας χέρας τους 

την νύχτα για να συγχωρήσει ο άνθρωπος που κάνει 

αμαρτωλές πράξεις την ημέρα. Θαι απλώνει τας χέρας του την 

ημέρα για να συγχωρήσει τις αμαρτωλές πράξεις που κάνει ο 

άνθρωπος την νύχτα». 

Ών οι πόρτες του παραδείσου ήταν ανοικτές κατά την διάρκεια 

του Οαμαζανιού, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κλειστές τους 

υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Ν Άμπου Τουράιρα αφηγήθηκε 

ότι ο Ξροφήτης του Ώλλάχ είπε, «οι πόρτες του παραδείσου 

αγοίγουν την Βευτέρα και την Ξέμπτη, για να συγχωρήσει τους 

ανθρώπους που δεν συνεταιρίζουν μαζί του άλλες θεότητες. Ών 

υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν διαφωνίες ματαξύ τους, 

τότε λέει ο Ζεός «αφήστε τους μέχρι να συμφιλιωθούν». 

 

ποιος γνωρίζει την έννοια της λατρείας και διαβάζει το 

Θοράνι κατά τον μήνα αυτό, δεν θα  αφήσει τις πράξεις αυτές 

μετά το Οαμαζάνι. 

Άξιον αναφοράς είναι ότι μια ένδειξη της αποδοχής των 

καλών πράξεων του Ώλλάχ, είναι να θελήσει ο άνθρωπος κάνει 

παραπάνω. Ρο Θοράνι αναφέρει, «οι πιστοί όταν αναφέρεται 

το όνομα του Ώλλάχ έχουν φόβο στις καρδιές τους και όταν 

αγορεύονται μπροστά τους τα εδάφια του αυξαίνουν την πίστη 

τους. Ώυτή βασίζονται στον Ώλλάχ». 
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Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) έπειθε τους ανθρώπους να κάνουν 

καλές πράξεις ακόμα μετά το τέλος του μηνός του Οαμαζανίου. 

Ν Ξροφήτης είπε, «όποιος νηστεύει τον μήνα του Οαμαζανίου 

και νηστεύει έξι μέρες από τον μήνα του Παουάλ, είναι σαν να 

νηστεύει όλον τον χρόνο». 

Ν Πουφιάν ιμπν Ώμπντουλλάχ αλ-Ζάκαφυ, αφηγήθηκε: 

«ρώτησα τον προφήτη, «πές μου για κάτι στο Ησλάμ και να μην 

ρωτήσω κανέναν μετά από σένα». Κου απάντησε, «Ξες πιστεύω 

στον Ώλλάχ και ακλούθησε τον σωστό δρόμο». Νι καλές πράξεις 

είναι χαρακτηριστικό των πιστών. Ρο Θοράνι αναφέρει, 

«εκείνοι που λένει Θύριός μας είναι ο Ώλλάχ και ακολουθούν 

τον σωστό δρόμο. Ώυτοί δεν θα έχουν φόβο ούτε λύπη». 

Ν αλ-Τάσαν αλ-Κπάσρυ, «η καλή πράξη ανταμείβεται με 

όμοια καλή πράξη και το ίδιο η κακή πράξη. ταν ο Ώλλάχ 

δέχεται τον άνθρωπο, τον καθοδηγεί στις καλές πράξεις και τον 

απομακρύνει από τις αμαρτίες». 

Γπιβεβαιώνουμε ότι οι πιστοί πρέπει να διατηρήσουν τις καλές 

πράξεις, όπως αναφέρει το Θοράνι, «να λατρεύεις τον Θύριό 

σου μέχρι το θάνατο». Ώυτό έκανε και ο Ξροφήτης, και αυτό 

φάνηκε στην αφήγηση της ΏΎσσα όταν ρωτήθηκε για την 

λατρεία του Ξροφήτη. 

Ώπάντησε, «Ω ούμ αλ-Κου’μινείν, τι έκανε ο Ξροφήτης και αν 

επίλεγε συγκεκριμένες μέρες; Ώπάντησε, «όχι, οι πράξεις του 

είχαν πάντα συνέχεια».  

Δητώ συχώρηση από τον Ώλλάχ 

* * * 
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Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος. 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακλουθούν πιστά την πορεία του.   

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ,    

Ε συνέχεια των καλών πράξεων βοηθούν τον άνθρωπο να έχει 

καλό τέλος, όπως φαίνεται και στο εν λόγω εδάφιο, «ω εσείς που 

πιστεύτετε να φοβάστε τον Ώλλάχ και να μην πεθάνετε 

πιστεύοντας σ’ άλλη θρησκεία παρά μόνο στο Ησλάμ». Θάποιοι 

θεολόγοι σχολιάζουν αυτό το εδάφιο τονίζοντας ότι πρέπει οι 

άνθρωποι να διατηρήσουν την πίστη τους στο Ησλάμ και να 

κάνουν καλές πράξεις. 

Ν Ξροφήτης είπε, «όποιος σκοτώνεται για χάρη του Ώλλάχ θα 

έρθει την ημέρα της κρίσεως, και θα έχει το αίμα του που έχει 

χρώμα αίματος ενώ η μοιρωδιά είναι του μόσχου». Γπίσης αυτό 

που αφηγήθηκε ο Ξροφήτης για την ιστορία του ανθρώπου που 

έπεσε από πάνω από την καμήλα του, «να τον πλένετε με νερό 

και με σέντρ, και να τον τηλέξετε στο ρούχο του, και μην 

καλύπτετε το κεφάλι του, επίσης μην τον αροματίζετε διότι ο 

Ώλλάχ θα τον αναστήσει την ημέρα της κρίσεως μέσα στα 

ρούχα του Ηχράμ». 

       Κια ακόμα ένδειξη των καλών πράξεων είναι η πίστη που 

έχει ο άνθρωπος στον Ζεό. Ώυτό φαίνεται στην ιστορία του 

ΐεδουίνου που ήρθε στον Ξροφήτη, και πίστεψε σε αυτόν. 
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Δήτησε από τον Ξροφήτη να μεταναστέψει μαζί του και ο 

Ξροφήτης του έδωσε το μεδίδιό του. Νι σύντροφοι του 

Ξροφήτη πήγαν να του δώσουν το μερίδιό του. Ρότε ρώτησε, 

«τι είναι αυτό;», του απάντησαν, «το μερίδιό που σου δίνει ο 

Ξροφήτης». Ρο πήρε και πήγε στον Ξροφήτη και τον ρώτησε, 

«τι είναι αυτό;», του απάντησε, «είναι το μεδίδιό σου σου δίνω». 

Ρου απάντησε, «δεν σε ακολούθησα για αυτό, σε ακολούθησαν 

και να χτυπηθώ εδώ- δείχνοντας τον λοιμό του- με ένα τόξο και 

να πεθάνω και να μπω στον παράδεισο». Ρου είπε, «αν λες την 

αλήθεια, τότε ο Ώλλάχ θα σε βοηθήσει». Οέχτηκε ξανά στην 

μάχη, και τότε σκοτώθηκε εκεί που έδειξε, και όταν τον έφεραν 

στον Ξροφήτη, είπε, «είπε την αλήθεια, και τον βοήθησε ο 

Ώλλάχ».Ρον τύλιξε στον ρούχου του ο Ξροφήτης και έκανε 

τελετή, και είπε, «Ζεέ μου αυτός είναι δούλος του βγήκε στον 

δόμο σου και σκοτώθηκε και είναι μάρτυρας, και εγώ μαρτυρώ 

για αυτό». 

Ζα κερδίσει εκείνος που θα τον καθοδηγήσει ο Ώλλάχ στην 

λατρεία Ρου και στις καλές πράξεις, στην βοήθεια των 

ανθρώπων και στο να κάνει καλό στην κοινωνία του και στην 

χώρα του. Πημειωτέον είναι αυτό που αφηγήθκε ο Άνας ότι ο 

Ξροφήτης είπε, «όταν ο Ώλλάχ θέλει το καλό ενός ανθρώπου, 

τον χρησιμοποιεί». ταν ρώτησαν, «και πώς να τον 

χρησιμοποιεί, «να τον βοηθήσει να κάνει καλές πράξεις πριν 

πεθάνει». 

Ζεέ μου δέξου την μετάνοια μας, και μαρτυρία για χάρη  Που 

και μετά τον θάνατο να μας ανταμείψει με τον παράδεισο. 
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Η μαρτυρύα του Προφότη (ΕΕΑΕ) για τουσ ςυντρόφουσ 

του 

Ρο καλό που είχαν 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

οποίος είπε στο Ηερό Ρου ΐιβλίο, «και εκείνοι που 

προηγήθηκαν από τους αλ-Κουχατζερίν και αλ-

Ώνσάρ και εκείνοι που τους ακολούθησαν πιστά, ο Ώλλάχ θα 

τους ευλογήσει και εκείνοι θα είναι ικανοποιημένοι από Ώυτό. 

Ν Ώλλάχ θα τους προετοιμάσει παραδείσους όπου ρέουν 

ποτάμια, και εκεί θα μένουν αιωνίως. Ώυτή είναι η μεγαλύτερη 

ανταμοιβή». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζέος παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ν Ώλλάχ επίλεξε όποιος επιθύμησε για να του αναθέσει το 

καθήκον της μετάδοση του Κηνύματός Ρου. Γίναι άνθρωποι 

γενναιόδωροι με καλό ήθος, και ο Ώλλάχ επίλεξε από τους 

εκείνους που ήταν σε θέση να συντροφεύσουν τους προφήτες 

Ρου, και να υπερασπιστούν το Κήνυμά του. Ρο Θοράνι 

H 
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αναφέρει, «ο Ώλλάχ επιλέγει από τους άγγελους 

Ώγγελιαφόρους και από τους ανθρώπους επιλέγει 

Ώπεσταλμένους. Ν Ώλλάχ ακούει και βλέπει». Νι σύντροφοι του 

προφήτη ήταν οι καλύτεροι άνθρωποι και είχαν γνώση, και 

ήταν άνθρωποι ταπεινωμένοι στον Ζεό, και αυτό ήταν φυσικό 

διότι είναι άνθρωποι επιλεγμένοι από τον Ώλλάχ για να 

βοηθήσουν στην διάδοση του Κηνύματος του Ώλλάχ. 

Κιλώντας για τους συντρόφους του Ξροφήτη, σημαίνει ότι 

αναφερόμαστε στους καλύτερους ανθρώπους μετά τους 

προφήτες. Ν ιμπν Ώμπάς είπε ότι οι εκλεκτοί άνθρωποι που 

αναφέρονται στο εδάφιο, «πες: «δόξα των Ώλλάχ, και ειρήνη να 

έχουν οι άνθρωποι εκείνοι που έχει επιλέξει», είναι οι 

σύντροφοι του Ξροφήτη. 

Ν ιμπν Κασούντ είπε, «ο Ώλλάχ κοίταξε τις καρδιές των 

ανθρώπων και από τεταξύ τους επίλεξε την καρδιά του 

Κουχάμμαντ και τον επίλεξε για να μεταφέρει το Κήνυμά Ρου. 

Θαι κοίταξε τις καρδιές των ανθρώπων και από μεταξύ τους 

επίλεξε εκείνες των συντρόφων του προφήτη. Ρους εκάνε 

υπουργοί του προφήτη Ρου και υπερασπίζονταν την θρησκεία 

Ρου. Ώυτό που κρίνουν οι πιστοί καλό, τότε είναι καλό και για 

τον Ώλλάχ, και εκείνο που κρίνουν ότι είναι κακό, τότε είναι 

κακό και για τον Ώλλάχ», (Ρο Κούσναντ του Άχμαντ). ποιος 

διαβάζει το ΐιβλίο του Ώλλάχ, γνωρίζει οι σύντροφοί του 

κατείχαν που ο Ώλλάχ επιβεβαίωνε επανελημμένα την βαθιά 

πίστη τους. Ν Ώλλάχ τονίζει, «ο Ώλλάχ ευλόγησε τους πιστούς 

που σου έδωσαν τον λόγο κάτω από το δέντρο. Βιασκόρπισε 



(33) 

πάνω τους την γαλήνη, και τους χάρισε μεγάλη πόρθεση». Ρο 

εδάφιο, «ήξερε τι είχαν στις καρδιές τους», τονίζει την υπομονή, 

την πίστη, την αφοσίωση, την υπακοή και δίκαιο που είχαν. 

Ν Ώλλάχ επαινεί τους συντρόφους του Ξρροφήτη σε πολλά 

σημεία, αναφέρουμε το εν λόγω εδάφιο, «εκείνοι που υπακούν 

στον Ώλλάχ και στον Ώπεσταλμένο Ρου, μετά την συμφορά που 

αντιμετώπισαν. Γκείνοι που κάνουν καλό και είναι ευσεβείς θα 

λάβουν μεγάλη ανταμοιβή. Γίναι οι άνθρωπο εκείνοι που όταν 

τους είπαν: «οι άνθρωποι ενώνονται εναντίον σας και πρέπει 

να τους φοβάστε». Ώυτό όμως αυξήσε την πίστη τους, και είπαν 

προστάτης μας είναι ο Ώλλάχ, και είναι ο καλύτερος  

προστάτης». 

Ρον’ιζει επίσης σε άλλο εδάφιο, «για τους φτωχούς από τους αλ-

Κουχατζείν, που εκδιώθηκαν από τα σπίτια τους και 

στερήθηκαν τις περιουσίες τους». 

Ρα εδάφια του Θορανίου αναφέρονται στους συντρόφους, το 

ίδιο γίνεται και με την σούννα του. Γκείνοι οι άνθρωποι 

θυσίασαν τις ζωές τους για το Κήνυμα του Ζεού, τοποθετώντας 

τον Ξροφήτη πάνω από τον εαυτόν τους και τις οικογένειές 

τους και όλους τους ανθρώπους. Ν Ξροφήτης τόνισε, «οι 

καλύτερες γενιές είναι η δική μου και οι δυο που ακολουθούν 

μετά». 

Γίπε επίσης, «τα αστέρια είναι η ένδειξη ασφαλείας των 

ουρανών, αν εξαφανιστούν τότε θα αντιμετωπίσουν οι ουρανοί 

το γραφτό τους. Θαι εγώ είναι η ασφάλεια των συντρόφων μου 

και αν πεθάνω, τότε θα αντιμετωπίσουν το γραφτό τους. Θαι οι 
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σύντροφοί μου είναι ασφάλεια της ούμμα μου και αν 

πεθάνουν, τότε θα αντιμετωπίσει η ούμμα το γεφτό της», 

(Κούσλιμ). Ρόνισε επίσης, «μην στεναχωριέστε, εφ’ όσον 

υπάρχουν μεταξύ σας άνθρωποι που με είδαν και με 

συντροφσανε. Κα τον Ώλλάχ θα έχετε πάντα καλό, εφ’ όσον θα 

υπάχουν μεταξύ σας άνθρωποι που θα συμσίωσαν με 

ανθρώπους που με είδαν και τους συντροφεύσανε», (ιμπν Άμπι 

Πάιμπα, αλ-Κούνσιφ). 

Ώναφέρουμε επίσης αυτό που είπε ο Ξροφήτης για μερικούς 

συντρόφους του, «ο Άμπου Κπακρ είναι εκείνος που δείχνει 

μεγάλο έλεος για την ούμμα μου, και ο μαρ είναι ο πιο 

συνεπής και δυνατός στην εφαρμογή των νόμων του Ώλλάχ, 

και ο Νθμάν είναι ο πιο ντροπαλός, ο Ώλί είναι ο καλύτερος 

δικαστής, ο Άμπου Νυμπάιντα είναι ο έμπιστος για αυτή την 

ούμμα, ο Κουάδ είναι εκείνος που κατέχει πλήρη γνώση για το 

επιτρεπτό και το απαγορευμένο, ο Νυμπάι είναι ο καλύτερος 

που αγορεύει το Θοράνι και ο Δάιντ είναι ο πιο συνεπής στην 

εκτέλεση των καθηκόντων του». ταν ανέβηκε ο Ξροφήτης 

πάνω στον βουνό, και μαζί του ανέβηκαν και ο Άμπου Κπακρ, 

ο Νθμάν και μαρ, τότε κουνήθηκε το βουνό, αμέως του είπε ο 

Ξροφήτης, «μείνε ακίνητο, επειδή πάνω σου στέκονται 

Ξροφήτης, ένας έμπιστος και δυο μάρτυρες», (αλ-Κπυχάρυ). 

Γίπε επίσης- δείχοντας την θέση των Άμπου Κπακρ και μαρ-, 

«οι άνθρωποι που κατέχουν υψηλές θέσεις, τους βλέπει εκείνος 

που βρίσκεται πιο κάτω πολύ φανερά, όπως βλέπουν τα 

αστέρια σον ουρανό. Ν Άμπου Κπακρ και ο μαρ είναι από 
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αυτούς τους ανθρώπους που κατέχουν υψηλή θέση», (ιμπν 

Κάτζα, Πούναν). Ν Ξροφήτης ήθελε πάντα να δείξει το καλό 

που είχαν οι σύντροφοί του, για να τους υποστηρίξει και για να 

δώσει στην ούμμα του ένα καλό προτότυπο. 

Γίπε ο Ξροφήτης (ΓΓΏΓ), «μην με βλάψετε κάνοντας κακό 

στους συντρόφους μου, διότι ο Ώλλάχ με έστειλε για σας για να 

σας μεταφέρω το Κήνυμά Ρου, και ενώ είπατε ότι είμαι ψεύτης, 

ο Άμπου Κπακρ με πίστεψε. Ών ο Ώλλάχ δεν τον χαρακτήρισε 

φίλο μου, θα τον διάλεγα αγηπητό και στενό σύντροφο. μως 

είμαστε αδέλφια στον Ώλλάχ», (αλ-Κουχάρυ και αλ-

Ραμπαράνυ). Γίπε επίσης για τον μαρ, «ο Ώλλάχ τοποθέτησε 

το δίκιο στην καρδιά του μαρ και στον λόγο του», (Άχμαντ, 

Κούσναντ), και για τον Νθμάν, «Κα πώς να μην σέβομαι έναν 

άνθρωπο που τον σέβονται και οι Άγγελοι», (Κούσλιμ, Παχίχ), 

και για τον Ώλί, «ανήκουμε ο ένας στον Άλλον). 

Ρα λόγια του Ξροφήτη για τους συντρόφους του, δείχνουν 

αληθινή αγάπη και καλή αντιμετώπιση, πράγμα που δεν έχει 

συμβεί ξανά κατά την διάβα της ιστορίας. Ώσχολιόταν πάντα 

με τις υποθέσεις τους και τους έδειχνε μεγάλη ηπιότητα και 

πλήρωνε ακόμα και τα χρέη τους. 

Πημείο αναφοράς είναι εκείνο που αφηγήθηκε η ΏΎσσα, ¨μπήκε 

ο Ξροφήτης στο σπίτι του Νθμάν ιμπν Καδ’ούν όταν πέθανε, 

και γονάτισε και τον φίλησε και έκλαψε, (Ώμπντουλράζικ, 

Κούνσιφ). Ρο ίδιο το βλέπουμε στην ιστορία του Ρζουλάιμπιμπ, 

όταν τελείωσε η μάχη ρώτησε ο Ξροφήτης τους συντρόφους του 

«χάσατε κανέναν;), του είπαν «μάλιστα, τον τάδε και τον 
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τάδε...». Ρους ρώτησε ξανά, «ποιος άλλος λείπε;», του είπαν 

(κανένας). Ρότε είπε, «εγώ έχασα τον Ρζουλάιμπιμπ). Ρον 

βρήκαν σκοτωμένο και γύρω του εφτά σκοτωμένοι, τότε είπε, 

«σκότωσε τους εφτά και τον σκότωσαν, αυτός μου ανήκει και 

του ανήκω». Ρον σήκωσε στα χέρια του μέχρι που τον θάψανε. 

Δητώ συγώρηση από τον Ώλλάχ 

 

*      *      * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος. 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Ν Ξροφήτης σύστησε στην ούμμα του να αντιμετωπίσει με 

σεβασμό τους συντρόφους τους και να μην τους βλάψουν, ούτε 

να τους υποτιμήσουν. Ρόνισε, «μα τον Ώλλάχ να 

αντιμετωπίσετε με καλό τρόπο τους συντρόφους μου. ποιος με 

αγαπάει, τότε τους αγαπάει και αυτούς, και όποιος με μισεί, 

τότε μισεί και αυτούς. ποιος τους βλάπτει, τότε βλάπτει και 

εμένα, και εκείνος που βλάπτει εμένα προσβάλλει και τον 

Ώλλάχ», (Άχμαντ και αλ-Ρερμεδύ). Γπίσης, «μην βλασφημίσετε 

τους συντρόφους μου, διότι ακόμα και αν ο ένας κατέχει όπως 
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το βουνό του Νύχουντ χρυσό και ξοδεύει για χάρη του Ώλλάχ, 

δεν θα φτάσει στο μισό του ενός από αυτούς», (αλ-Κπουχάρυ). 

Νι σύντροφοι του Ξροφήτη έφτασαν στην υψηλή αυτή θέση, 

χάρη στην πίστη και την αφοσίωση στον Ώλλάχ, επίσης στην 

αληθινή αγάπη που είχαν στον Ξροφήτη (ΓΓΏΓ). Γπίσης χάρη 

στις θυσίες τους, την υπεράσπιση του δικίου και του κοινού 

συμφέροντος, επίσης χάρη στα καλά τους ήθη και την καλή 

τους συμεριφορά. λα αυτά τους έκαναν να αξίσουν τον 

έπαινο του Ώλλάχ. 

Πημειωτέον είναι αυτός ο παρακάτω στοίχος, 

Γίναι οι εκλεκτοί άνθρωποι και πρέπει να γνωρίσει την αξία 

τους 

Θαι να ακολουθήσει στενά τα βήματά τους. 

Ε γενιά του Ξροφήτη συνέβαλαν πολύ δυναμικά στην αλλαγή 

της μορφής της ζωής, και στην αποκατάσταση του δικίου. 

ΐασίστηκαν στην θεία αποκάλυψη για να αποκαταστήσουν το 

δίκιο και την ισότητα. Αι’ αυτό πρέπει να αγαπήσουμε τους 

συντρόφους του Ξροφήτη και να ακολουθήσουμε την πορεία 

τους επίσης να μιμηθούμε τις καλές τους πράξεις. Ρονίζει ο 

Ώλλάχ, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά των αλ-

Κουχατζερίν και αλ-Ώνσάρ, ¨και εκείνοι που ήρθαν μετά από 

αυτούς λένε: «Θύριέ μας συγχώρησέ μας και τους αδελφούς μας, 

που μας προηγήθηκαν στην πίστη. Κην αφήνεις στις καρδιές 

μας κανέναν φθόνο για τους πιστούς. Γσεύ είσαι ο 

Ξολυφιλέσπλαχνος». Γίπε ο Ημάμης αλ-Οάζυ επίσης, «εκείνες οι 
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γενιές που ήρθαν μετά τους αλ-Κουχατζερίν και αλ-Ώνσάρ, 

πρέπει να τους ζητήσουν έλεος και ευλογία από τον Ώλλάχ». 

Κιλώντας την υψηλή θέση που κατέχουν οι σύντροφοι του 

Ξροφήτη, δίνουμε καλό παράδειγμα για τα παιδιά μας, διότι 

αυτό θα βοηθήσει στην αποκατάσταση των καλών ηθών, των 

θετικών συμεριφορών και του συστήματος αξιών. Ώυτό θα 

βοηθήσει τα παιδιά μας να υιοθετήσουν την μετριοπάθεια, 

όπως έκαναν και οι σύντροφοι του Ξροφήτη (ΓΓΏΓ).Ώυτό θα 

βοηθήσει επίσης στην δημιουργία ανθρώπων που δύνανται να 

αναλάβουν την διάδοση του Κηνύματος του Ησλάμ και να 

εκπληρώσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, επίσης να 

οδηγήσουν τους ανθρώπους στην σωτηρία και να σώσουν την 

ούμμα από την αμηχανία. Ρέτοια άνθρωποι σίγους θα 

καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες στην αποκτάσταση της 

ευτυχίας, της σταθερότητας και της προόδου. 

Γύχομαι να κατανοήσουμε την μεγάλη και υψηλή αξία που 

κατέχουν οι σύντροφοι ου Ξροφήτη, και να ακολουθήσουμε 

την πορεία τους και τα βήματά τους επίσης να υιοθετήσουμε τα 

ήθη τους και να μάθουμε από τις θυσίες τους. Γύχομαι να 

διδαχτούμε από την ιστορία τους και να χρησιμοποιήσουμε όλα 

αυτά στην οικοδόμηση του πλανήτη και στην δημιουργία του 

πολιτισμού, με τρόπο που χρησιμεύει στους ανθρώπους και 

αποδεικνύει την μετριοπάθεια του Ησλάμ και την 

πραγματικότητά του. 

Ζεέ μας συγχώρησέ μας και τους πιστούς αδελφούμε μας που 

έζησαν πριν από μας, και εξάγνισε τις καρδιές μας και 
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αφαίρεσε οτιδήποτε μίσο ή φθόνο από μας. Θαι κάνει μας να 

αγαπήσουμε τους αδελφούς μας τους πιστούς. Γσύ είσαι ο 

Ξολυφιλέσπλαχνος. 
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Σο πνεύμα τησ ομαδικόσ εργαςύασ και το κριτόριό τησ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

οποίος είπε στο Ηερό του ΐιβλίο, «να εργάζεστε, διότι ο 

Ώλλάχ και ο Ξροφήτης Ρου καθώς και οι πιστοί 

βλέπουν το έργο σας, και μετά θα ξαναγυείσετε σ’ Γκείνον που 

γνωρίζει τα ορατά και τα άορατα, και θα σας πληροφορήσει για 

όλα αυτά που κάνατε». 

Καρτυρώ ότι δεν πάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του. 

Ρα έθνη δεν χτίζονται με λόγια ούτε με συνθήματα, αλλά με την 

επιστήμη, την προσφορά και την θυσία. Ένα από τα πιο 

σημαντικά εργαλεία της ανοικοδόμησης του κράτους, είναι η 

σκληρή εργασία. Ρο Θοράνι αναφέρει, «να εργάζεστε διότι ο 

Ώλλάχ και ο Ξροφήτης Ρου καθώς και οι πιστοί βλέπουν το 

έργο σας, και μετά θα ξαναγυείσετε σ’ Γκείνον που γνωρίζει τα 

ορατά και τα άορατα, και θα σας πληροφορήσει για όλα αυτά 

που κάνατε». 

Ν Ξροφήτης επίσης είπε, «ο Ώλλάχ αγαπάει όταν κάνει κάποιος 

από σας κανένα έργο, να το τελειωποιήσει». Ε θρησκεία και ο 

πατριωτισμός απαιτούν σκληρή εργασία, παραγωγικότητα και 

κόπωση. 

 

Ε 
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 Ών το άτομο είναι το βασικό εργαλείο για την οικοδόμηση 

της κοινωνίας, τότε ο πραγματικός ρόλος σ’ αυτή την 

οικοδόμηση είναι ελλιπής και ολοκληρώνεται μόνο μέσω της 

συνεργασίας με την υπόλοιπη μέλη της κοινωνίας. Βεδομένου 

ότι μόνος ο άνθρωπος μπορεί να εκτελέσει κάποιες εργασίες, 

αλλά αν ενώσει τον κόμο του με τους κόπους των άλλων και τις 

ιέες του με εκείνες των άλλων, τότε χωρίς καμία αμφιβολία το 

επίτευγμα θα είναι μεγαλύτερο και πιο χρήσιμο. Ως εκ τούτου, 

το Ησλάμ επαινεί την ομαδική εργασία και την θεωρεί θεμειώδες 

εργαλείο στην οικοδόμηση των εθνών και των πολιτισμών, για 

την επένδυση όλων των ενεργειών, την ένωση των κόπων και 

την συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων, που γίνονται 

για το καλό όλων των ανθρώπων. Ν Ξαντοδύναμος λέει: «να 

συνεργάζεστε για το καλό και την ευσέβεια, και μην 

συνεργάζεστε στην αμαρτία και την εχθρότητα». 

Ε οαμαδική εργασία γίνεται και στην λατρεία, όπως 

αναφέρει ο Ώλλάχ για τις προσευχές, «να εκτελείτε τις 

προσευχές». 

Ρονίζει επίσης απευθυνόμενος στον Ξροφύτη Ρου, «να δείξει 

υπομονή μαζί με εκείνους που παρακαλούν και δοξάζουν τον 

Θύριό τους το πρωί και το βράδυ. Λα μην στρέφεις τα μάτια 

σου αλλού, αναζητώντας τις χαρές της ζωής. Θαι μην 

υπακούσεις σ΄εκείνον που λοισμόνησε να Κας δοξάσεις, και 

ακολουθεί μόνο τις επιθυμίες του». 

Γπίσης, «να μένετε όλοι ενωμένοι εν ονόματι του Ώλλάχ». Θαι 

μας προειδοποεί λέγοντας, «να υπακούετε στον Ώλλάχ και στον 
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Ώπεσταλμένο του, και να μην διαφωνήσετε για να μην 

αποτεχύνετε και να χάσετε τις δυνάμεις σας». 

Ώναμφίβολα, η εκτέλεση των εργασιών με αυτό το πνευματικό 

πνεύμα, ισχυροποιεί το αίσθημα της αγάπης, της αδελφοσύνης 

και της συνεργασίας μεταξύ των πολιτών της κοινωνίας. Έτσι 

επιβεβαιώνεται αυτό που τονίζει το κορανικό εδάφιο, «αυτή 

είναι η ούμμα σας, είναι μια και ενωμένη». 

Ν Ξροφήτης επίσης είπε, «οι πιστοί έχουν έλεος και στοργή 

μεταξύ τους, και μοιάζουν με ένα σώμα που αν το ένα του 

εργαλείο πάσχει, τότε όλα τα άλλα εργαλεία πάσχουν μαζί 

του». Ε ένωση μας υπενθυμίζει την δέσμη ξύλων, που 

προσπάθησαν οι άνθρωποι να τα σπάσουν και  δεν μπόρεσαν, 

και όταν τα πήραν ένα ένα τα κατάφεραν. 

Ρονίζει ο ποιτητής, 

Ρα τόξα δεν σπάνε ενωμένα 

Κόνο το το καθένα σπάει 

 

Ρο Θοράνι δίνει πολλά παραδείματα που υποστηρίζουν την 

ομαδική εργασία, και αποδεικνύουν το πώς συνέβαλαν στην 

εκπλήρωση των στόχων. Ως εκ τούτου, αναφέρουμε και την 

ιστορία του Ώβραάμ στην χτίση της Θάαμπα, όταν είπε στον 

υιό του τον Ησμαήλ, «ο Ώλλάχ με διέταξε να κάνω κάτι». Ρότε 

του απάντησε, «να κάνεις ό,τι σε διέταξε ο Ώλλάχ να κάνεις», 

και τον ρώτησε, «θα με βοηθήσεις;». Ρου απάντησε, «θα σε 

βοηθήω». Ρου είπε, «με διέταξε να χτίσω έναν οίκο εδώ». Ρότε 

άρχισαν και οι δυο να χτίσουν τον οίκο, και ο Ησμαήλ 
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κουβαλούσε τις πέτρες για τον πατέρα του. Θατάφεραν οι δυο 

να χτίσουν τον πρώτο οίκο. Ρο Θοράνι αφηγείται την ιστορία 

της χτίσης, «και ο Ώβραάμ και ο Ησμαήλ, χτίζοντας τον οίκο 

είπαν: «Ζεέ μας! Βέξου από μας, διότι Γσύ είσαι Γκείνος που 

ακούει και βλέπει». 

Ρο εδάφιο του αλ-Θαχφ, αναφέρεται επίσης στην συνεργασία 

και την ομαδική εργασία, όπως φαίνεται στην ιστορία του 

Βικέρατου. ταν έφτασε αυτός ο δίος βασιλιάς σ’ ανθρώπους 

που δεν γνώρισε και του ζτήσαν να τους βοηθήσει, τότε εκείνος 

ανταποκρίθηκε. μως ζτήσε να τον βοηθήσουν για να 

αξιοποιήσει τις ενέργειές τους, το Θοράνι αναφέρει, «και έφτασε 

στην ανατολή του ηλίου και εκεί είδε τον ήλιο να ανατέλλει 

επάνω από έναν λαό, στον οποίο δεν είχαμε δώσει εδάφιο για 

να προφυλαχτεί από αυτόν. Έτσι έγινε και γνωρίζουμε όλους 

που ήτανα μαζί του. Κετά ακολούθησε άλλη κατεύθυνση. 

σπου έφτασε σ’ έναν χώρο ανάμεσα σε δυο βουνά και βρήκε 

στους πρόποδές τους έναν λαό που δεν κατάλαβαινε ούτε μια 

λέξη. Θαι είπαν, «ω Βικέρατε, οι Αώγ καιι Καγώγ φέρουν 

αναστάτωση στην γη. Λα σε πληρώσουμε για να χτίσεις ένα 

φράγμα ανάμεσα σε μας και σ’ αυτούς; Θαι εκείνος είπε,: «Ε 

δύναμη που μου έδωσε ο Θύριος μου είναι καλύτερη, εσείς 

όμως, μπορείτε να μου δώσετε φυσική δύναμη. Ζα υψώσω 

ανάμεσά σας ένα οχύρωμα». 

Ν Κωυσής επίσης ζτήσε από τον Ζεό του να τον υποστηρίξει 

με τον Ώρων τον αδελφό του. 
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Ξαρατηρώντας την σούννα του Ξροφήτη, βρίσκουμε πολλά 

παραδείγμα για την συνεργασία και την ομαδική εργασία, 

σημειωτέον είναι αυτό που είπε ο Νθμάν, «συνοδεύαμε τον 

Ξροφήτη (ΓΓΏΓ) στα ταξίδια και αλλού, και πάντα μας 

βοηθούσε με τα πολλά και τα λίγα». 

Ιάμβανε μέρος επίσης ο Ξροφήτης στις εργασίες που 

έκαναν, έτσι έγινε στην ημέρα του Τάνδακα. Ν αλ-Κπαρά 

αφηγήθκε ότι, είδε τον Ξροφήτη να κουβαλήσει το σκόνι. 

ταν ήθελε ο Παλμάν αλ-Σαρίσι να φυτέψει τρακόσιες 

χουρμαδιές για να απελευθερωθεί από την δουλεία, διέταξε ο 

Ξροφήτης τος συντρόφους του να τον βοηθήσουν. Θαι είπε ο 

Παλμάν, με βοήθησαν ο ένας μου έφερε δεκαπέντε δέντρα, ο 

άλλος τριάντα δέντρα μέχρι που μάζεψα τα τριακόσια δέντρα. 

Κε διέταξε ο Ξροφήτης να σκάψω για να τα φυτέψω, λεγόντάς 

με «όταν τελειώσεις φωνάξέ με να έρθω για να τα φυτέψω μα τα 

χέρια μου. ταν τελείωσε με τους φίλους μου, τον φώναξα, και 

τα φύτεψε». 

Ν Ξροφήτης επαίνεσε επίσης το ομαδικό πνεύμα των αλ-

Ώσ’αρείν στην εργασία, «οι αλ-Ώσ’αρείν όταν κάποιος πεθαίνει 

ή στερούνται το τρόφιμα, τότε μαζεύουν όλα όσα έχουν και τα 

μοιράζονται μεταξύ τους, ίσα μερίδια. Ώυτοί οι άνθρωποι μου 

ανήκουν και τους ανήκω». 

Δητώ συγχώρης από τον Ώλλάχ. 

 * * * 
     Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

οποίος είπε στο Ηερό του ΐιβλίο, «να εργάζεστε, διότι ο Ώλλάχ 
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και ο Ξροφήτης Ρου καθώς και οι πιστοί βλέπουν το έργο σας, 

και μετά θα ξαναγυείσετε σ’ Γκείνον που γνωρίζει τα ορατά και 

τα άορατα, και θα σας πληροφορήσει για όλα αυτά που 

κάνατε» 

Καρτυρώ ότι δεν πάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του. 

Ώδελφοί μου στο ισλάμ, 

 

         Ε ομαδική εργασία που επιδιώκουμε είναι το έργο που 

χτίζει, και όχι να καταστρέφει, και που ενώνει και όχι που 

χωρίζει. Γίναι εκείνη που βασίζεται σε θεμιτές βάσεις όπως η 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της κοινωνίας, έτσι ώστε να 

μην υπάρχουν μεταξύ τους πεινασμένοι ούτε φτωχοί. Γίναι 

εκείνη που βασίζεται σε πατριωτικά θεμέλια προκειμένου να 

εργαστούν οι άνθρωποι για την αναγέννηση της πατρίδας και 

την ανάπτυξή της σ’ όλους τους τομείς. 

Θαι όχι το έργο που βασίζεται σε καταστροφικές κλήσεις που 

συναντώνται για τις δολοφονίες, τον βανδαλισμό, την 

αιματοχυσία και την καταστροφή των πατρίδων και προσπαθεί 

να αποδυναμώσει ή να ανατρέψει τα συστήματα. χι η 

εργασία που βασίζεται στα ψέματα, την συκοφαντία, και στην 

παραποίηση των γεγονότων, και που δεν λογαριάζει ούτε 

θρησκεία ούτε πατρίδα ούτε συνείδηση. 
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Ε ομαδική εργασία που επιδιώκουμε είναι το 

εποικοδομητικό έργο υπέρ της θρησκείας, της πατρίδας και της 

ανθρωπότητας, που είναι άρρηκτα συνυφασμένες μεταξύ 

τους.Ξρέπει να εδραιώσουμε αυτό το πνεύμα στις καρδιές των 

παιδιών μας και να το μετατρέψουμε σε έναν τρόπο ζωής. Ώυτό 

θα βοηθήσει ωστόσι να κυριαρχήσει η αγάπη και η αρμονία 

μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας.  Γπίσης να καταφέρουμε 

μεγάλη πρόοδο και ανάπτυξη σε όλους τους τομείς που να 

αρμόζει στην πατρίδα μας. Ρονίζουμε ότι ο Ώιγυπτιακός λαός, 

όταν λειτουρεί με ομαδικό πνεύμα, τότε μπορεί να 

επιτυγχάνεται ό, τι βλέπουν οι άλλοι αδύνατο και η εμπειρία 

παλαιά και στην σύγχρονη εποχή επιβεβαιώνει αυτό.  

Ζεέ μου, φύλαξε εμεάς και τις χώρες μας από κάθε κακό. 

Ώμήν 
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Σο πνεύμα τησ ομαδικόσ εργαςύασ και το κριτόριό τησ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

οποίος είπε στο Ηερό του ΐιβλίο, «να εργάζεστε, διότι ο 

Ώλλάχ και ο Ξροφήτης Ρου καθώς και οι πιστοί 

βλέπουν το έργο σας, και μετά θα ξαναγυείσετε σ’ Γκείνον που 

γνωρίζει τα ορατά και τα άορατα, και θα σας πληροφορήσει για 

όλα αυτά που κάνατε». 

Καρτυρώ ότι δεν πάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του. 

Ρα έθνη δεν χτίζονται με λόγια ούτε με συνθήματα, αλλά με την 

επιστήμη, την προσφορά και την θυσία. Ένα από τα πιο 

σημαντικά εργαλεία της ανοικοδόμησης του κράτους, είναι η 

σκληρή εργασία. Ρο Θοράνι αναφέρει, «να εργάζεστε διότι ο 

Ώλλάχ και ο Ξροφήτης Ρου καθώς και οι πιστοί βλέπουν το 

έργο σας, και μετά θα ξαναγυείσετε σ’ Γκείνον που γνωρίζει τα 

ορατά και τα άορατα, και θα σας πληροφορήσει για όλα αυτά 

που κάνατε». 

Ν Ξροφήτης επίσης είπε, «ο Ώλλάχ αγαπάει όταν κάνει κάποιος 

από σας κανένα έργο, να το τελειωποιήσει». Ε θρησκεία και ο 

πατριωτισμός απαιτούν σκληρή εργασία, παραγωγικότητα και 

κόπωση. 

 

Ε 

Αραβικι Δθμοκρατία τθσ Αιγφπτου  2 Δου αλ-Κίντα 1440 
Τπουργείο Βακουφίων    5 Μαΐου 2019 
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 Ών το άτομο είναι το βασικό εργαλείο για την οικοδόμηση 

της κοινωνίας, τότε ο πραγματικός ρόλος σ’ αυτή την 

οικοδόμηση είναι ελλιπής και ολοκληρώνεται μόνο μέσω της 

συνεργασίας με την υπόλοιπη μέλη της κοινωνίας. Βεδομένου 

ότι μόνος ο άνθρωπος μπορεί να εκτελέσει κάποιες εργασίες, 

αλλά αν ενώσει τον κόμο του με τους κόπους των άλλων και τις 

ιέες του με εκείνες των άλλων, τότε χωρίς καμία αμφιβολία το 

επίτευγμα θα είναι μεγαλύτερο και πιο χρήσιμο. Ως εκ τούτου, 

το Ησλάμ επαινεί την ομαδική εργασία και την θεωρεί θεμειώδες 

εργαλείο στην οικοδόμηση των εθνών και των πολιτισμών, για 

την επένδυση όλων των ενεργειών, την ένωση των κόπων και 

την συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων, που γίνονται 

για το καλό όλων των ανθρώπων. Ν Ξαντοδύναμος λέει: «να 

συνεργάζεστε για το καλό και την ευσέβεια, και μην 

συνεργάζεστε στην αμαρτία και την εχθρότητα». 

Ε οαμαδική εργασία γίνεται και στην λατρεία, όπως 

αναφέρει ο Ώλλάχ για τις προσευχές, «να εκτελείτε τις 

προσευχές». 

Ρονίζει επίσης απευθυνόμενος στον Ξροφύτη Ρου, «να δείξει 

υπομονή μαζί με εκείνους που παρακαλούν και δοξάζουν τον 

Θύριό τους το πρωί και το βράδυ. Λα μην στρέφεις τα μάτια 

σου αλλού, αναζητώντας τις χαρές της ζωής. Θαι μην 

υπακούσεις σ΄εκείνον που λοισμόνησε να Κας δοξάσεις, και 

ακολουθεί μόνο τις επιθυμίες του». 

Γπίσης, «να μένετε όλοι ενωμένοι εν ονόματι του Ώλλάχ». Θαι 

μας προειδοποεί λέγοντας, «να υπακούετε στον Ώλλάχ και στον 
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Ώπεσταλμένο του, και να μην διαφωνήσετε για να μην 

αποτεχύνετε και να χάσετε τις δυνάμεις σας». 

Ώναμφίβολα, η εκτέλεση των εργασιών με αυτό το πνευματικό 

πνεύμα, ισχυροποιεί το αίσθημα της αγάπης, της αδελφοσύνης 

και της συνεργασίας μεταξύ των πολιτών της κοινωνίας. Έτσι 

επιβεβαιώνεται αυτό που τονίζει το κορανικό εδάφιο, «αυτή 

είναι η ούμμα σας, είναι μια και ενωμένη». 

Ν Ξροφήτης επίσης είπε, «οι πιστοί έχουν έλεος και στοργή 

μεταξύ τους, και μοιάζουν με ένα σώμα που αν το ένα του 

εργαλείο πάσχει, τότε όλα τα άλλα εργαλεία πάσχουν μαζί 

του». Ε ένωση μας υπενθυμίζει την δέσμη ξύλων, που 

προσπάθησαν οι άνθρωποι να τα σπάσουν και  δεν μπόρεσαν, 

και όταν τα πήραν ένα ένα τα κατάφεραν. 

Ρονίζει ο ποιτητής, 

Ρα τόξα δεν σπάνε ενωμένα 

Κόνο το το καθένα σπάει 

 

Ρο Θοράνι δίνει πολλά παραδείματα που υποστηρίζουν την 

ομαδική εργασία, και αποδεικνύουν το πώς συνέβαλαν στην 

εκπλήρωση των στόχων. Ως εκ τούτου, αναφέρουμε και την 

ιστορία του Ώβραάμ στην χτίση της Θάαμπα, όταν είπε στον 

υιό του τον Ησμαήλ, «ο Ώλλάχ με διέταξε να κάνω κάτι». Ρότε 

του απάντησε, «να κάνεις ό,τι σε διέταξε ο Ώλλάχ να κάνεις», 

και τον ρώτησε, «θα με βοηθήσεις;». Ρου απάντησε, «θα σε 

βοηθήω». Ρου είπε, «με διέταξε να χτίσω έναν οίκο εδώ». Ρότε 

άρχισαν και οι δυο να χτίσουν τον οίκο, και ο Ησμαήλ 
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κουβαλούσε τις πέτρες για τον πατέρα του. Θατάφεραν οι δυο 

να χτίσουν τον πρώτο οίκο. Ρο Θοράνι αφηγείται την ιστορία 

της χτίσης, «και ο Ώβραάμ και ο Ησμαήλ, χτίζοντας τον οίκο 

είπαν: «Ζεέ μας! Βέξου από μας, διότι Γσύ είσαι Γκείνος που 

ακούει και βλέπει». 

Ρο εδάφιο του αλ-Θαχφ, αναφέρεται επίσης στην συνεργασία 

και την ομαδική εργασία, όπως φαίνεται στην ιστορία του 

Βικέρατου. ταν έφτασε αυτός ο δίος βασιλιάς σ’ ανθρώπους 

που δεν γνώρισε και του ζτήσαν να τους βοηθήσει, τότε εκείνος 

ανταποκρίθηκε. μως ζτήσε να τον βοηθήσουν για να 

αξιοποιήσει τις ενέργειές τους, το Θοράνι αναφέρει, «και έφτασε 

στην ανατολή του ηλίου και εκεί είδε τον ήλιο να ανατέλλει 

επάνω από έναν λαό, στον οποίο δεν είχαμε δώσει εδάφιο για 

να προφυλαχτεί από αυτόν. Έτσι έγινε και γνωρίζουμε όλους 

που ήτανα μαζί του. Κετά ακολούθησε άλλη κατεύθυνση. 

σπου έφτασε σ’ έναν χώρο ανάμεσα σε δυο βουνά και βρήκε 

στους πρόποδές τους έναν λαό που δεν κατάλαβαινε ούτε μια 

λέξη. Θαι είπαν, «ω Βικέρατε, οι Αώγ καιι Καγώγ φέρουν 

αναστάτωση στην γη. Λα σε πληρώσουμε για να χτίσεις ένα 

φράγμα ανάμεσα σε μας και σ’ αυτούς; Θαι εκείνος είπε,: «Ε 

δύναμη που μου έδωσε ο Θύριος μου είναι καλύτερη, εσείς 

όμως, μπορείτε να μου δώσετε φυσική δύναμη. Ζα υψώσω 

ανάμεσά σας ένα οχύρωμα». 

Ν Κωυσής επίσης ζτήσε από τον Ζεό του να τον υποστηρίξει 

με τον Ώρων τον αδελφό του. 
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Ξαρατηρώντας την σούννα του Ξροφήτη, βρίσκουμε πολλά 

παραδείγμα για την συνεργασία και την ομαδική εργασία, 

σημειωτέον είναι αυτό που είπε ο Νθμάν, «συνοδεύαμε τον 

Ξροφήτη (ΓΓΏΓ) στα ταξίδια και αλλού, και πάντα μας 

βοηθούσε με τα πολλά και τα λίγα». 

Ιάμβανε μέρος επίσης ο Ξροφήτης στις εργασίες που 

έκαναν, έτσι έγινε στην ημέρα του Τάνδακα. Ν αλ-Κπαρά 

αφηγήθκε ότι, είδε τον Ξροφήτη να κουβαλήσει το σκόνι. 

ταν ήθελε ο Παλμάν αλ-Σαρίσι να φυτέψει τρακόσιες 

χουρμαδιές για να απελευθερωθεί από την δουλεία, διέταξε ο 

Ξροφήτης τος συντρόφους του να τον βοηθήσουν. Θαι είπε ο 

Παλμάν, με βοήθησαν ο ένας μου έφερε δεκαπέντε δέντρα, ο 

άλλος τριάντα δέντρα μέχρι που μάζεψα τα τριακόσια δέντρα. 

Κε διέταξε ο Ξροφήτης να σκάψω για να τα φυτέψω, λεγόντάς 

με «όταν τελειώσεις φωνάξέ με να έρθω για να τα φυτέψω μα τα 

χέρια μου. ταν τελείωσε με τους φίλους μου, τον φώναξα, και 

τα φύτεψε». 

Ν Ξροφήτης επαίνεσε επίσης το ομαδικό πνεύμα των αλ-

Ώσ’αρείν στην εργασία, «οι αλ-Ώσ’αρείν όταν κάποιος πεθαίνει 

ή στερούνται το τρόφιμα, τότε μαζεύουν όλα όσα έχουν και τα 

μοιράζονται μεταξύ τους, ίσα μερίδια. Ώυτοί οι άνθρωποι μου 

ανήκουν και τους ανήκω». 

Δητώ συγχώρης από τον Ώλλάχ. 

 * * * 
     Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

οποίος είπε στο Ηερό του ΐιβλίο, «να εργάζεστε, διότι ο Ώλλάχ 
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και ο Ξροφήτης Ρου καθώς και οι πιστοί βλέπουν το έργο σας, 

και μετά θα ξαναγυείσετε σ’ Γκείνον που γνωρίζει τα ορατά και 

τα άορατα, και θα σας πληροφορήσει για όλα αυτά που 

κάνατε» 

Καρτυρώ ότι δεν πάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του. 

Ώδελφοί μου στο ισλάμ, 

 

         Ε ομαδική εργασία που επιδιώκουμε είναι το έργο που 

χτίζει, και όχι να καταστρέφει, και που ενώνει και όχι που 

χωρίζει. Γίναι εκείνη που βασίζεται σε θεμιτές βάσεις όπως η 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της κοινωνίας, έτσι ώστε να 

μην υπάρχουν μεταξύ τους πεινασμένοι ούτε φτωχοί. Γίναι 

εκείνη που βασίζεται σε πατριωτικά θεμέλια προκειμένου να 

εργαστούν οι άνθρωποι για την αναγέννηση της πατρίδας και 

την ανάπτυξή της σ’ όλους τους τομείς. 

Θαι όχι το έργο που βασίζεται σε καταστροφικές κλήσεις που 

συναντώνται για τις δολοφονίες, τον βανδαλισμό, την 

αιματοχυσία και την καταστροφή των πατρίδων και προσπαθεί 

να αποδυναμώσει ή να ανατρέψει τα συστήματα. χι η 

εργασία που βασίζεται στα ψέματα, την συκοφαντία, και στην 

παραποίηση των γεγονότων, και που δεν λογαριάζει ούτε 

θρησκεία ούτε πατρίδα ούτε συνείδηση. 
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Ε ομαδική εργασία που επιδιώκουμε είναι το 

εποικοδομητικό έργο υπέρ της θρησκείας, της πατρίδας και της 

ανθρωπότητας, που είναι άρρηκτα συνυφασμένες μεταξύ 

τους.Ξρέπει να εδραιώσουμε αυτό το πνεύμα στις καρδιές των 

παιδιών μας και να το μετατρέψουμε σε έναν τρόπο ζωής. Ώυτό 

θα βοηθήσει ωστόσι να κυριαρχήσει η αγάπη και η αρμονία 

μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας.  Γπίσης να καταφέρουμε 

μεγάλη πρόοδο και ανάπτυξη σε όλους τους τομείς που να 

αρμόζει στην πατρίδα μας. Ρονίζουμε ότι ο Ώιγυπτιακός λαός, 

όταν λειτουρεί με ομαδικό πνεύμα, τότε μπορεί να 

επιτυγχάνεται ό, τι βλέπουν οι άλλοι αδύνατο και η εμπειρία 

παλαιά και στην σύγχρονη εποχή επιβεβαιώνει αυτό.  

Ζεέ μου, φύλαξε εμεάς και τις χώρες μας από κάθε κακό. 

Ώμήν 
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Η υποκριςύα και η προδοςύα και η απειλό τουσ για τα 

ϊτομα και τα κρϊτη 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

Νποίος λέει στο Ηερό Ρου ΐιβλίο, «οι υποκριτές και οι 

υποκρίτριες ανήκει ο ένας στον άλλον. Ώυτοί 

προωθούν την ακολασία και εμποδίζουν το καλό και 

τσιγγουνεύουν. Ώυτοί παραμελούν τον Ώλλάχ, και ο Ώλλάχ 

τους παραμελεί». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλους Ρου και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, οι οικογένειά του, οι σύντροφοί του και 

όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα 

της κρίσεως.  

Ν Ξροφήτης είπε, «τρία είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία του 

υποκριτή, ψεύδεται όταν μιλάει, δεν τηρεί τις υποσχέσεις του 

και προδίδει αυτό που του εμπιστεύεται». 

Βεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η υποκρισία είναι μια δια 

βίου ασθένεια, που εξοντώνει άτομα και έθνη. Γίναι μια από τις 

πιο σοβαρές παθήσεις που επηρεάζουν την αλήθεια της πίστης, 

υπονομεύουν τα θεμέλιά της και τα καταστρέφουν. Γπειδή είναι 

μια ασθένεια, αν βαρύνει τον κορμό του έθνους. Ξρόκειται για 

σοβαρή κοινωνική και ηθική μάστιγα που απειλεί την 

ασφάλεια, την ειρήνη και την σταθερότητα της κοινωνίας. 

Πυνεπώς, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από εκείνον της 

απιστίας και ανυπακοής. 

Ε 
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Γπιπλέον, το όπλο της προδοσίας και της κατασκόπησης, είναι 

η πιο επικίνδυνη απειλή για την ύπαρξη των κρατών κατά την 

διάβα της ιστορίας. Ωστόσο, η ιστορία μαρτυρεί ότι οι χώρες 

που έχουν καταστραφεί ή σχιστεί, αυτό έχει γίνει για 

εσωτερικούς λόγους. Νι προδότες διαδραμματίζουν μεγάλο και 

σοβαρό ρόλο στο θέμα αυτό  εις βάρος των πατρίδων τους. Αι’ 

αυτό οι εσωτερικοί κίνδυνοι που απειλούν τα κράτη, είναι 

πάντα πολύ μεγαλύτεροι και πιο από εκείνους τους 

εξωτερικούς. 

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η υποκρισία είναι δύο είδη: 

μεγάλο και μικρό. Ρο πρώτο είδος, δηλαδή η μεγάλη υποκρισία, 

είναι η πιο επικίνδυνη, διότι αφορά στο δόγμα, όπου ο 

άνθρωπος προσωποποιεί τον μουσουλμάνο, ενώ μέσα του 

κρύβει την απιστία. Ώυτό το είδος υποκρισίας, ευθύνεται για 

την τιμωρία του ανθρώπου με την αιώνια παραμονή στην 

κόλαση 

Ρο δεύτερο είδος είναι η μικρή υποκρισία: είναι η πρακτική 

υποκρισία, η οποία είναι απόκλιση από την σωστή 

συμπεριφορά, και να υιοθετήσει ο άνθρωπος μερικά 

χαρακτηριστικά των υποκριτών, έτσι ώστε ο άνθρωπος να 

προσωποποιεί τον καλό και να κρύβει το αντίθετο. Ώυτό το 

είδος δεν θέτει τον άνθρωπο εκτός θρησκείας, αλλά είναι η αρχή 

που τον οδηγεί στην μεγάλη υποκρισία. 

Ρι Ηερό Θοράνι οι η σούννα του Ξροφήτη αναφέρουν τα 

χαρακτηριστικά των υποκριτών και τα ήθη τους, και από τα 

ήθη αυτά είναι, 
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Ρο ψέμα, η παραβίαση των υποσχέσεων και η προδοσία της 

εμπιστοσύνης. Ν Ξροφήτης είπε, «τέσσερα είναι τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία ενός υποκριτή: προδίδει την 

επμιστοσύνη, ψεύδεται όταν μιλάει, πραβιάζει τις υποσχέσεις 

του και όταν διαφωνεί γίνεται θανάσιμος εχθρός». Ώυτά τα 

χαρακτηστικά απειλούν τα συμφέροντα του έθνος, και μπορούν 

να την οδηγήσουν στην καταστροφή. 

Ξολλές φορές καταφεύγει ο υποκριτής στο ψέμα, για να πείσει 

τον άλλον ότι λέει την αλήθεια, το Θοράνι τονίζει, «υπάρχουν 

άνθρωποι που σου αρέσει ο λόγος τους όταν μιλούν, όμως ο 

Ώλλάχ γνωρίζει ότι στις καρδιλες τους κρύβουν μεγάλη μεγάλη 

έχθρα». 

που αναφέρονται η προδοσία και η υποκρισία, αναφέρεται 

και το ψέμα. 

 

Γπίσης ο Ξροφήτης είπε, «σας προειδοποιώ από το ψέμα, διότι 

οδηγεί στην ακολασία, και η ακολασία οδηγεί στην κόλαση. Ν 

άνθρωπος όταν ψεύδεται και επιμένει, και τότε γίνεται γνωστός 

ως ψεύτης στον Ώλλάχ». Θαι όταν ρωτήθηκε ο Ξροφήτης, 

«μπορεί ο πιστός να είναι δειλός; Ώπάντησε, «μάλιστα». Ρον 

ρώτησαν, «μπορεί να είναι τσιγούνης;», απάντησε, «μάλιστα». 

Ρον ρώτησαν, «μπορεί να είναι ψεύτης;», απάντησε, «όχι». Θαι 

ο άμπου Κπακρ χαρακτήρισε το ψέμα ως «προδοσία». 

Ε προδοσία διακόπτει το δεσούς αγάπης και στοργής, και 

οδηγεί στην διχόνοια και της κατστροφής σχέσεων. Ν 

Ξροφήτηςείπε, «η προδοσία της εμπιστοσύνης φέρει στον 
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άνθρωπο μεγάλη λύπη την ημέρα της κρίσεως». Ρόνισε επίσης, 

ότι, «όταν ο Ώλλάχ συγκεντρώνει τα δημιουργήματα την ημέρα 

της κρίσεως, τότε ξεχωρίζουν οι προδότες». 

Ένας από τους πιο επικίνδυνους τύπους προδοσίας είναι η 

προδοσία των χωρών και η πώληση τους φθηνά, έτσι όπως 

κάνουν οι εξτρεμιστικές ομάδες και εκείνοι που τις ακολουθούν. 

Ώπό τα κακά χαρακτηριστικά είναι η έχθρα, η οποία αποτεί 

μεγάλο κακό και ο Ώλλάχ την χαρακτηρίσει όπως αναφέραμε 

παραπάνω «μεγάλη έχθρα». Ε Ώ΅΅ισσα αφηγήθηκε ότι ο 

Ξροφήτης είπε, «οι πιο μισητοί άνθρωποι για τον Ώλλάχ είναι 

εκείνοι που κρύβουν μέσα τους μεγάλη έχθρα». 

Νι υποκριτές είναι διπρόσωποι, και στην εποχή μας έχουν 

χιλιάδες πρόσωπα. Γίναι οι πιο καοί άνθρωποι, όπως τους 

χαρακτήρισε ο Ξροφήτης, «οι πιο κακοί άνθρωποι είναι οι 

διπρόσωποι, που αλλάζουν πρόσωπα ανάλογα με τους 

ανθρώπους». 

Ώπό τα χαρακτηριστικά της υποκρισίας είναι η διασκόρπιση 

της φθοράς στην γη, όπως αναφέρει το Θοράνι, «και όταν τους 

ζητείται να μην διασκορπίζουν την φθορά στην γη λένε, «εμείς 

κάνουμε καλό». Ώυτοί διασκορπίζουν την φθορά, και όμως δεν 

το αισθάνονται». 

 

Ε διασκόρπιση της φθοράς, γίνεται με πολλούς τρόπους, όπως: 

διάδοση του φόβου, η αποθάρρυνση των ανθρώπων, διάδοση 

των εξτρεμιστικών ιδεών και των λανθας μεών εννοιών. Ρο 

Θοράνι τονίζει, «ο Ώλλάχ γνωρίζει εκείνους που 
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αποθαρρύνουν τους άλλους, και τους λένε «ελάτε σε μας». Ώπό 

τα χαρακτηριστικά επίσης, η καταστροφή, ο φόσνος των αθώων 

η διατάραξη της ασφάλειας, το φιλοφώρημα και η λεηλασία 

των  περιουσιών των ανθρώπων. 

Γπίσης η τεμπελιά, κυρίως όταν ο άνθρωπος δεν τρεί τις 

προσευχές του. Ρο Θοράνι τονίζει, «και όταν κάνουν την 

προσευχή, δείχνουν μεγάλη αμέλεια». Ν Ξροφήτης είπε, «η 

προσευχής της αυγής και της σπέρας, είναι πολλές βαριές και 

δύσκολές για τους υποκριτές». Ν Ξροφήτης την χαρακτηρίζει 

ως προδοσία. 

Πητώ συγχώρηση από του Ώλλάχ. 

   

*       * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, και την ειρήνη και την ευλογία του 

Ώλλάχ να έχει.    

Ώδελφοί μου στο ισλάμ,  

Ένα από τα σημάδια της υποκρισίας είναι η συμμαχία με τους 

εχθρούς και η επικοινωνία μαζί τους εις βάρος της θρησκείας 

και του έθνους, μέσω της κατασκοπείας, προδοσίας, της 

μεταφοράς ειδήσεων και πληροφοριών και της αποκάλυψης 

των μυστικών της πατρίδας. Νι υποκριτές είναι κατάσκοποι που 

υποστηρίζει τους εχθρούς της πατρίδας του εις βάρος των 

συμπολιτών του, των γειτόνων και των συγγενών του. Ρο 

Θοράνι τονίζει, «βλέπεις ότι εκείνοι που κρύβουν υποκρισία 

στις καρδιές τους, λένε: φοβόμαστε μην μας κάνουν κακό».  

Γπίσης, «κάποιοι από σας κρύβουν την υποκρισία μέσα τους. 



(59) 

ταν παθαίνετε κάποια συμφορά, λένε: «μας έκανε χάρη ο 

Ζεός, διότι δεν είμαστε μαζί τους». 

 

Ν υποκριτής χαίρεται όταν το έθνος αντιμετωπίζει δυσκολίες, ή 

όταν διαδίδονται οι ασθήνειες. Ρο Θοράνι τονίζει, «αν σας 

συμβαίνει καλό, στεναχωριούνται, και αν σας συμβαίνει κακό 

χαίρονται». 

Ωστόσο, οι νέοι υποκριτές έχουν συμπεριλάβει αυτές τις 

ιδιότητες του ψεύδους, της προδοσίας, παραβιάζοντας τις 

διαθήκες και τις συμφωνίες, υποκινώντας την κοινή γνώμη και 

προδίδοντας την θρησκεία, ένα νέο είδος εξαπάτησης, το 

σημαντικότερο από το οποίο είναι το εμπόριο της θρησκείας 

και η εκμετάλλευσή του για την επίτευξη των συμφερόντων των 

οργανώσεων. Ώυτές θέλουν να απαοκαταστήσουν την θρησκεία 

στην εξουσία. πάρχουν διάφορα είδη της πολιτικής και 

επιφανειακής, και θεωρούν τα μέλη των οργανώσεων ότι είναι 

οι πιο σωτοί πιστοί. 

Ν Ώλλάχ προειδοποεί με απελή τους ανθρώπους αυτούς την 

ημέρα της κρίσεως. Ώυτοί που εύχονται το κακό των 

μουσουλών, θα το δοκιμάσουν οι ίδιοι πρώτα. Ρο Θοράνι 

τονίζει, «διότι εκείνοι πίσεψαν, και μετά αλλαξοπίστισαν, διότι 

δεν γνωρίζει». Ώναφέρει επίσης, «οι γύρω σας βεδουίνοι είναι 

υποκριτές και μερικοί από τους κάτοικους της Κεντίνα». 

Ε πρώτη τιμωρία είναι σε τούτη την ζωή, και μετά στον τάφο 

και η πιο μεγάλη είναι την ημέρα της κρίσεως», το Θοράνι 

τονίζει, «ο Ώλλάχ θα συγκεντρώσει τους υποκριτές και τους 
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άπιστους στην κόλαση». Γπίσης, «οι υποκριτές είναι στο πιο 

κάτω μέρος της κόλασης». 

Ξρέπει όλοι οι θεσμοί του κράτους να λειτουργούν ενωμένοι 

για την προστασία του, και για να αντιμετωπίζουν όλα τα 

σχέδια των προδότων. Ώυτό θα βοηθήσει στην διαφύλαξη της 

πατρίδας και της θρησκείας. 

Ζεέ μου προστάτευσε τις καρδιές μας από την υποκρισία και τις 

γλώσσες μας από το ψέμα και φύλαξε μας από την προδοσία. 

Ξροστάτευσε Ζεέ μου την Ώίγυπτο και τον λαό της. 
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Σο γενικό ςυμφϋρον ςτην ζυγαριϊ τησ αρύ’α 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο οποίος τόνισε στο Ηερό του ΐιβλίο, «να συνεργάζεστε 

για το καλό και την εγκράτει, και να μην 

συνεργάζεστε για το κακό και την εχθρότητα».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και  την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

ποιος συλλογίζεται την ισλαμική Παρί’α, αντιλαμβάνεται ότι 

λειτουργεί για το καλό συμφέρον του ανθρώπου, και για την 

συμμόρφωση της ανθρώπινης ψυχής. Ρονίζουμε ότι οτιδήποτε 

πραγματοποιεί το καλό συμφέρον των ανθρώπων, συμπίπτει με 

την Παρί’α του Ώλλάχ, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιχείρημα, 

και το αντίστροφο ισχύει. 
Ε αληθινή ισλαμική θρησκεία δεν γνωρίζει τον ατομικισμό, τον 

εγωισμό ή την αδράνεια, και δεν υποστηρίζει ότι το ατομικό 

συμφέρον εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Ώλλά προωθεί 

το δημόσιο αγαθό, την ειλικρινή συνεσφορά, την συνεργασία 

για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και την ευσλαβία σε 

συνδυασμό με την αγάπη και τον αλτρουισμό. στε η κοινωνία 

να επιτύχει την επιθυμητή πρόοδο, για χάρη του συνόλου, το 

αγαθό του ατόμου και του συνόλου. Ρότε επιτυγχάνεται το 

Ε 
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καλό του ατόμου και της ομάδας μαζί, και εμβαθαίνεται στις 

καρδιές του λαού η αίσθηση του ενός σώματος, το οποίο αν ένα 

μέλος του πονέσει, υπηρεάζονται και τα υπόλοιπα μέλη και 

πάεχει ο άνθρωπος από επαγρύπνηση και  πυρετό  

Τώρες, που θυσιάζει η νεολαία της για να συνεχίσουν 

Θαι θυσιάζουν για τον λαό τους, για να ζήσει 

        

Βεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η προληπτική στο βιβλίο του 

Ξαντοδύναμου Ώλλάχ συνειδητοποιεί με βεβαιότητα ότι ο 

γενικός στόχος και το σύνολο των διατάξεων της νομοθεσίας 

είναι για τους ανθρώπους να επιτύχουν τα συμφέροντά τους, 

και να φέρουν όφελος και καλό για αυτούς. Γπίσης να 

απομακρύνει τα κακά από αυτούς. Πημειωτέον είναι το γεγονός 

ότι το Θοράνι τόνισε ότι η διατήρηση του ενδιαφέροντος και η 

επίτευξη των δημόσιων παροχών, ήταν στόχος των αποστόλων 

και όλων των προφητών. Έτσι ο Ζεός έστειλε τους προφήτες και 

τους αγγελιοφόρους για την ευτυχία των ανθρώπων και για την 

επιτεύξη του καλού, χωρίς να περιμένουν την καμία ανταμοιβή 

από κανέναν. Ν Ώλλάχ λέει στο Θοράνι αναφερούμενος στον 

προφήτη του Λώε (ΓΓΏΓ): {ω λαέ μου δεν σας ζητώ χρήματα, 

διότι η ανταμοιβή μου θα την πάρω μόνο από τον Ζεό}. Γίπε 

επίσης ο Ξαντοδύναμος, αναφέροντας αυτά που είπε ο 

Ξροφήτης του ο Τούντ: (ω λαέ, δεν σας ζητώ ανταμοιβή, διότι 

την ανταμοιβή την ζητώ μόνο από Γκείνον που με έπλασε. Βεν 

καταλαβαίνετε;{  
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Ν Ώβραάμ (ΓΓΏΓ) παρακαλούσε τον Ώλλάχ, για το καλό 

συμέρον των ανθρώπων και για να τους ευημερήσει ο Ώλλάχ 

από τις εύνοιές του. Ρο Θοράνι τονίζει, «Ζεέ μου, κάνε ασφαλή 

αυτή την χώρα, και ευημέρησε τους κατοίκους της από όλους 

τους πόρους, εκείνους που πιστεύουν στον Ώλλάχ και την 

τελευταία μέρα». ταν οι άνθρωποι απολαμβάνουν τις εύνοιες 

του Ώλλάχ, τότε θα έχουν την δύναμη να τον λατρεύουν με 

γαλήνη. Θαι γι’ αυτό πρέπει οι άνθρωποι να μην 

διασκορπίζουν την φθορά στην γη. 

Ε Παρία του Κουχάμμαντ ήρθε να ανυψώσει αυτή την 

ανθρωπιστική και σωστή μεταρρυθμιστική αρχή, και να 

θεσπίσει τους κανόνες της διατήρησης της σταθερότητας της 

κοινωνίας και της προσπάθειας για την πρόοδο της και την 

ανάπτυξή της. ΐάζοντας σε προτεραιότητα το γενικό συμφέρον, 

διευθετώντας τις προτεραιότητες, έτσι ώστε να μπορέσει να 

διευθετηθεί η ζωή. Ν βίος του προφήτη και των συντρόφων του, 

αναφέρεται σε πολλά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν αυτή 

την αρχή. 

Ε ΏΎσσα τόνισε, «αν θέλαμε θα χωρταίναμε από φαγητό, αλλά 

ο Κουχάμμαντ πάντα είχε τους άλλους σε προτεραιότητα». 

Γπίσης ο Πα’έντ αλ-Τουντέρυ αφηγήθκε ότι, «ήμασταν σε ταξίδι 

μαζί με τον Ξροφήτη, και τότε ήρθε ένας άνθρωπος, ο οποίος 

ήταν καβάλα πάνω στο ταξιδιωτικό του μέσο. Άρχισε ο 

άνθρωπος να κοιτάξει προς δεξιά και αριστερά. Ρότε είπε ο 

Ξροφήτης, «όποιος μπορεί να κουβαλήσει μαζί του κάποιον 

άλλον, τότε να το κάνει. Θαι όποιος έχει περισσότερο φαγητό, 
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τότε να προσφέρει στον άλλον». Ρόνισε ότι ανέφερε τα είδη των 

αγαθών, μέχρι που νομίζαμε ότι κανένας από μας δεν έχει 

δικαίωμα να κρύψει τίποτα. 

Ε ΏΎσσα αφηγήθκε ότι, «μια γυναίκα με δυο της κόρες μου 

ζήτησαν ελεημοσύνη, και της έδωσε τρεις χουρμάδες. Έδωσε 

αυτή στις κόρες τις δυο, και προσπάθησε να φάει την Ρρίτη. 

μως μια κόρη της την κοίταξε, και εκείνη την μοίρασε μεταξύ 

τους. Ε πράξη της προκάλεσε την απορία μου, και την 

αφηγήθκα στον Ξροφήτη, ο οποίος είπε, «ο Ώλλάχ διέταξε να 

εισέλθει στον παράδεισο». 

Ν Νθμάν ιμπν Ώφφάν στο έτος του αλ-Οουμάντα, τότε που 

αντιμετώπισαν οι μουσουλμάνοι μεγάλες δυσκολίες και 

στερήσεις. ταν έφτασαν οι καμήλες του από το Παάμ, 

φορτωμένες με διάφορα αγαθά, και του ήρθαν οι έμποροι της 

Κεντίνα για να αγοράσουν τα προϊόντα του, τους ρώτησε: Ρι 

ζητάτε; Ρου απάντησαν: γνωρίζεις τι θέλουμε, θέλουμε να 

αγοράσουμε αυτά τα προϊόντα. Ρους απάντησε: μάλιστα, πόσο 

θα κερδίσω από σας; Ρου είπαν, το ένα δέρχαμ θα το πάρεις 

διπλάσιο. Ρους είπε, ότι κάποιος μου δίνει παραπάνω. Ρου είπε, 

το ένα με δυο, τους είπε όχι. Πτο τέλεος του είπαν θα κερδίσεις 

πενταπάσια. Ρους είπε όχι, κάποιος μου δίνει παραπάνω. Ρότε 

απάντησαν, ποιος είναι και δεν υπάρχουν άλλοι έμποροι εκτός 

από μας. 

 

Ξοιος σου έδωσε παραπάνω; Ρους απάντησε, ο Ώλλάχ μοτ 

έδωσε δεκαπλάσια. Έχετε να μου δώσετε παραπάνω; Ρου είπαν, 
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όχι. Ρότε είπε, μάρτυς μου είναι ο Ώλλάχ αυτό το καραβάνι το 

αφήνω για χάρη του Ώλλάχ». 

ταν διέταξε ο Ξροφήτης να αγοράζουν οι μουσουλμάνοι την 

πηγή του νερού (Οούμα), που ήταν στην ιδιοκτησία ενός 

ιουδαίου, οποίος ήθελε να την πουλήσει ακριβά. Ρότε ρώτησε ο 

Ξροφήτης, «ποιος μπορεί να αγοράσει την πηγή του νερούν 

Οούμα, και να είναι όπως όλοι οι άλλοι μουσουλμάνοι στην 

χρήση;». τότε ο Νθμάν ιμπν Ώφφάν, πήγε στον Ηουδαίο και 

διαπραγματεύτηκε μαζί του, και του πούλησε το μισό. Ν Νθμάν 

ήταν μια μέρα και ο ιουδαίος μια μέρα, και την ημέρα του 

Νθμάν την αφιέρωσε στους μουσουλμάνους. Ν ιουδαίος 

παραπονέθηκε λέγοντας, «καταστρέψατε την πηγή μου», και 

του πούλησε το άλλο μισό έναντι οκτώ χιλιάδες ντέρχαμ. Ώυτό 

το έκανε ο Νθμάν ήταν για το καλό κοινό συμφέρον. 

Ν μαρ ιμπ αλ-Ταττάμπ ανάγκασε τους ιδιοκτήτες των σπιτιών 

που ήταν δίπλα στην Θαάμπα, να τα πουλήσουν, λέγοντας: 

εσείς ήρθατε δίπλα στην Θαάμπα και όχι η Θαάμπα που ήρθε 

δίπλα σας». Ρο ίδιος έκανε και ο Νθμάν και όταν 

παραπονέθηκαν οι άνθρωποι του υπενθύμισε ότι ο μαρ έκανε 

το ίδιο και δεν φέρανε καμία αντίσταση, απλώς ήθελα να 

εκμεταλλευτούν την καλωσύνη του, και τους φυλάκισε. Ώυτό 

σημαίνει ότι μπορεί το κράτος να κατασχίσει την ατομική 

ιδιοκτησία προς το γενικό συμφέρον, λ.χ. να χτίσει 

νοσσοκομεία, σχολεία, καταφύγια κ.λπ. 

Γπιβεβαιώνουμε ότι η σωστή κατανόηση της θρησκείας, πρέπει 

να έχει πάντα υπό όψιν το γενικό συμφέρον των ανθρώπων και 
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τις συνθήκες που επικρατούν, επίσης πρέπει να υπάρχει 

προτεραιότητα στις ανάγκες. 

Ξρέπει να υπάρχει προτεραιότητα στις ανάγκες που χρειάζεται 

η χώρα, ακόμα και στην εκπλήρωση των αναγκών των 

ανθρώπων και των χρεών τους. 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ 

*        *        * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, την ειρήνη και την ευλογία του να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένιειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως.   

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ,  

Ρο Ησλάμ πάντα θέτει σε προτεραιότητα τις ανάγκες των 

ανθρώπων ανάλογα με τον βαθμό τους, και διατάζει να 

προηγείται πάντα το γενικό καλό συμφέρον. Βεν πρέπει η 

προσευχή να είναι εμπόδιο για τον άνθρωπο να εκπληρώσει το 

καθήκον του στην εργασία του. Βεν επιτρέπεται να προσεύχεται 

όλη την νύχτα και να μην κάνει την δουλειά του την ημέρα, 

διότι αυτό αντιτίθεται στο γενικό συμφέρον. Ώυτή η πράξη 

θεωρείται καταπάτηση της δικαιοσύνης και του χρέους. Ν 

Ώμπου Κπακρ είπε συμβουεύοντας τον μαρ ιμπν αλ-

Ταττάμπ, «να ξέρεις ότι ο Ώλλάχ επιβάλλει στον άνθρωπο 

υποχρεώσεις την ημέρα που δεν δέχεται την νύχτα, και την 

νύχτα που δεν δέχεται την ημέρα. Βεν δέχεται την ναφίλα μέχρι 

να γίνει η φαρίντα». 
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Ε σωστή κατανόηση του Ηαλάμ πρέπει να συμπίπτει με τις 

συνθήκες του χρόνου και τις ανάγκες των ανθρώπων. Ξρέπει 

να υπάρχει κατανόηση για τους σκοπούς της Παρί’α. Αι’ αυτό 

θεωρούμε απαραίτητο να εκπληρώσουμε τις ανάγκες των 

ανθρώπων, αντί να κάνουμε πολλά προσκυνήματα. Τρειάζεται 

να πρλήσουμε τα χρέη των φτωχών ανθρώπων, διότι αυτό είναι 

αναγκαίο και μπορούν οι πλούσιοι άνθρωποι να το 

αναλάβουν. 

Ε σωστή κατανόηση της πραγματικότητας, μας δίνει την 

δυνατότητα να αξιολογήσουμε τους κινδύνους γύρω μας, και 

αυτό απαιτεί και η θρησκεία μας. Ώυτό καθαυτό, θα συμβάλει 

στην ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας, και θα έχει 

θετικό αντίκτυπο στους πολίτες. 

Ζεέ μου, φύλαξε την Ώίγυπτο, τους πολίτες, τον στρατό και την 

αστυνομία της από κάθε κακό, αμήν.  
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Σο γενικό ςυμφϋρον ςτην ζυγαριϊ τησ αρύ’α 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο οποίος τόνισε στο Ηερό του ΐιβλίο, «να συνεργάζεστε 

για το καλό και την εγκράτει, και να μην 

συνεργάζεστε για το κακό και την εχθρότητα». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και  την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

ποιος συλλογίζεται την ισλαμική Παρί’α, αντιλαμβάνεται ότι 

λειτουργεί για το καλό συμφέρον του ανθρώπου, και για την 

συμμόρφωση της ανθρώπινης ψυχής. Ρονίζουμε ότι οτιδήποτε 

πραγματοποιεί το καλό συμφέρον των ανθρώπων, συμπίπτει με 

την Παρί’α του Ώλλάχ, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιχείρημα, 

και το αντίστροφο ισχύει. 
Ε αληθινή ισλαμική θρησκεία δεν γνωρίζει τον ατομικισμό, τον 

εγωισμό ή την αδράνεια, και δεν υποστηρίζει ότι το ατομικό 

συμφέρον εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Ώλλά προωθεί 

το δημόσιο αγαθό, την ειλικρινή συνεσφορά, την συνεργασία 

για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και την ευσλαβία σε 

συνδυασμό με την αγάπη και τον αλτρουισμό. στε η κοινωνία 

να επιτύχει την επιθυμητή πρόοδο, για χάρη του συνόλου, το 

αγαθό του ατόμου και του συνόλου. Ρότε επιτυγχάνεται το 

Ε 
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καλό του ατόμου και της ομάδας μαζί, και εμβαθαίνεται στις 

καρδιές του λαού η αίσθηση του ενός σώματος, το οποίο αν ένα 

μέλος του πονέσει, υπηρεάζονται και τα υπόλοιπα μέλη και 

πάεχει ο άνθρωπος από επαγρύπνηση και  πυρετό  

Τώρες, που θυσιάζει η νεολαία της για να συνεχίσουν 

Θαι θυσιάζουν για τον λαό τους, για να ζήσει 

        

Βεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η προληπτική στο βιβλίο του 

Ξαντοδύναμου Ώλλάχ συνειδητοποιεί με βεβαιότητα ότι ο 

γενικός στόχος και το σύνολο των διατάξεων της νομοθεσίας 

είναι για τους ανθρώπους να επιτύχουν τα συμφέροντά τους, 

και να φέρουν όφελος και καλό για αυτούς. Γπίσης να 

απομακρύνει τα κακά από αυτούς. Πημειωτέον είναι το γεγονός 

ότι το Θοράνι τόνισε ότι η διατήρηση του ενδιαφέροντος και η 

επίτευξη των δημόσιων παροχών, ήταν στόχος των αποστόλων 

και όλων των προφητών. Έτσι ο Ζεός έστειλε τους προφήτες και 

τους αγγελιοφόρους για την ευτυχία των ανθρώπων και για την 

επιτεύξη του καλού, χωρίς να περιμένουν την καμία ανταμοιβή 

από κανέναν. Ν Ώλλάχ λέει στο Θοράνι αναφερούμενος στον 

προφήτη του Λώε (ΓΓΏΓ): {ω λαέ μου δεν σας ζητώ χρήματα, 

διότι η ανταμοιβή μου θα την πάρω μόνο από τον Ζεό}. Γίπε 

επίσης ο Ξαντοδύναμος, αναφέροντας αυτά που είπε ο 

Ξροφήτης του ο Τούντ: (ω λαέ, δεν σας ζητώ ανταμοιβή, διότι 

την ανταμοιβή την ζητώ μόνο από Γκείνον που με έπλασε. Βεν 

καταλαβαίνετε;{  
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Ν Ώβραάμ (ΓΓΏΓ) παρακαλούσε τον Ώλλάχ, για το καλό 

συμέρον των ανθρώπων και για να τους ευημερήσει ο Ώλλάχ 

από τις εύνοιές του. Ρο Θοράνι τονίζει, «Ζεέ μου, κάνε ασφαλή 

αυτή την χώρα, και ευημέρησε τους κατοίκους της από όλους 

τους πόρους, εκείνους που πιστεύουν στον Ώλλάχ και την 

τελευταία μέρα». ταν οι άνθρωποι απολαμβάνουν τις εύνοιες 

του Ώλλάχ, τότε θα έχουν την δύναμη να τον λατρεύουν με 

γαλήνη. Θαι γι’ αυτό πρέπει οι άνθρωποι να μην 

διασκορπίζουν την φθορά στην γη. 

Ε Παρία του Κουχάμμαντ ήρθε να ανυψώσει αυτή την 

ανθρωπιστική και σωστή μεταρρυθμιστική αρχή, και να 

θεσπίσει τους κανόνες της διατήρησης της σταθερότητας της 

κοινωνίας και της προσπάθειας για την πρόοδο της και την 

ανάπτυξή της. ΐάζοντας σε προτεραιότητα το γενικό συμφέρον, 

διευθετώντας τις προτεραιότητες, έτσι ώστε να μπορέσει να 

διευθετηθεί η ζωή. Ν βίος του προφήτη και των συντρόφων του, 

αναφέρεται σε πολλά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν αυτή 

την αρχή. 

Ε ΏΎσσα τόνισε, «αν θέλαμε θα χωρταίναμε από φαγητό, αλλά 

ο Κουχάμμαντ πάντα είχε τους άλλους σε προτεραιότητα». 

Γπίσης ο Πα’έντ αλ-Τουντέρυ αφηγήθκε ότι, «ήμασταν σε ταξίδι 

μαζί με τον Ξροφήτη, και τότε ήρθε ένας άνθρωπος, ο οποίος 

ήταν καβάλα πάνω στο ταξιδιωτικό του μέσο. Άρχισε ο 

άνθρωπος να κοιτάξει προς δεξιά και αριστερά. Ρότε είπε ο 

Ξροφήτης, «όποιος μπορεί να κουβαλήσει μαζί του κάποιον 

άλλον, τότε να το κάνει. Θαι όποιος έχει περισσότερο φαγητό, 
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τότε να προσφέρει στον άλλον». Ρόνισε ότι ανέφερε τα είδη των 

αγαθών, μέχρι που νομίζαμε ότι κανένας από μας δεν έχει 

δικαίωμα να κρύψει τίποτα. 

Ε ΏΎσσα αφηγήθκε ότι, «μια γυναίκα με δυο της κόρες μου 

ζήτησαν ελεημοσύνη, και της έδωσε τρεις χουρμάδες. Έδωσε 

αυτή στις κόρες τις δυο, και προσπάθησε να φάει την Ρρίτη. 

μως μια κόρη της την κοίταξε, και εκείνη την μοίρασε μεταξύ 

τους. Ε πράξη της προκάλεσε την απορία μου, και την 

αφηγήθκα στον Ξροφήτη, ο οποίος είπε, «ο Ώλλάχ διέταξε να 

εισέλθει στον παράδεισο». 

Ν Νθμάν ιμπν Ώφφάν στο έτος του αλ-Οουμάντα, τότε που 

αντιμετώπισαν οι μουσουλμάνοι μεγάλες δυσκολίες και 

στερήσεις. ταν έφτασαν οι καμήλες του από το Παάμ, 

φορτωμένες με διάφορα αγαθά, και του ήρθαν οι έμποροι της 

Κεντίνα για να αγοράσουν τα προϊόντα του, τους ρώτησε: Ρι 

ζητάτε; Ρου απάντησαν: γνωρίζεις τι θέλουμε, θέλουμε να 

αγοράσουμε αυτά τα προϊόντα. Ρους απάντησε: μάλιστα, πόσο 

θα κερδίσω από σας; Ρου είπαν, το ένα δέρχαμ θα το πάρεις 

διπλάσιο. Ρους είπε, ότι κάποιος μου δίνει παραπάνω. Ρου είπε, 

το ένα με δυο, τους είπε όχι. Πτο τέλεος του είπαν θα κερδίσεις 

πενταπάσια. Ρους είπε όχι, κάποιος μου δίνει παραπάνω. Ρότε 

απάντησαν, ποιος είναι και δεν υπάρχουν άλλοι έμποροι εκτός 

από μας. 

 

Ξοιος σου έδωσε παραπάνω; Ρους απάντησε, ο Ώλλάχ μοτ 

έδωσε δεκαπλάσια. Έχετε να μου δώσετε παραπάνω; Ρου είπαν, 
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όχι. Ρότε είπε, μάρτυς μου είναι ο Ώλλάχ αυτό το καραβάνι το 

αφήνω για χάρη του Ώλλάχ». 

ταν διέταξε ο Ξροφήτης να αγοράζουν οι μουσουλμάνοι την 

πηγή του νερού (Οούμα), που ήταν στην ιδιοκτησία ενός 

ιουδαίου, οποίος ήθελε να την πουλήσει ακριβά. Ρότε ρώτησε ο 

Ξροφήτης, «ποιος μπορεί να αγοράσει την πηγή του νερούν 

Οούμα, και να είναι όπως όλοι οι άλλοι μουσουλμάνοι στην 

χρήση;». τότε ο Νθμάν ιμπν Ώφφάν, πήγε στον Ηουδαίο και 

διαπραγματεύτηκε μαζί του, και του πούλησε το μισό. Ν Νθμάν 

ήταν μια μέρα και ο ιουδαίος μια μέρα, και την ημέρα του 

Νθμάν την αφιέρωσε στους μουσουλμάνους. Ν ιουδαίος 

παραπονέθηκε λέγοντας, «καταστρέψατε την πηγή μου», και 

του πούλησε το άλλο μισό έναντι οκτώ χιλιάδες ντέρχαμ. Ώυτό 

το έκανε ο Νθμάν ήταν για το καλό κοινό συμφέρον. 

Ν μαρ ιμπ αλ-Ταττάμπ ανάγκασε τους ιδιοκτήτες των σπιτιών 

που ήταν δίπλα στην Θαάμπα, να τα πουλήσουν, λέγοντας: 

εσείς ήρθατε δίπλα στην Θαάμπα και όχι η Θαάμπα που ήρθε 

δίπλα σας». Ρο ίδιος έκανε και ο Νθμάν και όταν 

παραπονέθηκαν οι άνθρωποι του υπενθύμισε ότι ο μαρ έκανε 

το ίδιο και δεν φέρανε καμία αντίσταση, απλώς ήθελα να 

εκμεταλλευτούν την καλωσύνη του, και τους φυλάκισε. Ώυτό 

σημαίνει ότι μπορεί το κράτος να κατασχίσει την ατομική 

ιδιοκτησία προς το γενικό συμφέρον, λ.χ. να χτίσει 

νοσσοκομεία, σχολεία, καταφύγια κ.λπ. 

Γπιβεβαιώνουμε ότι η σωστή κατανόηση της θρησκείας, πρέπει 

να έχει πάντα υπό όψιν το γενικό συμφέρον των ανθρώπων και 
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τις συνθήκες που επικρατούν, επίσης πρέπει να υπάρχει 

προτεραιότητα στις ανάγκες. 

Ξρέπει να υπάρχει προτεραιότητα στις ανάγκες που χρειάζεται 

η χώρα, ακόμα και στην εκπλήρωση των αναγκών των 

ανθρώπων και των χρεών τους. 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ 

*        *        * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, την ειρήνη και την ευλογία του να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένιειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως.   

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ,  

Ρο Ησλάμ πάντα θέτει σε προτεραιότητα τις ανάγκες των 

ανθρώπων ανάλογα με τον βαθμό τους, και διατάζει να 

προηγείται πάντα το γενικό καλό συμφέρον. Βεν πρέπει η 

προσευχή να είναι εμπόδιο για τον άνθρωπο να εκπληρώσει το 

καθήκον του στην εργασία του. Βεν επιτρέπεται να προσεύχεται 

όλη την νύχτα και να μην κάνει την δουλειά του την ημέρα, 

διότι αυτό αντιτίθεται στο γενικό συμφέρον. Ώυτή η πράξη 

θεωρείται καταπάτηση της δικαιοσύνης και του χρέους. Ν 

Ώμπου Κπακρ είπε συμβουεύοντας τον μαρ ιμπν αλ-

Ταττάμπ, «να ξέρεις ότι ο Ώλλάχ επιβάλλει στον άνθρωπο 

υποχρεώσεις την ημέρα που δεν δέχεται την νύχτα, και την 

νύχτα που δεν δέχεται την ημέρα. Βεν δέχεται την ναφίλα μέχρι 

να γίνει η φαρίντα». 
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Ε σωστή κατανόηση του Ηαλάμ πρέπει να συμπίπτει με τις 

συνθήκες του χρόνου και τις ανάγκες των ανθρώπων. Ξρέπει 

να υπάρχει κατανόηση για τους σκοπούς της Παρί’α. Αι’ αυτό 

θεωρούμε απαραίτητο να εκπληρώσουμε τις ανάγκες των 

ανθρώπων, αντί να κάνουμε πολλά προσκυνήματα. Τρειάζεται 

να πρλήσουμε τα χρέη των φτωχών ανθρώπων, διότι αυτό είναι 

αναγκαίο και μπορούν οι πλούσιοι άνθρωποι να το 

αναλάβουν. 

Ε σωστή κατανόηση της πραγματικότητας, μας δίνει την 

δυνατότητα να αξιολογήσουμε τους κινδύνους γύρω μας, και 

αυτό απαιτεί και η θρησκεία μας. Ώυτό καθαυτό, θα συμβάλει 

στην ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας, και θα έχει 

θετικό αντίκτυπο στους πολίτες. 

Ζεέ μου, φύλαξε την Ώίγυπτο, τους πολίτες, τον στρατό και την 

αστυνομία της από κάθε κακό, αμήν.  
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Η εκμμετϊλλευςη αυτόσ τησ περιόδου για καλϋσ πρϊξεισ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

οποίος τόνισε στο Ηερό του ΐιβλίο, «βιαστείτε στην 

συγχόρηση του Ώλλάχ και για να εισέλθετε σ’ έναν 

παράδεισο που έχει επείκταση των ουρανών και της γης. Ώυτός 

ο παράδεισος είναι για τους ευσεβείς ανθρώπους. Γκείνοι που 

ξοδεύουν στις καλές εποχές και στις εποχές που υπάρχει 

στέρηση. Γκείνοι που ελέγχουν τον θυμό τους. Γκείνοι που 

συγχωρούν τους ανθρώπους, και ο Ώλλάχ αγαπάει τους 

ευργέτες». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του, και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ν Ώλλάχ προσδιορίζει κάποιες μέρες του χρόνου που 

πολλαπλασι-άζεται η ανταμοιβή των καλών πράξεων, και αυτό 

για να έρθούν οι άνθρωποι πιο κοντά στο Ζεό. Ν λογικός 

άνθρωπος είναι εκείνος που εκμεταλλεύεται εκείνες τις μέρες 

για να κάνει περισσότερες καλές πράξεις, για να ανταμείβεται 

από τον Ζεό για τις καλές του πράξεις. Πημειωτέον είναι το 

γεγονός ότι ο Ξροφήτης, (ΓΓΏΓ) είπε, «υπάρχουν μέρες του 

χρόνου που περιέχουν το καλό από τον Ζεό, και αν κάποιος 
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από σας πετύχει καλή στιγμή στις μέρες αυτές, δεν θα 

ταλαιρωρηθεί ποτέ στην ζωή του». 

Νι καλές πράξεις στις μέρες αυτές ανταμείβεται διπλάσια. Ν 

Ώλλάχ ορκίζεται με αυτές τις μέρες, καθώς αναφέρει το Ηερό 

Θοράνι, «μα την αυγή. Θαι μα τις δέκα νύχτες». Νι θεολόγοι 

τόνισαν ότι οι δέκα νύχτες είναι οι πρώτες εκείνες του μηνός 

Βού αλ-Τίτζα. Ν Ώλλάχ ορκίστηκε με τις μέρες αυτές για να 

δείξει την σημαντικότητά τους, και την θέση που κατέχουν. 

Γίναι οι γνωστές εκείνες μέρες που αναφέρει το Θοράνι, «να 

δοξάζουν τον Ώλλάχ σ’ εκείνες τις γνωστές μέρες». 

Γίναι οι μέρες εκείνες που κάνει ο πιστός πολλές πράξεις 

λατρείας μαζί, όμως προσευχές, ελεημοσύνες, προσκύνημα κ.λπ. 

Ώυτές οι μέρες είναι πιο αγαπητές μέρες για τον Ώλλάχ, και ο 

Ώλλάχ αγαπάει να κάνουν οι άνθρωποι καλές πράξεις στις 

μέρες αυτές. Πημείο αναφοράς είναι εκείνο που είπε ο 

Ξροφήτης, (ΓΓΏΓ), (ο Ώλλάχ αγαπάει να γίνουν καλές πράξεις 

στις μέρες αυτές περισσότερο από τις άλλες μέρες. Ρον ρώτησαν: 

ούτε το τζιχάντ για χάρη του Ώλλάχ; Θαι απάντησε: ούτε το 

τζιχάντ για χάρη του Ώλλάχ».  

Αι’ αυτό πρέπει ο κάθε μουσουλμάνος να εκμεταλλεύεται 

αυτή την μεγάλη χάρη, και να κάνει καλές πράξεις που θα τον 

φέρουν πιο κοντά στον Ώλλάχ. 

Ώπό τις καλές και αγαπητές πράξεις στον Ώλλάχ είναι το 

προσκύνημα του Ηερού Νίκου του Ώλλάχ, όταν μπορεί ο 

μουσουλμάνος. Ρο Θοράνι τονίζει, «το προσκύνημα γίνεται σε 
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γνωστούς μήνες. Θαι όποιος θέλει να κάνει χατζ στους μήνες 

αυτούς, τότε να μην κάνει απρεπείς πράξεις». 

Ρο χατζ αποτελεί τον πέμπτο πυλώνα της ισλαμικής 

θρησκείας και είναι μια πράξη που οδηγεί στην συγχώρηση των 

αμαρτιών του ανθρώπου. Ν Ξροφήτης είπε, «όποιος 

προσκυνείται και δεν κάνει καμία απρεπή πράξη, τότε θα 

ξαναγωρίσει αγνός σαν να έχει γεννηθεί εκ νέου». 

Ρο προσκύνημα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να 

διδάσκονται οι άνθρωποι τα καλά ήθη και να έχει τους άλλους 

ανθρώπους σε προτεραιότητα. Ν προσκυνητής πρέπει να 

εφαρμόζει αυτό που ρονίζει η θρησκεία και να αποκτά καλά 

ήθη και αξίες. Έτσι θα τελειώσει ο προσκυνητής και θα έχει 

πραματοποιήσει τα απαιτούμενα του προσκυνήματος. 

Γπιβεβαιώνουμε ότι το χατζ είναι μύνημα ειρήνης για όλη την 

ανθρωπότητα, διότι ο προσκυνητής δεν συγκρούται και δεν 

φιλονικά και δεν κηνυγάει στις μέρες εκείνες. Ρο Θοράνι 

τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε μην σκοτώσεε το κηνυγημένο». 

Ε κατάσταση ειρήνης δεν περιορίζεται μόνο στον άνθρωπο 

και στο ζώο, επικτείνεται όμως για να περιλάβει και τα 

αντικείμενα 

Ν Ξροφήτης είπε, «αυτη η χώρα κατέχει ιερότηατα». Ρο 

προσύνημα έχει πάντα σκοπό να βλάπτει ο άνθρωπος τίποτα. 

Ν πραγματικός μουσουλμάνος είναι εκείνος που δεν βλάπτει 

τους άλλους ούτε με το χέρι, ούτε με τον λόγο του». Ν 

Ξροφήτης είπε στο τελευταίο προσκύνημα, «θέλετε να σας πω 

για τον πιστό; Γίναι εκείνος που τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι 
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για τις περιουσίες και τις ψυχές τους. Θαι ο μουσουλμάνος, 

είναι εκείνος που δεν βλάπτει τους άλλους ούτε με το χέρι ούτε 

με την γλώσσα του. Ν μουτζάχιντ είναι εκείνος που καταβάλλει 

προσπάθεια για για να λατρεύει τον Ώλλάχ. Θαι ο μουχάτζερ, 

είναι εκείνος που απομακρύνεται από τις αμαρτίες. 

Ώπό τις καλές πράξεις που επιθυμείται να κάνει ο άνθρωπος για 

να έρθει πιο κοντά στον Ώλλάχ είναι, η νηστεία στις μέρες 

αυτές. Πημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Ξροφήτης είπε στο 

χαντίθ κούντθυ, «κάθε πράξη που κάνει ο άνθρωπος είναι για 

εκείνον, εκτός από την νηστεία την κάνει για χάρη μου, και εγώ 

θα τον ανταμείψω για αυτήν». Γίπε επίσης, «όποιος νηστεύει 

μια μέρα για χάρη του Ώλλάχ, θα τον φυλάξει από την 

κόλαση». Έτσι, επιθυμείται να νηστεύει ο άνθρωπος από τις 

εννιά μέρες του μηνός Βού αλ-Τέντζα. Γπιθυμείται να 

νηστεύουν οι άνθρωποι που δεν κάνουν προσκύνημα την 

ημέρα του Άραφα, ο Ξροφήτης είπε, «η νηστεία του μηνός του 

Άραφα κάνει να συγχωρηθούν οι αμαρτίες της προηγούμενης 

και της επόμενη χρονιάς». 

Ρην ημέρα του Άραφα ο Ώλλάχ δείχνει μεγάλο έλεος στους 

ανθρώπους, και απαλλάσσει όποιον θέλει από την κόλαση. 

Γίναι η μέρα που ο Ώλλάχ δέχεται τις παρακλήσεις των 

ανθρώπων. Ν Ξροφήτης είπε, «ο Ώλλάχ απαλλάσσει πολλούς 

ανθρώπους από την κόλαση την ημέρα του Άραφα, και το 

αναφέρει στους αγγέλους με περηφάνεια». 
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Ν μαρ αφηγήθηκε ότ ένας ιουδαίος του είπε, «ω Ώμίρ αλ-

Κου’μινιν, υπάρχει ένα εδάφιο στο ΐιβλίο σας που το 

διαβάζετε, που αν το αποκαλυπτόταν για μάς τους ιουδαίους, 

θα κάναμε εορτή την ημέρα αυτή που αποκαλύφθηκε. Ρον 

ρώτησε: ποιο είναι, «σήμρα σας ολοκλήρωσα την θρησκεία σας 

και τις εύνοιες μου και δέχομαι σαν θρησκεία σας το Ησλάμ». Ν 

μαρ είπε, , γνωρίζουμε την ημέρα αυτή και το μέρος που 

αποκαλύφθηκε, ήταν την ημέρα του Άραφα». 

Γπιθυμείται ο μουσουλμάνος να δοξάζει τον Ώλλάχ την 

ημέρα εκείνη. Ε δοξασία του Ώλλάχ φέρει την γαλήνη στις 

καρδιές όπως αναφέρει και το Θοράνι, «οι πιστοί άνθρωποι που 

οι καρδιές τους καθησυχάζονται από την δοξασία του Ώλλάχ».  

Ν μαρ έκανε τακμπείρ από την Κένα  και τον άκουγα οι 

άνθρωποι από το τέμενος και έκαναν και αυτοί τακμπείρ. Ν 

ιμπν μαρ έκανε τακμπείρ στις αγορές και στους δρόμους και 

αλλού. Ε δοξασία του Ώλλάχ είναι από τις καλύτερες πράξεις 

όπως τόνισε ο Ξροφήτης (ΓΓΏΓ). Ρο τακμπείρ είναι καλύτερο 

από το να δώσει ο άνθρωπος χρυσό ή και να πολεμήσει για 

χάρηη του Ώλλάχ. Γίπε ο Κουάδ ιμπν Ρζάμπαλ, «η καλύτερη 

πράξη που μπορε΄΄ι να κάνει ένα αάνθρωπος είναι, να δοξάζει 

τον Ώλλάχ. Βιότι θα τον σώσει από την τιμωρία Ρου». 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας. 

 

 Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, και 

την ειρήνη και την ευλογία του να έχει ο Ξροφήτης του ο 

Κουχάμμαντ. 
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Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

  Ώπό τις καλές πράξεις που κάνει ο άνθρωπος τις μέρες εκείνες 

, είναι η θυσία η οποία αποτελεί τελετοργία του 

προσκυνήματος. 

Γίπε ο Ξροφήτης, «η καλυτερη πράξη που κάνει ο άνθρωπος 

είναι η θυσία». 

Ε θυσία δείχνει αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και 

δυναμώνει τους δεσμούς μετααξύ των πολιτών μιας κοινωνίας. 

ταν περνούν οι άνθρωποι περίοδο στέρησης, τότε πρέπει οι 

άνθρωποι εκείνοι που θυσιάζουν να μην φυάλανε τίποτα από 

την θυσία τους, και να την μοιράζουν ολόκληρη, έτσι διέταξε ο 

Ξροφήτη. 

Ε θυσία, όπως γίνεται με τη σφαγή, επιτυγχάνεται με την 

αγορά ομολόγων. Ώυτό αναμφίβολα, αυξάνει το όφελος της 

θυσίας, ειδικά για εκείνους που δεν διαθέτουν μηχανισμό για 

τη βέλτιστη διανομή της. Ε αγορά ομολόγων φοηθάει να 

φτάσει η ενίσχυση στους πραγματικούς αποδέκτες και αυξάνει 

το όφελος της θυσίας και της ανταμοιβής της., Ξαράλληλα 

συμβάλλει στην παράδοση του καλού στους ανθρώπους που 

έχουν πραγματικά ανάγκη, διατηρώντας την δική τους 

αξιοπρέπεια. Γίναι καλό για τους ευκατάστατους ανθρώπους 

να προσφέρουν θυσία για να βοηθήσει τους συγκενείς του, και 

να αγοράσει ομόλογα για να βοηθήσει τους φτωχούς στις 

περιοχές με τις περισσότερες ανάγκες. 

Ξρέπει ο πιστός να κάνει καλό για να εκπληρώσει το καθήκον 

του απέναντι στους φτωχούς και να συμβάλει στην δημιουργία 



(81) 

της χαράς τους. Ρο Θοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε να 

ξοδεύετε από εκείνα που σας χαρίσαμε, πριν έρθει μια μέρα που 

δεν θα επιτρέπεται η πούληση ούτε μεσολλάβηση». Πημειωτέον 

είναι το γεγονός ότι ο Ξροφήτης είπε, η ελημοσύνη δεν μειώνει 

το χρήμα». 

Ξρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, ο Ξροφήτης είπε, «ο 

μουσουλμάνος είναι αδελφός του άλλου μουσουλμάνου, δεν 

τον αδικεί ούτε τον προδίδει. ποιος εκπληρώνει τις ανάγκες 

του αδελφού του, ο Ώλλάχ θα του εκπληρώσει τις ανάγκες του». 

Ν Ξροφήτης είπε, «κάθε μουσουλμάνος πρέπει να δώσει 

ελημοσύνη. Ρον ρώτησαν: και αν δεν έχει; Ρους απάντησε να 

εργαστεί και να δώσει ελημοσύνη. Οώτησαν: και αν δεν μπορεί; 

Γίπε, να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ρον 

ρώτησαν: και αν δεν μπορεί, απάντησε να μην κάνει κακό και 

αυτή είναι ελημοσύνη». 

Δητώ από τον Ώλλάχ να μας βοηθήσει. 
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Ηθικϊ διδϊγματα από το κόρυγμα του 

αποχαιρετιςτηρύου προςκυνόματοσ 

 

 δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ, τον Θύριο του 

Πύμπαντος, που λέει στο Ηερό Ρου ΐιβλίο: "Πήμερα 

έχω ολοκληρώσει την θρησκεία σας και τις εύνοιές 

Κου, και επίλεξα το Ησλάμ ως θρησκεία για σας». Ξιστεύω ότι 

δεν υπάρχει θεότητα εκτός από τον Ώλλάχ, ο οποίος δεν έχει 

κανέναν συνέταιρο μαζί Ρου και ότι ο μαρτυτώ ότι 

Κουχάμμαντ είναι Ξροφήτης και δούλος Ρου. Ρην ειρήνη και 

την ευλογία του Ώλλάχ να έχουν ο Ξροφήτη, τα μέλη της 

οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και εκείνοι που ακολουθούν 

πιστά την πορεία του μέχρι την τελευταία μέρα. 

Ν Ώλλάχ, Βόξα ανήκει σ’ Ώυτόν, έστειλε τον Ώπεσταλμένο Ρου 

με ορθή καθοδήγηση και αληθινή θρησκεία, για να φέρει τους 

ανθρώπους από το σκοτάδι στο φως. Λα τους απομακρύνει από 

την περιπλάνηση και να τους συνοδεύσει στην σωστή πορεία. 

Λα τους καθοδηγήσει στην σωτηρία και της ευτυχία σ’ τούτη 

την ζωή και στην επόμενη. Έτσι, ο προφήτης (ΓΓΏΓ) καλούσε 

τους ανθρώπους να υιοθετήσουν υποδειγματικές αξίες και καλά 

ηθικά. Γξέδωσε με πλήρη τρόπο το Κήνυμα του Θυρίου του, 

όπου, καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του, δεν σταμάτησε ποτέ 

να εργαστεί στην την διάδοση των ανθρώπινων αξιών με τις 

πράξεις, τις λέξεις και τις εγκρίσεις του. 

ταν ο Ώλλάχ, η Βόξα ανήκει σ’ Ώυτόν, επέτρεψε στον 

Ξροφήτη Ρου (ΓΓΏΓ) να εκπληρώσει τον πέμπτο πυλώνα του 

Ε 
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Ησλάμ, ο Ξροφήτης στάθηκε στο ρος του Ώραφάτ, στους 

βράχους στη μεγαλύτερη ανθρώπινη συγκέντρωση- την εποχή 

εκείνη, να δείξει τα τελετουργικά του προσκυνήματος στους 

συντρόφους του και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ήθελε ο 

Ξροφήτης να ριζώσεις στις καρδιές των πιστών τις ανθρώπινες 

και ηθικές αξίες, για τις οποίες κάλεσε κατά την διάρκεια της 

ζωής του. Ν Ξροφήτης ένιωσε ότι ο θάνατός πλησιάζει, και ότι 

το τέλεος της ζωής του θα έρθει σύντομα, έτσι, το κήρυγμά του 

περιείχε πολλά από τα σπουδαία μαθήματα και τις υψηλές 

αξίες, που αποτελούν μέθοδο δράσης για όλη την 

ανθρωπότητα. 

Πτην κορυφή αυτών των ηθών έρχεται η αγκυροβόληση της 

αρχής της δικαιοσύνης και της ισότητας μεταξύ όλων των 

ανθρώπων. Ν προφήτης (ΓΓΏΓ) είπε: «Ω άνθρωποι, ο Θύριός 

σου είναι Ένας, ο πατέρας σου είναι ο ίδιος, κανένας Άραβας 

δεν έχει προνόμια πάνω από έναν ξένο, και δεν είναι καλύτερος 

από αυτόν, ούτε το αντίστροφο, ούτε ο ερυθρόδερμος είναι 

καλύτερος από τον μαύρο, και το αντίστροφο. Ρο μόνο 

κριτήριο που τους διακρίνει είναι η ευσέβεια. Ν πιο αξιέπαινος 

από σας κατά την κρίση του Ώλλάχ είναι ο πιο ευσεβής». Έτσι, ο 

Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) έκανε την ευσέβεια και την καλή πράξη, 

πρότυπο της διάκρισης μεταξύ των ανθρώπων, χάρη στο εξής 

κορανικό εδάφιο: «Ω άνθρωποι! Πας δημιουργήσαμε από 

άνδρες και γυναίκες, και σας διαιρέσαμε σε έθνη και φυλές, για 

να γνωρίσετε ο ένας τον άλλον. Ν πιο καλός μεταξύ σας, κατά 

την κρίση του Ώλλάχ, είναι ο πιο ευσεβής. Ν Ώλλάχ είναι 
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Ξαντογνώστης». Γπομένως, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι σε 

δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς διάκριση με βάση την 

κοινωνική τους τάξη ή φυλετικό φανατισμό. Ώυτό απαιτείται 

από τη δικαιοσύνη, η οποία είναι το εργαλείο καθιέρωσης του 

δικίου και της δικαιοσύνης των εθνών. Ν Ώλλάχ, η Βόξα ανήκει 

στον Ώυτόν, λέει: «ταν κρίνετε, να είστε δίκαιοι, ακόμη και αν 

ο κατηγορούμενος είναι συγγενής σας», και «όταν κρίνετε 

μεταξύ ανθρώπων, να το κάνετε δίκαια» και «Θαι ότι το μίσος 

για έναν λαό δεν σας κάνει άδικους. Λα κρίνετε με δικαιοσύνη, 

αυτό είναι πιο κοντά στην ευσέβεια». 

Κεταξύ αυτών των ηθών αναφέρεται η ιερότητα του αίματος, 

της περιουσίας και της τιμής. Ν Ώμπντουλραχμάν ιμπν 

Κπάκραχ αφηγήθηκε ότι ο Ξατέρας του είπε, «ενώ ο προφήτης 

(ΓΓΏΓ) καθόταν καβάλα πάνω στην καμήλα του, όπου ένας 

άνθρωπος κράτησε το χαλινάρι της, είπε (ΓΓΏΓ) «Ρι μέρα είναι 

σήμερα; ». Ε σιωπή διατηρήθηκε, πιστεύοντας ότι θα τον 

ονόμαζε διαφορετικά από το πραγματικό της όνομα και 

συνέχισε: «Βεν είναι η ημέρα της θυσίας; "Λαι", απαντήσαμε. Γκ 

νέου ρώτησε: "Ρι μήνας είναι αυτός; Ε σιωπή παρέμεινε, 

πιστεύοντας ότι θα τον ονόμαζε διαφορετικά από το 

πραγματικό του όνομα και συνέχισε: "Βεν είναι μήπως αυτός ο 

μήνας του Βούλ Τίτζα; "Λαι", απαντήσαμε. Πυνέχισε: "Ως εκ 

τούτου, το αίμα σας, τα αγαθά σας και η τιμή σας, είναι τόσο 

ιερά για σας, όσο η μέρα σας αυτή, και ο μήνας σας αυτός στην 

Ξόλη σας αυτή. Λα πληροφορέσει ο παρών εκείνον που 

αποσιάζει, διότι ο παρών μπορεί να ενημερώσει κάποιον πιο 
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συνειδητό από το ίδιο». Π’ αυτή την περίπτωση, ο προφήτης 

(ΓΓΏΓ) επέστησε την προσοχή των συντρόφων του με αυτές τις 

εύγλωττες λέξεις, που περιέχουν τον ιναδικό προφητικό λόγο, 

που αποδεικνύει την ιερότητα του αίματος, της περιουσίας και 

των τιμών, τόσο πολύ ώστε να απαγορεύεται να τους επιτεθεί 

κανείς με οποιανδήποτε μορφή. Ρο Ησλάμ απαιτεί ειρήνη και 

ασφάλεια. 

Ζέλει να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι με ειρήνη και σταθερότητα, 

χωρίς διάκριση μεταξύ ενός ανθρώπου και άλλου, ανεξάρτητα 

από την φυλή, το χρώμα ή την θρησκεία. Ε Παρί’α έχει 

εξασφαλίζει όλα αυτά σε κάθε άνθρωπο. Ν Ώλλάχ, η Βόξα 

ανήκει σ’ Ώυτόν, λέει: «Κην σκοτώνετε καμία ψυχή, διότι είναι 

ιερή για τον Ώλλάχ. Ώυτό είναι που ο [Ώλλάχ] σας έχει δώσει 

εντολή να κάνετε. ίσως να το καταλάβετε». Ν Ώλλάχ διατάζει 

να μην σκοτώνεται καμία ψυχή, χωρίς νόμιμο κίνητρο, διότι 

αυτό εξισώνει σαν να σκοτώνει κανείς  όλη την ανθρωπότητα 

λέγοντας: «ποιος θα σκότωνε έναν άνθρωπο που δεν είναι 

ένοχος για δολοφονία ή διαφθορά στη γη, είναι σαν να είχε 

σκοτώσει όλους τους ανθρώπους. Θαι όποιος του δίνει ζωή είναι 

σαν να δίνει ζωή σε όλους τους ανθρώπους». Αια να 

υπογραμμίσει την ασυλία και την ιερότητα του αίματος και την 

απαγόρευση της παραβίασής της, ο Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) εξέδωσε 

μια άλλη προειδοποίηση σε αυτό το κήρυγμα σχετικά με το 

αίμα: «Ώποφύγετε να επιστρέψετε μετά τον θάνατό μου, στην 

ίδια στάση των απίστων, τόσο πολύ ώστε να σκοτώσετε ο ένας 

τον άλλον». 
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σο το Ησλάμ απαγορεύει την επίθεση κατά των αθώων ψυχών, 

απαγορεύεται να επιτίθεται κανείς στην ιδιοκτησία των άλλων 

σε οποιαδήποτε μορφή. Ώλλάχ, η Βόξα ανήκει πλήρως σ’ 

Ώυτόν, λέει, «ω πιστούς! Κην σπαταλάτε άδικα την περιουσία 

σας. Γκτός και αν υπάρχει (νομικό) εμπόριο μεταξύ σας με 

κοινή συναίνεση». Θαι «Κην απορρίπτετε αμοιβαία και 

παράνομα τα υπάρχοντά σας και μην τα χρησιμοποιήσετε για 

να δωροδοκήσετε τους ηγέτες για να σας επιτρέψουν να 

καταβροχθίζετε κάποια περιουσία άλλων ανθρών άδικα και εν 

γνώσει σας». Αια να φυλάξει γενιικά τις περιουσίες, η Παρία 

απαγόρευσε την κλοπή επιβάλλοντας νομική ποινή. Ν Ώλλάχ, 

η Βόξα ανήκει σ’ Ώυτόν, λέει: «Ν κλέφτης και η κλέφτρα, και οι 

δύο να τους κόβετε τα χέρια τους, ως τιμωρία για αυτό που 

έχουν κερδίσει άδικα, και ως τιμωρία από τον Ώλλάχ. Ν Ώλλάχ 

είναι Ξανίσχυρός και Ξάνσοφος». Ώπαγορεύει επίσης την 

σφετερισμό της γης υπό οιανδήποτε μορφή, είπε ο Ξροφήτης 

(ΓΓΏΓ): «ο οποίος αδικήσει έστω και στο ελάχιστο, θα 

περικυλώσει ο Ώλλάχ τον  λοιμό με εφτά δεσμά την τελευταία 

μέρα». 

Κε τον ίδιο βαθμό, το Ησλάμ απαγορεύει να επιτίθεται ή να 

παραβιάζει την τιμή, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ 

μουσουλμάνων ή μη μουσουλμάνων. Ε απαγόρευση της 

μοιχείας, ο Ώλλάχ, η Βόξα ανήκει σ’ Ώυτόν, λέει: «Θαι μην 

έρχεστε κοντά στην πορνεία. Πτην πραγματικότητα, είναι 

ακολασία και μια καή συμπεριφορά». Νμοίως, ο προφήτης 

(ΓΓΏΓ) απαγορεύει αυστηρά να κατηγορεί κανείς τις αγένες 
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γυναίκες για πορνεία, χωρίς απόδειξη λέγοντας: «Ώποφύγετε 

να διαπράξετε τις επτά μεγάλες αμαρτίες που σκοτώνουν. Ρον 

ρώτησαν: Ξοιοι είναι Ώπεσταλμένε του Ώλλάχ; απάντησε: «[...] 

και η κατηγορία για μοιχεία αγνών γυναικών χωρίς απόδειξη». 

Ώπαγορεύει επίσης την προσβολή και το βρύσιμο λέγοντας: "Ε 

προσβολή ενός Κουσουλμάνου είναι μια ακολασία και η μάχη 

εναντίον του, είναι δυσπιστία». 

 

Κεταξύ των ηθικών διδακτικών αυτού του κήρυγματος, είναι η 

έκκληση για ένωση και η προειδοποίηση κατά της διχόνοιας, 

όπου είπε ο Ξροφήτης: «Ν διάβολος απελπίστηκε να λατρεύεται 

στην χώρα σας αυτή, μέχρι το τέλεος του κόσμου. Γίναι όμως 

ικανοποιημένος ακόμα και από τις μικρές κακές πράξεις σας. 

Ιάβετε υπόψη σας την θρησκεία σας». Γπομένως, ας είμαστε 

ενωμένοι και να τηρήσουμε την διαθήκη του Ώλλάχ, η Βόξα 

ανήκει σ 'Ώυτόν, που λέει, «Θαι μένετε όλοι ενωμένοι για χάρη 

του Ώλλάχ, και να μην διαφωνείτε». Θαι «και υπακούετε τον 

Ώλλάχ και τον Ώπεταλμένο Ρου, και μην διαφωνείτε, αλλιώς θα 

παραπαίσετε και θα χάσετε την δύναμή σας». Ώς γνωρίσουμε 

ότι η διχόνοια και η διαφωνία, δεν έχουν καμία σχέση με το 

Ησλάμ. Ν Ώλλάχ, η Βόξα ανήκει σ’ Ώυτόν, λέει: «Ώυτοί που 

καταρρέουν την θρησκεία τους και χωρίζουν τους εαυτούς τους 

σε αιρέσεις, για εκείνος που δεν είσαι καθόλου υπεύθυνος». Ρο 

Ησλάμ απαιτεί συνένωση, και προειδοποιεί από την διαφωνία 

και την διχόνοια. 
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Κεταξύ των ηθικών διδαγμάτων αυτού του κήρυγματος, είναι η 

υποχρέωση να δεσμευόμαστε με το βιβλίο του Ώλλάχ, η Βόξα 

ανήκει σ’ Ώυτόν, και στην Πούννα του Ώπεσταλμένου Ρου 

(ΓΓΏΓ), ο οποίος είπε: «Ώφήνω σε σας εκείνο που εάν το 

ακολουθείτε, δεν θα περιπλανηθείτε ποτέ μετά από μένα. Ώυτό 

είναι το ΐιβλίο του Ώλλάχ και η Πούννα μου». Ρο Ηερό Θοράνι 

είναι το αιώνιο θαύμα, το λάθος δεν το αγγίζει ποτέ, δεν 

αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Ρο ίδιο και η Πούννα του 

Ξροφήτη (ΓΓΏΓ). Ν Ώλλάχ έχει βάλει τέλος στις διαφωνίες με 

το Θοράνι και την Πούννα. Ν Ώλλάχ, η Βόξα ανήκει σ’ Ώυτόν, 

λέει: «ω πιστοί! ποκριθείτε στον Ώλλάχ και υπακούστε στον 

Ώπεσταλμένο και σε εκείνους που την ηγεσία. Πτην συνέχεια, 

αν διαφωνείτε σε κάτι, τότε να το αφήσετε στον Ώλλάχ και τον 

Ώπεσταλμένο Ρου, αν πιστεύετε στον Ώλλάχ και την Ρελευταία 

Εμέρα. Ζα είναι πολύ καλύτερη ερμηνεία (και έκβαση)». Ε 

αφοσίωση στο Θοράνι και την Πούννα, είναι μια ένδειξη για 

την πίστη και την απόδειξη της θεότητας. Ν Ώλλάχ, λέει: "χι! 

... Κε τον Θύριό σου! Βεν θα είναι πιστοί εφ 'όσον δεν σε έχουν 

ζητήσει να κρίνεις μεταξύ τους, και δεν μην αισθανθούν κανένα 

άγχος για αυτό που θα αποφασίσεις. Θαι να δέχονται εντελώς 

[την κρίση σου]. 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ 

*        *        * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, και την ειρήνη και την ευλογία του 

να έχουν ο Ξροφήτης Ρου, τα μέλη της οικογένειάς του, οι 

σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του. 
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Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Ρο κήρυγμα του αποχαιρετηστηρίου προσκυνήματος, είναι η 

πρώτη διαθήκη για την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, επειδή περιέχει αξίες που διατηρούν την 

αξιοπρέπεια του ανθρώπου, και πραγματοποιούν την ειρήνη 

και την ασφάλειά του. Ένα από τα ηθικά διδάγματα που 

αντλείται από αυτό το κήρυγμα, είναι ο τρόπος που 

καταλαμβάνουμε την θέση της γυναίκας στην ισλαμική Παρί’α. 

Ν προφήτης (ΓΓΏΓ) έκανε μια σύσταση υπέρ της γυναίκας, 

αναγνωρίζοντας έτσι την θέση της και την αξία της. Νι γυναίκες 

είναι οι ισοδύναμες αδελφές των ανδρών σε δικαιώματα και 

υποχρεώσεις, που είναι αμοιβαία μεταξύ των δύο φύλων. Ν 

Ξροφήτης είπε: «Έχετε δικαίωμα πάνω στις γυναίκες και 

εκείνες πάνω σας». 

Ρο Ησλάμ έχει τιμά την γυναίκα, διότι είναι μητέρα, αδελφή και 

σύζυγος. Ρης έχει δώσει δικαιώμτα, που της εξασφαλίζουν την 

αξιοπρέπειά της. Θάποιος ρώτησε τον Ξροφήτη, «ποιος αξίζει 

την καλή μου συντροφιά; Ρου απάντησε, «η μητέρα σου», τον 

ρώτησε, «ποιος άλλος», του απάντησε, «η μητέρα σου», τον 

ρώτησε, «και ποιος άλλος;», του απάντησε, «η μητέρα σου». Ρον 

ρώτησε «και ποιος άλλος, «του απάντησε, «ο πατέρας σου». 

Γίπε επίσης, «όποιος έχει τρεις κόρες, και τις ταΎζει, τις ντύνει 

και τις ποτίσει, θα τον σώσουν από την κόλαση». 

Ν Ξροφήτης ζήτησε να αντιμετωπίσουμε τις γυναίκες με 

καλοσύνη, και αυτό αποδεικνύει την ανδρεία. 
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πάρχει μεγάλη ανάγκη να υποστηρίξουν τα καά ήθη που 

ενώνουν όλη την ανθρωπότητα. Ξρέπει να υποστηρίξουμε τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις καλές αξίες, που θα οδηγήσουν 

τους ανθρώπους στην ευτυχία σε τούτη την ζωή και στην άλλη. 

Ζεέ μου δέξου τις καλές μας πράξεις και συγχώρα τις αμαρτίες 

μας. 
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Σι γύνεται μετϊ το Προςκύνημα; 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο οποίος είπε στο Ηερό του ΐιβλίο, «εκείνοι που είπε ο 

Θύριός μας είναι ο Ώλλάχ, και ακολουθούν την σωστή 

πορεία. Αια αυτούς θα κατέβουν οι άγγελοι, και θα τους πουν: 

«μην φοβάστε και μην στεναχωρηθείτε. Ζα ανταμειφθείτε με 

τον παράδεισο που σας έχει υποσχηθεί».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρ’ηνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

‘εχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

ποιος συλλογίζεται τις αποφάσεις του Ώλλάχ στα 

δημιουργήματά του, θα βεβαιωθεί ότι οι μέρες και τα χρόνια 

περνούν πολύ γρήγορα. Θαι ότι η ζωή είναι πολύ σύντομη, και 

αυτό είναι για τους ανθρώπους που συλλογίζονται.  

Ρο Ξροσκύνημα συγχωρεί όλες τις αμαρτίες του ανθρώπους, γι’ 

αυτό πρέπει ο λογικός άνθρωπος να εκμεταλλευτεί αυτή την 

ευκαιρία και μα μην κάνεις αμαρτίες. Λα δείξει μετάνοια στον 

Ώλλάχ, και να είναι βέβαιος ότι δεν θα ξανά γυρίσει στις κακές 

πράξεις. 

Ξρέπει ο Ξροσκυνητής να αναγνωρίσει την χάρη του Ώλλάχ, 

που του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το προσκύνημα και να 

συνεχίσει να κάνει καλές πράξεις. Ρο καλό έργο δεν έχει 

Ε 
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συγκεκριμένο χώρο ούτε χρόνο, αλλά το κάνει ο άνθρωπος όσο 

υπάρχει στην ζωή. Έτσι έκανε ο Ξροφήτης, (ΓΓΏΓ), επίσης το 

Θοράνι αναφέρει, «να λατρεύεις τον Ζεό σου, μέχρι να σου 

έρθει ο θάνατος». Γπίσης, «και όταν τελειώνει με την μια 

λατρεία, τότε να ασχοληθείς με την άλλη. Ώυτό το κάνει για 

χάρη του Θυρίου σου». 

Ρο καλό έργο που κάνει ο άνθρωπος, είναι μια απόδειξη για το 

καλό τέλος που θα έχει. Ε ΏΎσσα ρώτησε τον Ξροφήτη, (ΓΓΏΓ), 

«ποιές πράξεις είναι δεκτές από τον Ώλλάχ;», της απάντησε, 

«εκείνες που συνεχίζουν, ακόμα και αν είναι μικρές». 

 

Ζα κερδίσει την αγάπη του Ώλλάχ εκείνος που κάνει καλές 

πράξεις στους ανθρώπους, και που στέκεται στο πλάι τους και 

τους βοηθάει να εκπληρώσουν τις ανάγκες του και κάνει πάντα 

καλό για την κοινωνία και την χώρα ου. 

Ρο χάτζ δεν είναι το τελευταίο θρησκευτικό καθήκον που κάνει 

ο άνθρωπος, αλλά υπάρχουυν και άλλλες πράξεις που πράπει 

να κάνει για να έρθει πιο κοντά στον Ζεό, όπως οι προσευχές, η 

νηστεία και η βοήθεια των ανθρώπων κ.λπ. Ν Άμπου Τουράιρα 

αφηγήθηκε ότι ο Ξροφήτης είπε, «[...] ο Ώλλάχ είπε: τα 

καλύτερα έργα που φέρουν τον δούλο Κου πιο κοντά σε Κένα, 

είναι εκείνα που του τα επέβαλα Γγώ. Ν Βούλος μου κάνει και 

παραπάνω καλές πράξεις για να τον αγαπήσω, και όταν το 

κάνω αυτό θα του είμαι η όραση του, η ακοή του και το χέρι και 

το πόδι του. ταν μου ζητήσει κάτι, του το δίνω, και όταν ζητά 

να τον φυλάξω από κάτι, θα τον φυλάξω». 
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Ξρέπει ο προσκυνητής να δείξει καλές πράξεις και καλό ήθος, 

ως αόδειξη του προσκύνηματός του. Λα αντιμετωπίσει τους 

ανθρώπους με καλό τρόπο, κυρίως τους γονείς και τους 

συγγενείς του. Ρο Θοράνι αναφέρει, «το καλό έργο δεν είναι να 

προανατολίζεστε προς δ’υση και ανατολή, όμως να πιστεύετε 

στον Ώλλάχ, στην ημέρα της κρίσεως, στους αγγέλους, στα 

ΐιβλία, στους Ξροφήτες και να δίνετε ελημοσύνη ακόμα και 

από τα λίγα χρήματα που έχετε στους συγγενείς, στους 

ορφανούς, στους φτωχούς και στους δούλους. Λα τηρείτε την 

προσευχή και τις υποσχέσεις σας. Λα δείξετε υπομονή στις 

δύσκολες περιόδους. Ώυτοί που κάνουν αυτά, είναι οι 

πραματικοί πιστοί και ευσεβείς». 

Ρο αποδεκτό προσκύνημα, είναι εκείνο που θα έχει επιρροή 

στην συμπεριφορά του ανθρώπου, ο Ξροφήτης είπε, «όποιος 

προσκυνεί αυτόν τον Νίκο, θα γυρίσει αγνός, όπως το 

νεογέννητο».  ταν ρωτήθηκε ο αλ-Τάσαν αλ-Κπάσσρυ, «το 

αποδεκτό χατζ, έχει ανταμοιβή τον παράδεισο;;», τότε 

απάντησε, «πρέπει ο προσκυνητής να εγκαταλείψει τις κακές 

επιθυμίες τούτης της ζωής, και να αναζητεί την υψηλή 

ανταμοιβή στην επόμενη ζωή. 

Νι λατρεία δεν έχει κανένα όφελος αν δεν επηρεάζει την 

συμεριφορά του ανθρώπου, και αν δεν έχει ανταμοιβή στην 

άλλη ζωή. Ταρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Ξροφήτης 

ρώτησε, «γνωρίζετε ποιος είναι ο φτωχός;¨, απάντησαν, «εκείνος 

που δεν έχει ούτε δέρχαμ ούτε ντενάρ (νομίσματα), ούτε 

περιουσία». Ρους είπε, «ο φτωχός είναι εκείνος που την ημέρα 
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της κρίσεως θα τον φέρουν και θα παρουσιάσουν τις 

πρροσευχές που έκανε, την νηστεία του και την ελεημοσύνη 

που έδινε στην ζωή, όμως από την άλλη έχει δέρει τον έναν και 

έχει βρίσει τον άλλον, έχει λεηλατήσει τον άλλον και έχει 

δολοφονήσει. λοι αυτοί θα πάρουν τις καλές πράξεις του, και 

όταν τελειώνουν οι καλές πράξεις του, του φορτώνουν από τις 

αμαρτίες τους. Κε αποτέλεσμα να ριχτεί στην κόλαση της 

φωτία». 

Ξρέπει να κάνει ο άνθρωπος καλές πράξεις για να έχει καλό 

τέλος, και να δείξει πάντα μετάνοια στον Ώλλάχ. Ρότε μπορεί ο 

Ώλλάχ να του δώσει καλό τέλος. Ταρακτηριστικό είναι αυτό 

που είπε ο Ξροφήτης (ΓΓΏΓ), τα καλά έργα, φαίνονται με το 

τέλος τους».  

Έτσι, θα πρ΄πει ο άνθρωπος να κάνει καλές πράξεις, όπως 

τονίζει και το Ηερό Θοράνι, « όποιος επιθυμεί να γυρίσει στον 

Ώλλάχ και να έρθει κοντά του, να κάνεις καλές πράξεις». Ν 

Ξροφήτης είπε, «όταν θέλει ο Ώλλάχ να κάνει καλό σε κάποιον 

άνθρωπο, τον χρησιμοποιεί¨. Οώτησαν οι σύντροφοι, «καο πώς 

τον χρησιμοποιεί Ξροφήτα του Ώλλάχ;», τους απάντησε, «τον 

προωθεί να κάνει καλές πράξεις πριν τον θάνατό του». 

Ρο Θαλό έργο πάντα θα έχει καλό τέλος, και η ανταμοιβή από 

τον Ώλλάχ θα είναι ο παράδεισος. 

Ξρέπει ο άνθρωπος επίσης να γνωρίσει ότι όλα είναι σστα χέρια 

του Ζεού, και ότι πάντα γίνεται το θέλημά Ρου. Ρο Θοράνι 

αναφέρει, «όταν ο Ώλλάχ και ο Ξροφήτης Ρου κρίνει κάτι, τότε 

η πιστοί δεν έχουν καμία επιλογή». 
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Ρο καλό που γίνεται και το κακό είναι με το θέλημα του Ώλλάχ, 

«αν ο Ώλλάχ θέλει το κακό σου, τότε μόνο Γκείνος μπορεί να σε 

σώσει από αυτό, και αν θέλει το καλό σου, τότε είναι 

Ξαντοδύναμος». Ε πλήρη υποταγή σον Ώλλάχ, είναι από τα 

βασικά στοιχεία της πίστης του ανθρώπου. Θαι πρέπει ο 

άνθρωπος να έχει πάντα πίστη ότι ο Ώλλάχ θα του κάνει καλό, 

για να αισθάνεται πάντα γαλήνη μέσα του. 
Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ 

*        *        * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον  Θύριο του σύμπαντος. Ρην 

ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο Ξροφήτης και όλοι όσοι 

ακολουθούν πιστά την πορεία του. Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει 

άλλος Ζεός παράμονάχα ο Ώλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο 

Κουχάμμαντ είναι δούλος του και Ώπεσταλμένος Ρου.  

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Ρο προσκύνημα δεν είναι για να το πάρει κανείς επίθετο, αλλά 

είναι για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του ανθρώπου. Ξρέπει 

οι επιρροή του να φανεί στις πράξεις του, και να δείξει πάντα 

ταπεινότητα  . να φοφάνται πάντα τον Ώλλάχ, «και εκείνοι που 

πάντα φοφούνται τον Θύριό τους . εκείνοι που πιστεύουν στα 

Πημάδια του Θυρίου τους. Γκείνοι που δεν συνεταιρίζουν άλλες 

θεότητες με τον Θύριό τους. Γκείνοι που κάνουν καλές πράξεις, 

και έχουν μέσα τους εγκράτεια διότι θα γυρίσουν στον Θύριό 

τους. Θαι πάντα βιάζονται για να κάνουν καλές πράξεις». Ν 
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ίμπν Θαθείρ τόνισε, «ότι φοβούνται τον Ώλλάχ παρά την πίστη 

τους, και τις πράξεις που κάνουν». Ν Ξροφήτης απάντησε στην 

ερώτηση της ΏΎσσα, «εκείνοι που μοιχεύον, κλέβουν και 

καταναλώνουν οινόπνευμα; Θαι φοβούνται τον Ώλλάχ», της 

είπε, «όχι κόρη του Άμπου Κπακρ, «αλλάχ εκείνοι που 

προσεύχονται, νηστεύουν και δίνουν ελημοσύνη, και 

φοβούνται τον Ώλλά». 

Ν πιστός δεν ενδιαφέρται για την την ποσότητα των λατρειών, 

αλλά για το γεγονός αν αυτές οι λατρείες είναι αποδεκτές από 

τον Ζεό ή όχι. Ζα πρέπει οι πάξεις του να φέρουν καλό 

αποτέλεσμα για τον ίδιο και να αντανακλάται αυτό στην ζωή 

του.  

Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) έχει διατάξει τους πιτούς να κάνουν καλές 

πράξεις να να μην περιφρονούν καμία καλή πράξη, όσο μικρή 

και αν  φαίνεται.  

Βεν πρέπει ο άνθρωπος θαυμάζει τα έγα του, διότι αυτό μπορεί 

να ματαιώσει τα καλά έργα. Ν Ξροφήτης είπε, «τρία πράγματα 

καταστρέφουν, η αυταρέσκεια, η τσιγγουνιά και η 

παρεκλίνουσα επιθυμία». 

Ζεέ μου δώσε μας την δύναμη να σε δοξάσουμε και να 

ευχαριστήσουμε τις μεγάλες εύνοιες Που, και να σε λατρέψουμε 

με τον κατάλληλο τρόπο. Νδηγήσέ μας στην σωστή πορεία. 

Ώμήν  
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Η καλό ςυντροφιϊ και ο αντύκτυπόσ τησ ςτην 

καταςκευό τησ προςωπικότητασ 
 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θυριο του σύμπαντος, 

και την ειρήνη και την ευλογία Ρου να έχουν ο 

Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ν άνθρωπος είναι κοινωνικός από την φύση του. Δει στην 

κοινωνία του, από την οποία επηρεάζεται και στην οποία 

αντιδρά, σύμφωνα με τα δικά του χαρακτηριστικά που 

διακρίνονται καλά από εκείνα των άλλων. Ώυτή η 

διαφορετικότητα και η διάκριση έχουν την επιρροή τους στην 

σκέψη και την συμπεριφορά του ανθρώπου, και αποτελούν 

αιτία προσδιορισμού του πεπρωμένου και της ευτυχίας του 

τόσο στηντούτη την ζωή,  όσο και στην μέλλουσα. 

ΐέβαια, χρειαζόμαστε μια υγιή προσωπικότητα, που 

χαρακτηρίζεται από τις πιο υψηλές ανθρώπινες αισθήσεις και 

ψηλούς βαθμούς πατριωτισμού, για να δημιουργηθεί μια γενιά 

που χτίζει, και οικοδομεί, και όχι να καταστρέφει ή να 

κατεδαφίζει. Κια γενιά που θα έχει πάντα ως προτεραιότητα το 

κοινό συμφέρον της. 

Ε 

Αραβικι Δθμοκρατία τθσ Αιγφπτου  22 Δοφ αλ-Χίτηα, 1440 
Τπουργείο των Βακουφίων   23 Αυγοφςτου, 2019 
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Ε αξιέπαινη Παρί’α διατάζει να διαμορφώνεται η 

προσωπικότητα με τον κατάλληλο τρόπο, για να γνωρίζει τους 

κινδύνους και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής. Ρο 

Θοράνι τονίζει: «Θαι φοβηθείτε μια καταστροφή που δεν θα 

πλήξει μόνο τους άδικους σας». 

Ε Παρία απαιτεί κάποιον να έχει μια καθησυχασμένη, μη 

διστακτική προσωπικότητα, έχοντας επίγνωση της αλήθειας 

που ακολουθεί την σωστή πορέια, και δεν εμπλέκεται με τους 

διεστραμμένους. Ν Ξροφήτης είπε: "Κην είστε μαριονέτες, 

λέγοντας, αν οι άνθρωποι ακολουθούν την σωστή πορεία, 

ακολουθούμε και εμείς, και αν αδικούν, αδικούμε και εμείς. 

Έχετε συνήθεια να κάνετε το καλό, και αν οι άλλοι αδικούν, να 

μην τους ακολουθείτε. 

Ένας από τους καλούς παράγοντες για την οικοδόμηση 

προσωπικότητας είναι η καλή συντροφιά. Ν άνθρωπος 

επηρεάζεται από τον σύντροφό του, και εμπνέεται από την 

στάση του και τις πράξεις του. Ώυτό αποδεικνύεται από το νόμο 

της Παρί’α, την λογική, την εμπειρία, την πραγματικότητα και 

από αυτό που φαίνεται. 

Ε καλή συντροφιά είναι σημαντική για την οικοδόμηση της 

υγιούς προσωπικότητας, που είναι χρήσιμη για την θρησκεία, 

την πατρίδα και την κοινωνία. Έτσι, ο προφήτης (ΓΓΏΓ) 

συμμόρφωσε τους αξιότιμους συντρόφους του, μεταξύ των 

οποίων ο κορυφαίος Άμπου Κπακρ (ΓΏΓ), ο οποίος έδωσε το 

καλύτερο παράδειγμα καλής και ειλικρινούς συντροφιάς. ταν 

οι απίστοιχοι της Κέκκας ήρθαν σ’ αυτόν και του είπαν: ο 
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σύντροφος σου, ο Κουχάμμαντ, ισχυρίζεται ότι έκανε μια 

νυχτερινή εκδρομή την προηγούμενη μέρα στην Ηερουσαλήμ, 

και επέστρεψε από εκεί την ίδια νύχτα! Ώπό την εμπιστοσύνη 

που έβαλε στον προφήτη (ΓΓΏΓ), ο Άμπου Κπακρ απάντησε: 

αν το λέει αυτό, τότε είναι αλήθεια. Ξιστεύω σ’ αυτά που 

εμπέεται από τον Ζεό.  

Ώυτή ήταν η στάση των συντρόφων του προφήτη (ΓΓΏΓ) 

μεταξύ τους, που αντιπροσωπεύουν το καλύτερο παράδειγμα 

μιας καλής συντροφιάς, που βασίζεται στην αδελφοσύνη, τον 

αλτρουισμό, την αφοσίωση, την ενότητα, την θετική εργασία, 

την αλληλεγγύη και την αλληλεσυνεργασία. Πύμφωνα με τον 

αλ-Λουμάν ιμπν Κπασείρ, (ΓΏΓ), ο Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) είπε: «Πε 

θέματα αλληλεγγύης, καλής συντροφικότητας και αλληλεγγύης, 

οι πιστοί είναι σαν συμπαγές σώμα του οποίου, αν ένα άκρο 

υποφέρει, τα άλλα άκρα πάσχουν από την επαγρύπνηση και 

τον πυρετό». 

Θαλή συντροφιά φέρει καλό, τόσο στην τούτη την ζωή, όσο και 

στην μέλλουσα. Ν Ξροφήτης είπε: «Ώλλάχ, η Βόξα ανήκει σ’ 

αυτόν έχει αγγέλους που μετακινούνται, ευγενείς που 

συνεχίζουν τις συνόδους της δοξασίας του Ώλλάχ. ταν 

έρχονται σε έναν από αυτούς, κάθονται μαζί με τους 

ανθρώπους, και τους περικυκλώνουν ο ένας τον άλλον με τα 

φτερά τους μέχρι να γεμίσουν ό, τι είναι μεταξύ των ουρανών 

και της γης. ταν τελειώσουν, διασκορπίζονται και ανεβαίνουν 

στον ουρανό. Ώνυπόληπτος για το τι κάνουν, ο Ώλλάχ, η Βόξα 

ανήκει σ’ Ώυτόν τους ρωτάει: από πού ήρθατε; Ώπαντούν: 



(111) 

Έχουμε έρθει από μερικούς από τους δούλους Που στη γη, σε 

δοξάζουν, Πε ευχαριστούν, λένε ότι ο Ώλλάχ είναι ο 

Κεγαλύτερος, δεν υπάρχει Ζεότητα εκτός από τον Ώλλάχ και 

σας επικαλούνται. Ν Ώλλάχ είπε: Ρι μου καλούν; Νι άγγελοι 

απαντούν: Πας ζητούν τον παράδειό σας. Ν Ώλλάχ απαντά: το 

είδαν; Ιένε: αλλά όχι! Ν Ώλλάχ λέει πάλι: τι θα κάνουν αν τον 

δουν; Ρου είπε, και με Πένα επιδιώκουν. Ρους ρώτησε, και από 

τι επιδιώκουν με Κένα; Ρου είπεν, από την κόλασή Που. Γίπε, 

«και είδαν αυτοί την κόλασή μου;». είπε, «όχι». Ρους είπε, «και 

τι θα γίνει αν δουν την κόλασή Κου;». είπαν, «και ζητούν 

συγχώρηση από Πένα». Ρους είπε, «τους συγχωρώ, και τους 

προσφέρω αυτό που ζητούν». Ρου λένε, «όμως βρίσκεται μεταξύ 

τους ο τάδε και πάντα κάνει αμαρτίες!». Ρους λέει, «τον 

συγχωρώ και αυτόν, διότι είναι άνθρωποι που όποιος τους 

συντροφεύει, δεν ταλαιπωρείται».  

Κεταξύ των καρπών της καλής συντροφιάς, είναι το γεγονός 

ότι αποτελεί αιτία της Ώγάπης του Ώλλάχ, η Βόξα ανήκει σ’ 

Ώυτόν και της πρόσβασης στον Ξαράδεισο. Πύμφωνα με τον 

Άμπου Τουράιρα, (ΓΏΓ), ο Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) είπε: «Ένας 

άνθρωπος επισκέφθηκε τον αδελφό του σε χωριό άλλο. Ν 

Ώλλάχ βάζει έναν άγγελο στο δρόμο του. Ν άγγελος τον ρώτησε 

πού πηγαίνεις; Ν άνθρωπος απάντησε: Ζέλω να επισκεφθώ 

έναν αδελφό σ’ αυτό το χωριό. Ν άγγελος συνέχισε: πάρχει 

κάποια χάρη που έχει κάνει σε σένα, και θέλεις να του την 

ανταποδώσεις; Ν άνθρωπος να απάντησε: όχι, απλώς, τον 

αγαπώ για τον Ώλλάχ, η Βόξα ανήκει σ’ Ώυτόν. Ν άγγελος του 
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απάντησε: είμαι ο απεσταλμένος του Ώλλάχ για να σε 

ενημερώσω ότι, ο Ώλλάχ σε αγαπάει εξαιτίας της αγάπης που 

φέρνεις για τον αδερφό σου για χάρη Ρου». 

Ε συντροφία των καλών αθρώπων, οδηγεί στο να συγκεντρωθεί 

μαζί τους την τελευταία μέρα. Ν Άνας ιμπν Κάλικ (ΓΏΓ) 

αφηγήθκε ότι, ένας άνθρωπος ρώτησε τον προφήτη (ΓΓΏΓ): 

πότε είναι η ώρα; Ν προφήτης απάντησε: «Ρι ετοιμάσες γι’ 

αυτήν την ημέρα; Ν άνθρωπος είπε: τίποτα παρά, την αγάπη 

μου για τον Ώλλάχ και τον Ώπεσταλμένο Ρου. Ν προφήτης του 

είπε: «θα είσαι με αυτόν που αγαπάς». Ν Άνας είπε: ποτέ δεν 

ήμασταν τόσο ευχαριστημένοι με μια είδηση όπως ήμασταν από 

εκείνο που είπε ο Ξροφήτη (ΓΓΏΓ): "θα είσαι με αυτό που 

αγαπάς". Ώγαπώ τον Ξροφήτη (ΓΓΏΓ), τον Άμπου Κπακρ και 

τον μαρ, και θέλω να είμαι μαζί τους μέσα από αυτή την 

αγάπη, ακόμα κι αν δεν κάνω αυτά που κάνουν εκείνοι. 

Ν Ημάμης Ώχ-Παφίε, είπε, 

Ώγαπώ τους ενάρετους, ακόμα κι αν δεν είμαι από αυτούς 

Κπορώ, χάρη σε αυτούς, να λάβω την μεσολάβηση 

Κισώ εκείνους που το προϊόν του είναι η αμαρτία  

Ώκόμα και αν το προϊόν μας είναι το ίδιο. 

Ε συντροφιά του ενάρετου φέρει επίσης καλό καρπό να θυμίζει 

τον Ώλλάχ, η Βόξα ανήκει σ’ Ώυτόν, και να φέρει καλό σ’ αυτή 

την ζωή και στην επόμενη. Ν Ημπν Ώμπάς αφηγήθηκε ότι 

κάποιος ρώτησε τον Ώπεσταλένο του Ώλλάχ (ΓΓΏΓ), «ποια 

είναι η καλύτερη συντροφιά;». Ρου απάντησε, «εκείνη που οι 

άνθρωποι της οποίας θα σου υπενθυμίσεις τον Ώλλάχ, και από 
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αυτούς μαθαίνει και σου υπενθυμίζουν και την ημέρα της 

κρίσεως». 

Ν σύντροφος είναι καθρέφτης του συντρόφου του, τον προωθεί 

να πράττει το καλό και τον εμποδίζει από το κακό. Ώγαπάει το 

καλό του, όπως αγαπάει το καλό για τον ίδιο του τον εαυτό. 

Ν Άνας ιμπν Κάλεκ αφηγήθηκε επίσης, ότι ο Ξροφήτης του 

Ώλλάχ είπε, «να υποστηρίξει τον εν θρησκεία αδελφό σου, είτε 

αδικείται είτε αδικεί». Ρότε ρώτησαν οι σύντροφοι του 

Ξροφήτη, «να τον υποστηρίζουμε ότι αδικείται, πώς όμως να 

τον υποστηρίζουμε όταν αδικεί; 

Ρότε απάντησε, «να τον εμποδίζετε να αδικεί, αυτή είναι 

υποστήριξη». Ώυτό είκανε και ο καλός φίλος, όταν είδε τον φίλο 

του να ακολουθήσει τα βήματα του διαβόλου, το Θοράνι 

αναφέρει, 

«και να τους διηγηθείς την παραβολή των δυο αδρών, στον 

έναν από αυτούς δώσαμε δυο αμπελώνες, περιτριγυρισμένους 

με φοινιόδεντρα και ανάμεσα στους δυο βάλαμε χωράφια 

σπαρμένα με σιτάρι. Θάθε κήπος αέδιδε άφθονους καρπούς και 

παραγωγή ήταν σταθερή. Πτο μέσο τους κάναμε να τρέχει ένα 

ποτάμι. Θαι η συγκομιδή ήταν πλούσια και καυχήθηκε. Γίπε 

στον σύντροφό του, «εγώ είμαι πιο πλούσιος από σένα και έχω 

περισσότερη δύναμη και άνδρες. Θαι μπήκε μέσα στον κήπο 

του και την ψυχή του την βάρυνε η αμαρτία και είπε, «δεν 

νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να χαθούν ποτέ. Βεν νομίζω να 

έρθει ποτέ εκείνη η ρα και αν, γυρίσω ατον Θύριό μου, θα βρώ 

καλύτερο από αυτόν [τον κήπο]. Θαι ο σύντροφός του του είπε, 
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«δεν έχει πίστη σ’ Γκείνον που σε έπασε από μια χούφτα σκόνη, 

και μετά από σταγόνα σπέρματος σου έδωσε την μορφή του 

ανθρώπου; (αλ-Θαχφ, 32- 37). 

Γίπε ο ποιητής, 

Ν αληθινός σου αδελφός είναι εκείνος που στέκεται λάι σου 

Θαι μπορεί τον εαυτόν του να βλάψει, για να σου κάνει καλό. 

Ε καλή συντροφιά έχει τους καρπούς τόσο εδώ όσο και στο 

μέλλον. Ωστόσο, η κακή συντροφιά έχει την κακή της επιρροή 

στην κατασκευή της αρνητικής προσωπικότητας. Ώυτή είναι η 

μεγάλη πρόβλεψη και ζημιά στον κόσμο και το κακό τέλος στην 

μετά θάνατον ζωή. Ώυτή η κακή συντροφιά καταστρέφει την 

ευγενή ηθική και τις ηθικές αξίες, και καταστρέφει την νεολαία. 

πονομεύει την εργασία, εξαπλώνει προβοκάτσιες και 

διασπέρει ταραχές και παραπλανήσεις. Ν κακός σύντροφος 

επιδιώκει να παραπλανήσει τον σύντροφό του από κακές 

πεποιθήσεις και καταστροφικές σκέψεις. Ρο Ηερό Θοράνι μας 

παρουσιάζει μια προφανή σκηνή του κακού συντρόφου, 

λέγοντας: "Ρότε κάποιοι θα γυρίσουν ο ένας στον άλλο, 

ζητώντας ο ένας τον άλλον. Ένας από αυτούς θα πει, "Γίχα έναν 

σύντροφο να λέει," εσύ πραγματικά πιστεύεις ότι όταν 

πεθαίνουμε και γίνουμε σκόνη και οστά, θα κρατηθούμε 

υπόλογοι; Ζα πει, "Ζέλεις να κοιτάς από ψηλά;" Ρότε θα 

κοιτάξει από ψηλά και θα τον δει ακριβώς στην κόλαση, και θα 

πει, "μα τον Ώλλάχ! Ζα μου προκαούσες σχεδόν καταστροφή! 

και χωρίς την χάρη του Θυρίου μου, σίγουρα θα ήμουν 

ανάμεσα σ’ εκείνους που βασανίζονται. Βεν είναι αλήθεια ότι 
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θα πεθάνουμε μόνο στην ζωή, και ότι δεν θα τιμωρηθούμε; 

Ώυτή είναι βεβαίως η μεγάλη επιτυχία. Λα εργάζονται οι 

ένθρωποι για το γεγονός αυτό». Ρο Θοράνι αναφέρει επίσης, 

«τότε ο άδικος άπιστος θα δείξει μεγάλη μετάνοια. Ζα πει, 

«μακάρι να είχα ακολουθήσει την πορεία του Ξροφήτη. 

Ώλλοίμον σε μένα! Κακάρι να μην είχα τον τάδε σύντροφο».  

Ν προφήτης (ΓΓΏΓ) μας δίνει παραβολή στον κακό σύντροφο, 

όπου τον συγκρίνει με τον σιδερά, λέγοντας: «Ε παραβολή του 

καλού συντρόφου και του κακού συντρόφου, είναι εκείνη του 

μεταφορέα του καλού αρώματος και του σιδηρουργού. Αια τον 

πρώτο, είτε αγοράζετε από αυτόν είτε όχι, αναπνέεις μια καλή 

οσμή. σο για τον σιδηρουργείο, είτε, καίει το φόρεμά σου, είτε 

αναπνέις μια κακή μυρωδιά». 

Ε κακή συντροφιά είναι ένα εργαλείο καταστροφής και αδικίας 

στον εαυτό και στον άλλο. Ν πιο επικίνδυνος σύντροφος είναι 

αυτός, που προσπαθεί να προσελκύσει άλλους στις 

καταστροφικές ομάδες που ζητούν καταστροφή και διαφθορά 

στην γη. Ν κακός σύντροφος  προσελκύει προς την πορεία των 

ναρκωτικών είτε προφορικά είτε πρακτικά. Ώυτό το τύπο 

συντρόφων οδηγεί τον άνθρωπο στον δρόμο της αβύσσου και 

της οργής του Ώλλάχ,, τόσο στην ζωή τότε όσο και στην άλλη. 

Ιέγοντας αυτά, ικετεύω για συγχώρεση του Ώλλάχ για μένα και 

για σας. 

*     *     * 

   Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος. Θαι την 

ειρήνη και την ευλογία του να έχει ο Ώπεσταλμένος Ρου.  
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Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Ξρέπει να προσέχουμε και να απομακρυνθούμε από την κακή 

και κολασμένη συντροφιά, το Θοράνι αναφέρει, «και το ΐιβλίο 

αναφέρει ότι, αν ακούτε τα λόγια του Ώλλάχ να τα χλευάζουν, 

τότε να μην κάθεστε μαζί τους μέχρι να αλλάξουν ζυζήτηση για 

να μην γίνεστε ίδιοι με αυτούς. Ν Ώλλάχ θα συγκετρώσει τους 

υποκριτές και τους άπιστους στην κόλαση». Ν Ξροφήτης είπε, 

«ο σύντροφος μοιάζει με τον σύντροφό του, να διαλέγει ο 

άνθρωπος εκείνον τον οποίο συντροφεύει». Γίπε επίσης, «να 

συντροφεύεις μόνο πιστούς, και να τρέφεις μόνο τους ευσεβείς».  

Γίπε ο ποιητής, 

Λα συντροφεύεις από τους ανθρώπους πάντα τους καλύτερους 

Θαι απομακρύνσου από τους κακούς, για να μην 

καταστραφείς. 

λοι έχουμε ευθύνη για την κατασκευή μια σωστή 

προσωπικότητας, όπως αναφέρει και το χαντίθ του Ξροφήτη, 

«όλοι έχετε την ευθύνη και ο καθένας θα λογοδοτηθεί για την 

ευθύνη που έχει». 

Ξρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην διαπαιδαγώγηση, και 

αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου, της οικογένειας και όλων των 

οργανισμών της κοινωνίας. Ξρέπει να συνεργαστούμε για να 

διαφυλάξουμε την νεολαία μας από τις καταστροφικές 

οργανώσεις. Γίναι μεγάλη ευθύνη όλων μας απέναντι στον Ζεό 

και το έθνος. 
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Ν Ώλλάχ  να μας δώσει την δύναμη να κάνουμε πάντα καλές 

πράξεις, και να έχει τους καρπούς τους για όλη την 

ανθρωπότητα. 
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Η ϋννοια τησ Μετανϊςτευςησ μεταξύ παρελθόντοσ και 

παρόντοσ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

οποίος είπε στο Ηερό του ΐιβλίο, «εσείς δεν τον 

υποστηρίξατε, ο Ώλλάχ τον υποστήριξε. ταν οι 

άπιστοι τους καταδίωξαν τους δυο, και κατέφυγαν στην 

σπηλειά. Γκείνος [ο Κουχάμμαντ) είπε στον σύντροφό του «μην 

στεναχωριέσαι, διότι ο Ώλλάχ είναι υπέρ μας». Ν Ώλλάχ τον 

καθησύχασε και του έστειλε τάγματα αγγέλων για να τον 

βοηθήσει, τα οποία όμως εσείς δεν μπορούσατε να δείτε και 

ταπείνωσε τους λόγους των απίστων γιατί ο λόγος του Ώλλάχ 

είναι ο υπέρατος λόγος. Θαι ο Ώλλάχ είναι Ξανίσχυρος και 

Ξάνσοφος».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογέενειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

 

 ταν αυξήθηκαν οι βασανισμοί  εις βάρος των συντρόφων του 

Ξροφήτη (ΓΓΏΓ) στην Κέκκα, τους έδωσε ο Ξροφήτης την 

άδεια να μεταναστεύσουν στην Ώιθιοπία (το πέμπτο χρόνο της 

Ώποστολής του). Ρους είπε, «στην Ώβησσυσία (Ώιθιοπία) 

υπάρχει ένας βασιλιάς που δεν επιτρέπει την αδικία. Λα 

Ε 
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μεταναστεύσετε στην χώρα του, μέχρι ο Ώλλάχ να σας 

προσφέρει βοήθεια για την κατάσταση που βίσκεστε». 

Κετανάστευσαν οι σύντροφοι του Ξροφήτη στην Ώιθιοπία, 

όπου έζησαν με ασφάλεια, και εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους 

καθήκοντα. ταν τους ήρθε η είδηση ότι πολλοί από τους 

κατοίκους της Κέκκας ασπάστηκαν το Ησλάμ, απεφάσισαν να 

γυρίσουν. Ε κατάσταση δεν ήταν όπως τους μεταφέρθηκε, και 

επείσθησαν εκ νέου βασανισμούς. Ρότε τους έδωσε ο Ξροφήτης 

ξανά την άδεια να μεταναστεύσουν στην Ώβησσυνία, και μαζί 

τους ήταν ο Ρζά’φαρ ιμπν Άμπου Ραλίμπ. 

Νι Θοράις γνώριζε ότι οι μουσουλμάνοι υπό την φροντίδα του 

βασιλία της Ώβησσυνίας, ζουν με ασφάλεια. Ξαρ’όλ αυτά, 

ζήτησαν από τον ΐασιλιά να τους παραδώσει τους 

μουσουλμάνους, εκείνος όμως αρνήθηκε λέγοντας, «όχι μα τον 

Ζεό, δεν παραδίδω ανθρώπους που επίλεξαν να ζήσουν υπό 

την φροντίδα μου, μέχρι να τους καλέσω και να τους ακούσω». 

Ν Ρζά’φαρ μίλησε, για να απαντήσει στους ψεύτικους 

ισχυρισμούς των Θουράις, και είπε: «ω βασιλά, εμείς λατρεύαμε 

είδωλα, και τρώγαμε τα πεθαμένα ζώα, κάναμε αμαρτίες, 

κόβαμε τις σχέσεις μας με τους συγγενείς μας, δεν σεβόμασταν 

και τους γείτονες και αδικούσαμε τους αδύναμους. Ν Ώλλάχ 

μας έστειλε έναν Ξροφήτη από μας, που τον γνωρίζουμε και 

γνωρίζουμε την καταγωγή του, την τιμιότητά του και την 

αγνότητά του. Κας κάλεσε να λατρεύουμε μόνο τον Ώλλάχ και 

να εγκαταλείψουμε την λατρεία των ειδώλων, που συνήθιζαν 

και οι πρόγονοί μας. Κας διατάζει να μην λατρεύουμε τα 
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είδωλα, να μην κάνουμε κακές πράξεις, να διατρηρήσουμε 

καλές σχέσεις με τους συγγενείς μας, να μην παραβιάσουμε την 

εμπιστοσύνη, να έχουμε καλή γειτονίαση και να μην 

διαπράξουμε αιματοχυσία.  Λα μην ψευδομαρτυρήσουμε, ούτε 

να λεηλατήσουμε την περιουσία των ορφανών. Κας διατάζει 

να λατρεύουμε τον Ώλλάχ, και να μην συνεταιρίσουμε μαζί 

Ρου, να τηρούμε τις προσευχές, να δίνουμε ζακάτ και να 

τηρούμε την νηστεία. Γμείς τον πιστεύουμε, και τον 

ακολουθούμε και λατρεύομε μόνο τον Ώλλάχ. Ώκολουθούμε τις 

οδηγίες του στα επιτρεπτά και τα απαγορευμένα. Νι συγγενείς 

μας μας βασανίζουν, και θέλουν να μας κάνουμε να 

αλλαξοπιστήσουμε και να ξαναλατρεύουμε τα είδωλα. ταν 

μας βασάνισαν, και μας εμπόδισαν από την θρησκεία, 

μεταναστεύσαμε στην χώρα σου και σε επίλεξαμε, και ελπίζουμε 

να μην αδικηθούμε στην χώρα σου. Ρον ρώτησε ο αλ-Λατζάσυ, 

αν έχει τίποτα από αυτά που αποκάλυψε ο Ώλλάχ στον 

Ξροφήτη; Ρου απάντησε ο Ρζά’φαρ «μάλιστα!». Ρου ζήτησε ο 

βασιλιάς να του αγορεύσει κάποια εδάφια, και ο Ρζά’φαρ 

αγόρευσε κάποια εδάφια από την σούρα «Κάριαμ». 

ταν του διάβασε μερικά εδάφια, οέκλαψε ο βασιλάς από 

συγκίνηση, έκλαψαν και οι μοναχοί. Ρότε είπε ο βασιλάς, «αυτά 

τα λόγια, μα τον Ζεό, προέρχεται από την ίδια πηγή με αυτά 

που είπε ο Ηησούς. Κα τον Ζεό δεν θα τους παραδώσω ποτέ».  

ποιος παρατηρεί τους λόγους για των δυο μεταναστεύσεων, 

θα καταλάβει ότι η πρώτη μετανάστευση δεν έγινε από άπιστη 

χώρη σε μια πιστή χώρα. Βιότι πρέπει οι άνθρωποι να 
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υπερασπίζονται τις χώρες τους, και να μην τις αφήσουν στους 

επιθετικούς. Ήταν μετανάστευση για αναζήτηση ασφάλεια. 

Ν βασιλιάς δεν ήταν μουσουλμάνος, αλλά ήταν δίκιος και τους 

παρείχε ασφάλεια για την ζωή τους και τις περιουσίες τους. Ν 

Ώλλάχ υποστηρίζει την άπιστη χώρα όταν είναι δίκια, και όχι 

την πιστή εφ’ όσον υπάρχει αδικία.  

Ν δίκιος αρχηγός βρίσκεται πάντα στην σκιά του Ώλλάχ, και θα 

είναι πάντα σε υψηλή θέση. 

ταν ο Ξροφήτης έδωσε την άδεια στους συντρόφους του να 

μεταναστεύουν στην Κεντίνα, κατευθύνθηκε εκεί με την 

υποστήριξη του Ώλλάχ, όπου έχτισε εκεί δίκιο κράτος και 

αποκατάστασε την αρχή της δικαιοσύνης και της συνύπαρρξης.  

Πτο όγδοο έτος νίκησε ο Ξροφήτης και κατάφερε να εισέλθει 

στην Κέκκα, και ασπάστηκαν οι άνθρωποι το Ησλάμ. Έτσι, 

άλλαξε η στενή έννοια της μετανάστευσης, σε μια μεγάλη και 

ευρεία έννοια, και περιλάμβανε όλους τους τομείς της ζωής.   

Όστερα, είπε ο Ξροφήτης, «δεν υπάρχει άλλη μετανάστευση, 

αλλά ισχύουν το τζιχάντ και η νίγια».  

ταν ασπάστηκε ο Παφουάν ιμπν Νυμάγια το Ησλάμ, κάποιος 

του είπε, δεν είναι μουσουλμάνος εκείνος που δεν 

μεταναστεύτηκε, τότε είπε θα ταξιδέψω στην Κεντίνα. Ξήγε 

στον Ξροφήτη ο οποίος τον ρώτησε, «γιατί ήρθε Ώμπου 

Νυαχάμπ;» Ρου είπε, «γύρισε Ώμπου Νυαχάμπ στην Κέκκα, 

και να είστε αφοσιωμένοι στην θρησκεία σας, δεν υφίσταται 

πλέον η μετανάστευση και ισχύουν το τζιχάντ και η νίγια». 
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Γίπε επίσης ο Ξροφήτης, «ο μουσουλμάνος είναι εκείνος που 

δεν βλάπτει τους άλλους μουσουλμάνους ούτε με τον λόγο του 

ούτε με το χέρι του, και ο μετανάστης είναι εκείνος, που 

εγκαταλείπει εκείνο που απαγορεύει ο Ώλλάχ». 

Κπορεί το θέμα της μετανάστευσης από την Κέκκα στην 

Κεντίνα να έχει τελειώσει με την πόρθεση της Κέκκας, όμως η 

υπέρτατη έννοια της μετανάστευσης παραμένει. Ν Ξροφήτης 

προσδιόρισε ότι η μεταναστεύση είναι ορθή καμπή του 

ανθρώπου να υιοθετήσει καλές πράξεις. Λα εργαστεί και να 

εγκαταλείψει τον εγωισμό. Λα είναι αληθινός πιστός και να 

πιστεύει στην ελεύθερη επιλογή των άλλων. Ε υπέρτατη έννοια 

της μετανάστευσης πρέπει να αντανακλάται στην πίστην, την 

μόρφωση και το ήθος του ανθρώπου. Λα φανεί στην οικονομία 

και στην υποδομή της κοινωνίας, διότι πρέπει να 

πραγματοποιήσει το καλό συμφέρον της ανθρώποτητας. 

Ε σωστή έννοια της μετανάστευσης, κρίνει ότι η έννοια αυτή 

δεν διακόπτεται με το πέρασμα του καιρού, και ότι βοηθάει τον 

άνθρωπο να ακολουθήσει την σωστή πορεία της μόρφωσης. Λα 

εργάζεται για την οικοδόμηση του πλανήτη, όπως αναφέρει το 

Θοράνι, «ο Ώλλάχ σας έπλασε, και σας εγκατέστασε στην γη για 

να την οικοδομήσετε». Γίμαστε μια ούμμα της εργασίας και όχι 

της τεμπελιάς, της οικοδόμησης και όχι της καταστροφής, της 

μόρφωσης και όχι της αμοεφωσιάς. 

Θάθε μουσουλμάνος, ο οποίος αγαπά την θρησκεία του, πρέπει 

να εργάζεται για την άνοδο της θρησκείας του και την 

υπερηφάνεια της χώρας. Ξρέπει να απομακρυνθεί από όλες τις 
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μορφές ολίσθησης, κακοποίησης και εξτρεμισμού, όπως η 

μετανάστευση σε τρομοκρατικές ομάδες υπό την ψευδαίσθηση 

του ψεύτικου τζιχάντ κάτω από ψευδείς σημαίες, ή παράνομη 

μετανάστευση που οδηγεί σε καταστροφή και ταπείνωση. Ε 

ιερότητα της πατρίδας εξισώνει την ιερότητα των ιδιωτικών 

σπιτιών, και καθώς δεν επιτρέπεται η είσοδος στο σπίτι κανενός 

χωρίς την άδειά του, δεν επιτρέπεται να εισέλθει σε κανένα 

κράτος μόνο με νόμιμα μέσα. Θαθώς κανείς δεν αρέσει να 

εισέλθει στην χώρα του χωρίς νόμιμα μέσα, δεν πρέπει και δεν 

το δέχεται σε καμία άλλη χώρα. 

Δητώ συγχώρηση από τον Ζεό 

*        *        * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, και την 

ειρήνη κι την ευλογία του Ώλλάχ μα ‘εχουν ο Ξροφήτης, τα 

μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία 

του μέχρι την τελευταία μέρα.     

Ώδελφοί μουσουλμάνοι, 

Ξρέπει να αναφέρουμε ότι ο μήνας του αλ-Κουχάρραμ είναι 

ένας από τους ιερούς μήνες, και επιθυμείται να κάνει ο πιστός 

πολλές νηστείες το μήνα αυτό. 

Ν Ξροφήτης είπε, «η καλύτερες προσευχές μετά από τις 

προσευχές που επιβάλλονται, είναι εκείνες που γίνονται μέσα 

στην νύχτα, και η καλύτρη νηστεία μετά την νηστεία του 

Οαμαζανιού, είναι εκείνη που γίνεται τον μήνα Κουχάρραμ». 

Γπίσης η νηστεία του Ώσουρά, διότι, όπως είπε ο Ξροφήτης, 

«συγχωρεί τις αμαρτίες μιας προηγούμενης χρονιάς». Ρο ίδιο 
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έκανε επίσης ο Ξροφήτης όταν ρώτησε τους ιουδαίους γιατί 

νηστεύει την ημέρα αυτή. Θαι όταν του είπαν ότι είναι καλή 

μέρα, διότι ο Ώλλάχ έσωσε τον Κωυσή. Ρότε είπε, «εμείς πρέπει 

να κάνουμε αυτό που έκανε ο Κωυσής». 

Ν ιμπν Ώμπάς αφηγήθκε ότι ο Ξροφήτης νήστεψε τον μήνα 

αυτό και διέταξε τους μουσουλμάνους να την νηστεύουν. Θαι 

είπε ο Ξροφήτης, «του χρόνου να νηστέψουμε και την ένατη 

μέρα». Αι’ αυτό καλύτερα- όπως υπογραμμίζει η σούννα- να 

νηστεύουν οι άνθρωποι την ένατη και την δέκατη μέρα του 

μηνος αλ-Κουχάρραμ. 

Ξαρακαλούμε τον Ώλλάχ να μας καθοδηγήσει στην σωτή 

πορεία, και να έχετε καλό νέο έτος για όλη την Ώίγυπτος και 

όλους τους μουσουλμάνους! 
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Η ηθικό διδαςκαλύα από την προφητικό μετανϊςτευςη: 

η ύδρυςη του κρϊτουσ 

 

 δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ, τον Θύριο του 

σύμπαντος, ο Νποίος είπε στο Ηερό του ΐιβλίο, 

«εκείνοι που πιστεύουν και μετανάστευσαν και 

κάνουν τζιχάντ για χάρη του Ώλλάχ, μπορεί ο Ώλλάχ να τους 

δώσει έλεος. Ν Ώλλάχ είναι Κεγάλος συγχωρητής». Καρτυρώ 

ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρα μονάχα ο Ώλλάχ, και 

μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

‘εχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ε μετανάστευση του Ξροφήτη (ΓΓΏΓ) από την Ριμημένη 

Κέκκα στην την Σωτιζόμενη Κεδίνα, είναι ένα μεγάλο 

ιστορικό γεγονός που έχει εξελίξει την διαδρομή της Ηστορίας 

της Ώνθρωπότητας. Έχουμε μεγάλη ανάγκη να εμπνευστούμε 

από αυτό το ιστορικό γεγονός όλες τις θετικές έννοιες, που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην εξίλεξη του 

πολιτισμού. Ε μετανάστευση ήταν μια μια διαχωριστική 

γραμμή μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Ώποτέλεσε μια 

θετική καμπή στην ίδρυση του πολιτικού κράτους πάνω σε στις 

αγκυρωμένα θεμέλια της δικαιοσύνης, της ισότητας, της 

ελεύθερης θέλησης, της διατήρησης της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, της ελεύθερη πίστης και της ειρηνικής 

Ε 
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συνύπαρξης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ν Ξροφήτης 

ίδρυσε το κράτος του πάνω σε κάποια θεμέλια όπως, 

Ε χτίση του τεμένους:  

Ε χτίση του τεμένους ήταν η πρώτη κίνης που έκανε ο 

Ξροφήτης, όταν ήρθε στην Κεντίνα. Ώυτό το έργο ήτν πολύ 

σημαντικό, διότι η σχέση του ανθρώπου με τον δημιουργό του, 

αποτελεί ασπίδα ασφαλείας για σε όλα τα πράγματα. Ε ορθή 

θρησκευτική πίστη θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 

χαρακτήρες της μετριοπαθούς προσωπικότητας, που χτίζει και 

όχι εκείνης που καταστρέφει. 

Γίναι βασικός χαρακτήρας μια προσωπικότητας που δια 

εκτροχιάζεται από την πορεία της σωστής πίστης. Ρο μέγεθος 

της λανθασμένης κατανόησης, αποκαλύπτει την 

προσωπικότητα. Ρο τέμενος μεταφέρει πολύ σημαντικό σε 

επιστημονικό και σε κοινωνικά  επίπεδα. 

Ε οικονομική ανάπτυξη: 

Ε ισχυρή οικονομία είναι ένα από τα βασικά θεμέλια του 

κράτους. Ε ισχυρή οικονομία δίνει στα κράτη την δυνατότητα 

να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε εσωτερικό αλλά 

διεθνές επέπεδο. Κια αναπτυγμένη οικονομία, εξασφαλίζει 

αξιοπρεπή ζωή στους πολίτες. Τωρίς αυτή διαδίδονται οι 

ασθένειες, οι ταραχές, οι κρίσεις, το κακό ήθος και αυξάνεται η 

εγκληματικότητα. Ώυτό καθαυτό, προετοιμάζει το έδαφος για 

τις παρεμβάσεις των εχθρών, που προσπαθούν αδιάκοπα να 

οδηγήσουν την χώρα σε χάος. 
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Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) ήθελε να δημιουρ΄γσει μια κοινωνία στην 

Κεντίνα που θα εξασφαλίσει τις ανάγκες των πολιτών. Ε 

ισλαμική θρησκεία σκοπεύει στην οικοδόμηση του πλανήτη και 

στην  αποκατάσταση της ειρήνης.  

Ξροσπάθησε ο Ξροφήτης να ιδρύσει μεγάλη αγορά εκεί για να 

προσφέρει έργο στους επαγγελματείς, αυτή η αγορά ήταν 

γνωστή ως αγορά του «μανάχα». Ν Ραά ιμπν Αιασάρ αφηγήθκε 

ότι ο Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) ήθελε να ιδρύσει μια γορά στην 

Κεντίνα, γι’ αυτό πήγε στην αγορά των Κπάνου Θαινουκά’α, 

και μετά γύρισε στην Κεντίνα και χτύπησε το πάτωμα με το 

πόδι του λέγοντας, «αυτή είναι η δική σας αγορά, να μην την 

στενεύετε». Ώσχολήθηκαν οι σύντροφοι του Ξροφήτη με το 

εμπόριο όταν μετανάστευσαν από την Κέκκα. Βεν ήθελα να 

μην εργαστούν και να τους ζήσουν οι αλ-Ώνσαάρ.  

Πημειωτέον είναι το γεγονός ότι όταν ο Ξροφήτης ήρθε στην 

Κεντίνα, αδελφοποίησε μρταξύ των συντρόφων του. Θαι τότε 

αδελφοποίησε μεταξύ των Ώμπντουραχμαν ιμπν Άουφ και 

Π’αντ ιμπν αλ-Οαμπίε. Ν ιμπ αλ-Οαμπίε του είπε, «έχω τα πιο 

πολλά λεφτά μεταξύ των αλ-Ώνσαάρ, έλα να πάρεις το μεσό». 

Ρότε του απάντησε, «ο Ώλλάχ να ευλογήσει την περιουσία σου. 

Ξες μου όμως πού είναι η αγορά σας;» 

Ρα κράτη που δεν παράγουν τα τρόφεμά τους, την ενδυμασία 

που χρειάζεται και τα φάρμακά τους, τον οπλισμό τους, δεν 

μπορεί να έχει και ελεύθερη απόφαση ούτε ελεύθερη βούληση. 

Βεν μπορεί να έχει ούτε αξιοπρέπεια ούτε κανένα βάρος 

παγκοσμίως. Ε ανάγκη εχμαλωτίζει τον άνθρωπο, και του 
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στερεί την ελευθερία του. Ε θρησκεία μάς μας διδάσκει ότι το 

χέρι που προσφέρει, είναι πάντα το πάνω χέρι και είναι το 

καλύτερο, όπως είπε και ο Ξροφήτης (ΓΓΏΓ).  Γίπε επίσης, «το 

χέρι που προσφέρει, είναι το ανώτερο, και εκείνο που παίρνει 

είναι το κατώτερο». Ώυτό ισχύει και για τα έθνη, τις κοινωνίες 

και τους οργανισμούς. Ρο χρήμα κατέχει ξέχουσα θέση, διότι 

συμβάλλει πολύ δυναμικά στην ανάπτυξη των εθνών, και 

εξασφλίζει αξιοπρεπή ζωή και βοηθάει στην ανάπτυξη. 

Ν ποιητής Άχμαντ Πάουκι είπε, 

Νι άνθρωποι χτίζουν τα έθνη τους με το χρήμα και την 

επιστήμη 

Ρα έθνη ποτέ δεν χτίζονται με αμορφωσιά και τσιγγουνιά.  

Ν Ξροφήτης έχει νομοθετήσει κάποιους κανόνες που ελέγχουν 

τις συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων. Ν ίδιος προωθούσε την 

ηπιότητα στην αγοραπωλησία. Γίπε, «ο Ώλλάχ να ελεήσει τον 

άνθρωπο εκείνον που πάντα έχει ηπιότητα όταν αγοράζει και 

όταν πωλάει». Ν Ξροφήτης είπε ενισχύοντας την πίστη και την 

ειλικρίνεια στην διαδικασία της αγοραπωλησίας, «ο έμπιστος 

έμπορος, θα είναι μαζί με τους προφήτες τους πιστούς και τους 

μάρτυρες». Έχει επίσης απαγορεύσει το μονοπώλειο λέγοντας, 

«όποιος μονοπωλεί τρόφεμο για σαράντα νύχτες, τότε θα είναι 

μακριά από τον Ώλλάχ κι ο Ώλλάχ θα είναι μακριά από 

αυτόν».  Ν Ξροφήτης έλεγχε την αγορά και συμβούλευε πάντα 

τους συντρ΄φους του για το καλό τους συμφέρον. Ν Άμπου 

Τουράιρα, αφηγήθηκε ότι ο Ξροφήτης περπατώντας στην 

αγοράς, έχωσε το χέρι του σε μια θήκη που έχει τρόφεμα προς 
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πώληση, και βράχηκε το χέρι του. Ρότε είπε στον ιδιοκτήτη, 

«γιατί δεν το εκθέτει πιο πάνω για να το βλέπουν οι άνθρωποι; 

ποιος μας εξαπατάει, δεν είναι ένας από μας». 

Ε διαθήκη της Κεντίνα 

Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) ίδρυσε ισχυρό και δυνατό κράτος, πάνω σε 

γερά θεμέλια μετά την υπογραφή της διαθήκς της Κεντίνα. Ν 

Ξροφήτης αδελφοποίησε τους αλ-Κουχατζερείν με τους αλ-

Ώνσαάρ, και υπόγραψε διαθήκε- που θεωρείται ως καλύτερη 

διαθήκη που γνώρισε η ιστορία- η οποία προσδιόριζε με 

καθαρό τρόπο τα δικαιώμτα και τις υποχρειώσεις των πολιτών 

της κοινωνίας. Κε βάση αυτής της διαθήκης οι ιουδαίοι είχαν 

όλα τα δικαιώματα που απολάλβαναν οι μουσουλμάνοι, και 

ζούσαν με ασφάλεια και ελευθερία. Θρίνουμε χρήσιμο να 

αναφέρουμε ένα από τα άρθρα της, «οι ιουδαίοι 

χρηματοδοτούν μαζί με τους μουσουλμάνους εν καιρό 

πολέμου. Νι ιουδαίοι έχουν την δική τους θρησκευτική πίστη 

και η μουσουλμάνοι την δική τους». Ε διαθήκη έδωσε τους 

σύμμαχους το δικαίωμα να δείξουν συμπαράσταση ο ένας στον 

άλλον, και να ενωθούν για την υπεράσπιστη της Κεντίνα. 

Ώυτό επιβεβαιώνει ότι στο πολιτικό κράτους μπορούν να 

ζήσουν οι μουσουλμάνοι και οι αλλόθρησκοι. Γπιβεβαίωνε η 

διαθήκη ότι οι δυο πλευρές έχουν ίσα δικαιώματα και 

υποχρειώσεις. Ώυτό απαιτούσε μόνο τον σεβασμό της διαθήκης. 

Ε ειρηνική συμβίωση μεταξή των ανθρώπων είναι απαιτούμενη 

ανάγκη που την επιβάλλει η θρησκεία και την χρειάζεται η 

κοινωνία. Αια να πραγματοποιήσει αυτό, θα πρέπει οι 
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άνθρωποι να αισθανθούν ότι είναι ένα ενααίο έθνος. Πτην 

θρησκευτική πίστη δεν επιτρέπεται ο καταναγκασμός, «στην 

θρησκευτική πίστη δεν επιτρέπεται ο καταναγκασμός». 

Ν Ξροφήτης δεν έδωσε σε κανέναν ποτέ το δικαίωμα να 

αναγκάσει κάποιον για να ασπαστεί συγκεκριμένη θρησκεία. Ε 

διαφορά μεταξύ των ανθρώπων, είναι κάτι που το υπάρχει. Ρο 

Θοράνι αναφέρει, «αν το ήθελε ο Ζεός θα δημιουργούσε 

πιστούς , «αν το θελήσει ο Ώλλάχ θα πίστευαν όλοι οι 

άνθρωποι. 

Ν σεβασμός για την θρησκευτική πίστη του άλλου, είναι ένα 

από τα πιο σημαντικά στοιχεία της οικοδόμησης του κράτους. 

Ρο κάθε έθνος έχει θρησκευτό δόγμα. Ρο Ησλάμ απαγορεύει 

ρητά να προσβάλει κανείς τους αλλόθρησκους. Ρο Θοράνι 

αναφέρι, «μην προσβάλλετε εκείους που λατρεύον άλλον θεό, 

διότι μπορεί να προσβάλλουν τον Ώλλάχ χωρίς γνώση». 

Ρο Ησλάμ δεν απαγορεύει να αντιμετωπίσουμε με ηπιότητα τους 

ανθρώπους που δεν καταπολεμούν τους μουσουλμάνους στην 

θρησκευτική τους πίστη.  

Ν Ώλλάχ απαιτεί καλή συμπεριφορά, και να αντιμετωπίσουν οι 

μουσουλμάνοι τους άλλους με καλό και ενάρετο τρόπο. Ρο 

Θοράνι αναφέρει, «όταν θελέσετε να φιλονικήσετε τους πιστούς, 

τότε να το κάνετε με καλό τρόπο». 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ 

*** 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμππαντος. Ρην 

ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να έχουν ο Ώλλάχ, τα μέλη 
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της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι 

ακολουθούν πιστά την πορεία του. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Ρο έθνος έχει μεγάλη αξία και η αγάπη του είναι λόγος 

περηφάνειας. Ε αγάπη για την πατρίδα την επιβάλλει και η 

θρησκεία μας και όλες οι θρησκείες. Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) έδωσε 

το καλύτερο παράδειγμα για την αγάπη και την αφοσίωση 

στην πατρίδα. Γίπε ο Ξροφήτης μεταναστεύοντας από την 

Κέκκα, «είσαι πολλή καλή χώρα και πολλή αγαπημένη και αν 

δεν με εκδίωχαν οι κάτοικοι σου δεν θα έφευγα». ταν 

μετανάστευσε στην Κεντίνα, παρακάλεσε τον Ώλλάχ να τον 

κάνει να αγαπήσει την δεύτερη πατρίδα του. Γίπε ο Ξροφήτης, 

«Ζεέ μου, κάνε μας να αγαπήσουμε την Κεντίνα όπως 

αγαπήσαμε την Κέκκα και πιο πολύ». 

Ε σχέση μεταξύ κράτους και θρησκεία είναι πολύ στενή διότι 

αλληλοσεμπληρώνονται. 

Ε θρησκεία επιβάλλει στον άνθρωπο να θυσίασει για την 

πατρίδα του, και να την υπερασπιστεί και να βοηθήσει στο να 

ανθίσει η οικονομία της. Ε αγάπη για την πατρίδα δεν 

περιορίζεται μόνο στα συναισθήματα, πρέπει να φαίνεται και 

στην πράξη και να αντανακλάται στην συμπεριφορά της των 

ανθρώπων προς την κοινωνία.  

Ν πατριωτισμός δεν είναι συνθήματα που υψώνονται, αλλά 

είναι προσφορά για την πατρίδα και θυσία. Ξρέπει ο 

πατριωτισμός να κάνει τον άνθρωπο να αντιληφθεί τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Ξρέπει ο άνθρωπος να 
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είναι πάντα σε ετοιμότητα να θυσιάσει ακόμα και την ζωή του 

για χάρη της πατρίδας του. 

Ζεέ μου φύλαξε την Ώίγυπτο, τον στρατό, την αστυνομία και 

όλο τον λαό της από κάθε κακό και φθόνο. 
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Ο ρόλοσ τησ επιςτόμησ και το καθόκον των 

μαθητευόμενων 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο οποίος λέει στο Ηερό Ρου βιβλίο, «ο Ώλλάχ τοποθετεί 

σε υψηλή θέση τους πιστούς και τους ανθρώπους που 

κατέχουν την γνώση. Ν Ώλλάχ είναι Ξαντογνώστης για όλα 

όσα κάνετε». Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά 

μονάχα ο Ώλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος 

Ρου και Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του 

Ώλλάχ να έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι 

σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του. 

ποδεχόμενοι νέα ακαδημαϊκή χρινιά, εκλεπαρούμε τον Ώλλάχ 

να είναι μια χρονιά επιτυχίας για τα παιδιά μας.  

Ρο Ησλάμ δίνει μεγάλη σημασία στην επιστήμη και φροντίδα, 

διότι η επιστήμη δίνει ζωή στην καρδιά και διαφώτιση. Ε 

επιστήμη τοποθετεί τον άνθρωπο σε πολύ υψηλή θέση στην ζωή 

τούτη και την άλλη. Ε επιστήμη βοηθάει τον άνθρωπο να 

διατηρήσει τις συγγενικές του σχέσεις, και να γνωρίζει το καλό 

και το καλό. Κε την επιστήμη ο Ώλλάχ καθοδηγεί τον άνθρωπο 

χάρη στην επιστήμη και να γίνει κατάλληλο παράδειγμα για 

τους άλλους. Ρο Θοράνι αναφέρει, «να τους πεις: είναι ίδιοι 

εκείνοι που κατέχουν την γνώση και εκείνοι που δεν την 

κατέχουν;!». 

Ρο ενδιαφέρον του Ησλάμ για την επιστήμη φαίνεται στα 

κορανικά εδάφια του Θοράνι, «διάβασε εν ονόματι του Θυρίου 

Ε 
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σου. Ν οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο από θρόμβο αίματος. 

Θήρυξε! Θαι ο Θύριος σου είναι απέραντα Αενναιόδωρος. Ξου 

δίδαξε τον άνθρωπο με την πένα. Θαι του έμαθε όσα εκείνος δεν 

γνώριζε». Ώυτό επιβεβαιώνει ότι το Θοράνι ενθαρρύνει την 

γνώση. Ρο Θοράνι επαινεί την πένα που καταγράφει την 

γνώση.  

Ε επιστήμη κατέχει μεγάλη σημασία, διότι χωρίς την επιστήμη 

και τους επιστήμονες, θα χαθούν οι άνθρωποι στην 

περιπλάνση. Ρο Θοράνι τονίζει, «μήπως εκείνος που γνωρίζει 

αυτό που σου αποκαλύφθηκε από τον Ζεό είναι όπως εκείνος 

που είναι τυφλός;». σύμφωνα με το εδάφιο αυτό, ο Ώλλάχ 

χωρίζει τους ανθρώπους σε δυο, επιστήμονα και αμόρφωτο.  

Ε επιστήμη διαφωτίζει την πορεία του ανθρώπου, το Θοράνι 

αναφέρει, «δεν τυφλώνεται η όραση, αλλά οι καρδιές των 

ανθρώπων». Ρο Θοράνι χαρακτηρίζει την επιστήμη ως δύναμη, 

όπως αναφέρει το Θοράνι, «εκείνοι που φιλονικούν γύρω από 

τα σημάδια του Ώλλάχ, χωρίς την δύναμη της γνώσης. Ώυτό 

είναι μισητό για τον Ώλλάχ και τους πιστούς».  

Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) έχει υπογραμμίσει την σημαίνουσα θέση 

της επιστήμης, λέγοντας, «όποιος χαράζει μια πορεία 

αναζητώντας την επιστήμη, τότε ο Ώλλάχ θα τον οδηγήσει στον 

παράδεισο. Νι άγγελοι απλώνουν τα φτερά τους πάνω από τον 

άνθρωπο που αναζητά την επιστήμη, διότι αγαπούν αυτό που 

κάνει. λα όσα βρίσκονται στους ουρανούς και στην γη, ακόμα 

και τα ψάρια στις θάλασσες, ζητούν συγχώρηση για τους 

ανθρώπους εκείνους που ζητούν την επιστήμη. Ν επιστήμονας 
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σε σχέση με τον άνθρωπο που κάνει λατρείες, είναι όπως το 

φεγγάρι σε σύγκριση με τα άλλα άστρα. Νι επιστήμονες είναι οι 

κληρονόμοι των προφητών, και οι προφήτες δεν 

κληροδοτούσαν ούτε ντέρχαμ ούτε ντενάρ (νομίσματα), αλλά 

την επιστήμη». Γίπε επίσης στον Άμπου Δαρρ, «το να μαθαίνεις 

ένα εδάφιο από το βιλίο του Ώλλάχ, είναι καλύτερο από το να 

προσεύχεσαι εκατόν ρακ’άτ. Θαι να αναζητήσει την επιστήμη, 

είναι καλύτερα από το να προσεύχεσαι χίλια ρακα’άτ». Ν 

Ημάμης Ώλί ιμπ Άμπου Ραλέμπ είπε, «η επιστήμη είναι 

καλύτερη από το χρήμα, διότι η επιστήμη σε προστατεύει και 

εσύ προστατεύεις το χρήμα. Ε επιστήμη κυριαρχεί, ενώ το 

χρήμα κυριαρχείται. Ρο χρήμα μειώνεται με τα έξοδα, ενώ η 

επιστήμη αυξάνεται όταν διδάσκεται σε άλλους». 

Ε επιστήμη απαιτεί καλό ήθος από τον διδάσκοντα και τον 

μαθητευόμενο. 

Ξρέπει δηλαδή, ο άνθρωπος να είναι αφοσιωμένος στον Ώλλάχ. 

Ξρέπει ο άνθρωπος να μην αναζητήσει την ψευδοκολακεία, 

ούτε να υπερηφανεύεται για την γνώση που κατέχει. Ν 

Ξροφήτης είπε, «όποιος αναζητήσει την επιστήμη για να 

υπερηφανεύεται ενάντια στους ανοήτους, τους επιστήμονες ή 

να εστιάζει την προσοχή των ανθρών, θα ρίχνεται στην 

κόλαση». Γίπε ο Κάλικ συμβολεύοντας τον αλ-Οαντίντ, «όταν 

κατέχεις την επιστήμη πρέπει να έχει επιρροές πάνω σου και να 

δείχνει σοφία και αξιοπρέπεια». Ε επιστήμη χρειάζεται 

σεβασμό και ταπεινώντηα, διότι δεν συμβαδίζει με την 

ακολασία. Ρο Θοράνι αναφέρει, «να φοβάστε τον Ώλλάχ, και ο 
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Ώλλάχ θα σας δώσει την γνώση». Ώναφέρεται επίσης ότι, 

«όποιος αξιοποιεί τις γνώσεις που έχει στον να κάνει καλές 

πράξεις, θα του δώσει ο Ώλλάχ την δυνατότητα να μάθει και 

περισσότερα». Νι πράξη είναι ο όρος για περισσότρη γνώση, 

όπως αναφέρει το εδάφιο στο στάδιο του αλ-Θαχφ, «και βήκαν 

έναν καλό δούλο Κας που του δώσαμε έλεος και γνώση». Γίπε 

επίσης για τον Πολομόντα, «κάναμε να το κατανοήσει ο 

Πολομών και στους δου την ηγεμονία και την γνώση». 

Ώναφέρει επίσης το Θοράνι, αυτό που λένε οι άγγελοι στον Ζεό, 

«η δόξα ανήκει σε Πένα, δεν έχουμε καμία γνώση παρά μονάχα 

αυτό που Γσύ μας δίδασκες». 

Ε επιστήμη απαιτεί να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τις 

κακές παρές και να ενδιαφέρεται για την εμφάνισή του. Γίπε ο 

Ξροφήτης, «η καλή καθοδήγηση, ο σεβασμός και η εξοινόμηση, 

είναι ένας από τους είκοσι πέντε χαρακτήρες της προφητείας». 

Ν επιστήμονας είναι όπως ο γιατρός πρέπει να δείξει καλοσύνη 

σε εκείνον που τον ρωτάει κάτι, και να τον καθοδηγήσει στον 

καλό δρόμο. Ν Καουίγια εαφηγήθκε ότι, «ενώ προσευχόμουν 

μαζί με τον Ξροφήτη, ένας άνθρωπος φτερνίστηκε, και τότε του 

είπε, «ο Ώλλάχ να σε συγχωρήσει». Νι άνθρωποι με κοίταξαν. 

Ρότε τους ρώτησα, «γιατί με κοιτάτε ; εκείνοι άρχισαν να 

χτυπήσουν τα πόδια τους, για να σταματήσω, και τότε 

σταμάτησα. ταν τελείωσε ο Ξροφήτης, που ποτέ δεν υπάρχει 

ούτε υπήρχε δάσκαλος όπως αυτός, δεν με έδειρε ούτε μου 

φώναξε». 
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Ξρέπει ο άνθρωπος που αναζητά την επιστήμη να έχει υπομονή 

και να μην σπαταλάει τον χρόνο του, διότι πρέπει ο άνθρωπος 

να αφοσιώνεται σ’ αυτή για να κατέχει ένα μέρος της. ταν 

ρωτήθηκε ο αλ-Παφίε, «πόση είναι η αγάπη που έχεις για την 

επιστήμη;» απάντησε, «είναι όπως η μητέρα που λαχταρά να 

βρεί το χαμένο παιδί της». 

Ξρέπει να σέβεται τον άνθρωπο που τον διδάσκει, και να μην 

τον προσβάλλει ούτε με τον λόγο ούτε με την πράξη. Γίπε ο αλ-

Παφίε, «γύριζαν την σελίδα πολύ προσεκτικά, για να μην την 

ακούσει ο Κάλικ». 

Γίπε ο Παούκι, «σήκω όρθιος από σεβασμό για τον  

Βάσκαλο διότι έχει μεγάλη τιμή που μοιάζει με εκείνη του 

Ξροφήτη. 

Βεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να συλλέξουμε όλες 

τις επιστήμες που υπάρχουν στον κόσμο μας όσο χρειαζόμαστε. 

Έχουμε ανάγκη τις επιστήμες πάνω στις οποίες βασίζεται η 

θρησκεία μας. Βεν έχουμε την ευημερία του χρόνου, αφού η 

διαδικασία της επιστημονικής έρευνας, της δημιουργικότητας 

και της καινοτομίας έχει καταστεί καθήκον. Ξρέπει να 

καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες, ίσως να προλάβουμε ή να 

συνειδητοποιήσουμε κάποια από αυτά που έχουμε χάσει. 

Ξρέπει ο καθένας από εμάς να έχουμε πνεύμα 

δημιουργικότητας, υπεροχής, φιλοδοξίας ή, τουλάχιστον, να 

έχουμε την επιθυμία να επιστρέψουμε το έθνος στην εποχή των 

μεγάλων πατέρων και παππούδων, που ταξίδευαν στην 

αναζήτηση γνώσης και επιμελώς στη συλλογή έως ότου 
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κατέλαβαν την πρώτη θέση και έγιναν πρότυπο για όλους. 

Ήταν πρώτοι στις τέχνες, στις επιστήμες, πράγμα που το 

αποδεικνύουν και οι διάφοροι πολιτισμοί. 

Ρο καλό ήθος του διδασκόμενου και του επιστήμονα, είναι 

καλό παράδειγμα για την κοινωνία. ταν η ούμμα κατείχε την 

επιστήμη και τα καλά ήθη, κατάφερε να έχει μεγάλη θέθη 

ανάμεσα στα άλλα έθνη. 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας. 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, την ειρήνη και την ευλογια του να 

έχουν ο Ξροφήτη, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν 

πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Ρο Ησλάμ τοποθετεί τους επιστήμονες και την επιστήμη σε ποοή 

υψηλήθέση, διότι η επιστήμη δίνει την δυνατότητα στους 

ανθρώπους να ρυθμίσουν τις υποθέσεις του. Ρο Θοράνι 

αναφέρει, «οι επιστήμονες φοβούνται τον Ώλλάχ». Γπίσης, «η 

δημιουργία των ουρανών και της γης, είναι μεγάλο σημάδι για 

εκείνους που κατέχουν την γνώση». 

Γπίσης, για να είναι χρήσιμη η επίσημη, πρέπει να φέρει καλό 

στους ανθρώπους στη ζωή τους, όπως η θεολογία, η αραβική 

φιλολογία, ή η επιστήμη της ιατρικής και φαρμακευτικής, ή η 

φυσική ή η χημεία ή αστρονομία, ή η μηχανολογία, ή η 

ενέργεια, καθώς και άλλες επιστήμες και γνώσεις. Ρο Θοράνι 

τονίζει, «Οωτήστε τους ανθρώπους που κατέχουν την γνώση αν 

δεν ξέρετε». Ε « λέξη» επιστήμη αναφέρεται γενικά, για να 

περιλαμβάνει όλες τις επιστήμες. αναμφισβήτητα χρειαζόμαστε 
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όλες τις επιστήμες που ανακατασκευάσει τον κόσμο μας , όπως 

η επιστήμη της θεολογίας που μας βοηθάει να κατανοήσουμε 

την θρησκεία μας. 

Γίναι καθήκον μας σε αυτή την περίοδο να αποκαταστήσουμε 

τις λανθασμένες έννοιες. Ξρέπει επίσης να αποκαταστήσουμε 

την λανθασμένη εικόνα του Ησλάμ. 

Ξαρακαλούμε τον Ώλλάχ μα μας δώσει την δυνατότητα να μας 

μαθαίνει αυτό που δεν γνωρίζουμε.  
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Σα φαινόμενα αλαζονεύασ και η μϊχη κατϊ τησ 

θρηςκεύασ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο οποίος είπε στο Ηερό του ΐιβλίο, «θα αφήσω στην 

περιπλάνηση εκείνους τους ανθρώπους που 

συμπεριφέρονται με αλαζονεία στην γη. Γκείνους τους 

ανθρώπους που δεν πιστεύουν στα σημάδια Κας. Γκείνους τους 

ανθρώπους που δεν ακολουθούν την σωστή πορεία, αλλά 

ακολουθούν την πορεία της περιπλάνησης. Ώυτοί οι άνθρωποι 

αμφισβητούν τα σημάδια Κας». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

απεσταλμένος Ρου. 

Νι άνθρωποι που συμπεριφέρονται με αλαζονεία θα έχουν 

πάντα κακό τέλος στην ζωή τούτη και στην άλλη. Ρο ίδιο ισχύει 

και για τα έθνη, όπως άλλωστε έχει συμβεί και στο παρελθόν. 

Ρο Θοράνι αναφέρει, «και ο λαός του Ώάντ, συμπεριφερόταν με 

αλαζονεία στην γη, και ισχυρίστηκαν ότι δεν υπάρχουν άλλοι 

πιο δυνατοί από αυτούς. Ώυτοί δεν έβλεπαν ότι ο Ώλλάχ που 

τους δημιούργησε είναι πιο δυνατός; μως αυτή 

αμφισβητούσαν τα σημάδια Κας. Ρους καταστρέψαμε με 

ιασχυρό άνεμο». Γπίσης, «αναφέρουμε και το χωριό εκείνο που 

παραβίασε τις εντολές του Θυρίου του και των προφητών, για 

αυτό το τιμωτήσαμε παραδειγματικά». 

Ε 

Αραβικι Δθμοκρατία τθσ Αιγφπτου 20 Μουχάρραμ, 1441 
Τπουργείο Βακουφίων   21 επτεμβρίου, 2019 
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Ε αλαζονεία ήταν η πρώτη αμαρτία, όταν ο Ώλλάχ διέταξε τον 

Ημπλίς να γονατίσει στον Ώδάμ, και αρνήθηκε να ανταποκριθεί 

στις εντολές του Ώλλάχ. Ρο Θοράνι αναφέρει στο σημαείο αυτό, 

«και όταν διατάξαμε τους αγγέλους να γονατίσει στον Ώδάμ, 

και αμέσως ανταποκρίθηκαν εκτός από τον Ημπλίς, που 

αρνήθηκε δείχνοντας αλαζονεία». 

Νι αλαζόνες έχουν γνωστά μισητά χαρακτηριστικά, που τους 

ξεχωρίζει στην ζωή τούτη και στην επόμενη. Ρο Θοράνι 

αναφέρει, «και οι άνθρωποι που βρίσκονται πάνω στο αλ-

Ώραάφ, θα καλέσουν ανθρώπους που τους γνωρίζουν με τα 

καρακτηριστικά τους, και θα τους πούνε, «δεν θα σας σώσει η 

αλαζονεία σας».  

Ρο Ησλάμ προειδοπεί πάντα από τις κακές συνέπειες της 

αλαζονείας, όπως αναφέρει και το Θοράνι, «εκείνοι που 

αντιμετωπίζουν με αλαζονεία τα σημάδια Κας, δεν θα τους 

ανοίγονται οι πύλες των ουρανών, και δεν θα μπούν στον 

παράδεισο». Θαι, «την ημέρα της κρίσεως εκείνοι οι άνθρωποι 

που λένε ψέματα για τον Ώλλάχ, τα πρόσωπά τους θα είναι 

μαυρισμένα. Νι αλαζόνες θα έχουν κακό τέλος στην κόλαση». Ν 

Ξροφήτης είπε, «επιθυμείτε να σας αναφέρω τους ανθρώπους 

που θα μπούν στην κόλαση; Θάθε αλαζόνας». 

Ε αλαζονεία είναι μια ασθένεια που βλάπτει την καρδιά του 

ανθρώπου, και δεν έχει σχέση με την οικονομική κατάσταση 

του ανθρώπου, αν είναι πλούσιος ή φτωχός. Γίπε επίσης ο 

Ξροφήτης, «δεν μπαίνει στον παράδεισο κανένας άνθρωπος 

που θα έχει στην καρδιά του ελάχιστη αλαζονεία».  
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Ε αλαζονεία είναι από τις σοβαρότερες ψυχικές ασθένειες που 

μπορεί να βλάπτει την κοινωνία, και οδηγούν τον άνθρωπο 

στην καταστροφή. Ρο Θορανι αναφέρει, «στις καρδιές τους 

έχουν αλαζονεία, που δεν θα καρποφορέσει». 

Ώπό τα χαρακτηριστικά της αλαζονείας είναι η άδικη 

υπερηφάνεια και η άρνηση του δικίου. Ρο Θοράνι αναφέρει, 

«και όταν του λένει φοφήσου τον Ώλλάχ». Ώντιμετωπίζει αυτό 

με αλαζονεία». Ε ανταμοιβή της αλαζονείας είναι η κόλαση, 

και είναι κακό τέλος». ποιος συμπεριφέρεται με αλαζονεία 

απέναντι στον Ώλλάχ, θα λάβει αυστηρή τιμωρία.  

Ν ιΑΗΆς ΗΛΚΞΛ Πάλαμα ιμπν αλ-Άκουα αφηγήθηκε ότι ο 

πατέρας του αφηγήθηκε ότι, «κάποιος έφαγε στο σπίτι του 

Ξροφήτη με το αριστερό του χέρι. Ρότε του είπε ο Ξροφήτης, 

«να φας με το δεξί σου». Ώπάντησε «δεν μπορώ». Ρότε του 

ευχήθηκε ο Ξροφήτης κακή ευχή, «να μπορείς ποτέ». Ρότε δεν 

μπόρεσε να σηκώσει το χέρι του μέχρι το στόμα του». Ώυτός δεν 

ανταποκρίθηκε στην διαταγή του Ξροφήτη, λόγω αλαζονείας. 

Ν αλαζόνας στρέφει το πρόσωπό του μακριά για να μην 

κοιτάξει τους άλλους, όπως αναφέρει και το Θοράνι από την 

ιστορία του Ιουκμάν, «ω παιδί μου να μην στρέφεις το 

πρόσωπό σου μακριά από αλαζονεία». Ώπό την αλαζονεία 

επίσης είναι να περπατήσει ο άνθρωπος με αλαζονεία. Ώπό την 

αλαζονεία επίσης να υπερηφανεύεται επίσης για την περιουσία 

του. Ν Ξροφήτης είπε, «κάποιος έδειξε αλαζονεία για την 

ενδυμασία του, τότε ο Ώλλάχ διέταξε την γη και τον κατάπιε, 

και παραμένει τιμωρημένος έτσι μέχρι την ημέρα της κρίσεως». 
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Ώπό την αλαζονεία επίσης, να μην θελήσει ο άνθρωππος να 

συντροφεύσει τους φτωχούς. Ρο Θοράνι αναφέρει, «να μην 

διώχνεις εκείνους τους ανθρώπους που παρακαλούν τον Θύριό 

τους πρωί και νύχτα, θέλοντας την ευλογία Ρου». 

Γπίσης να καλεί ο άνθρωπος του πλούσιους μόνο, όπως 

αναφέρει ο Ξροφήτης, «το κακό φαγητό είναι εκείνο για το 

οποίο καλούνται μόνο οι πλούσιοι, και αποκλείονται οι 

φτωχοί». Γπίσης από την αλαζονεία επίσης, να μην χαιράει ο 

πλούσιος τους φτωχούς ανθρώπους από περιφρόνηση. Θαι αυτό 

απέχει από την ηθική του Ξροφήτη. 

Ώπό την αλαζονεία επίσης η θανάσιμη έχθρότητα, διότι είναι 

γνωστό ότι ο μουσουλμάνος δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει 

τον αδελφό του εν θρησκεία παραπάνω από τρεις μέρες. Γίπε 

επίσης ο Ξροφήτης, «όποιος εγκαταλείπει τον αδελφό του πάνω 

από τρεις μέρες, είναι στην κόλαση. Γκτός και αν τον 

συγχωρήσει ο Ώλλάχ». Γπίσης, «δεν επιτρέπεται να 

εγκαταλείψει ο μουσουλμάνος τον εν θρησκεία αδελφό του 

πάνω από τρεις μέρες. Θαι όταν συναντιούνται, και ο καθένας 

να μην θελήσει να χαιρετήσει τον άλλον, ο καλύτερος από 

αυτους είναι εκείνος που θα αρχίσει τον χαιρετισμό». 

Ε αλαζονεία εμποδίζει πολλούς ανθρώπους από το να 

ασπαστούν το Ησλάμ, όπω αναφέρει και το Θοράνι, «και όταν 

τους λένε: δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ. 

Γκείνοι αντιμετωπίζουν αυτό με αλαζονεία». Ώρνήθηκαν οι 

ειδολωλάτρες να ακολουθήσουν την θρησκεία του Ώλλάχ, και 
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επίμεναν να συνεχίσουν στην λατρεία των αρχαίων θεώ των 

προγόνων τους.  

Ε αλαζονεία οδήγησε στην απιστία τους ανθρώπους των 

αρχαίων εθνών. Ρο Θοράνι αναφέρει, «και όταν τους καλώ για 

να τους συγχωρήσεις, απομακρύνονται και συμπεριφέρονται με 

αλαζονεία». Θαι, «είπαν οι αλαζόνες δεν πιστεύουμε σ’ αυτό 

που πιστεύετε εσείς». Ώυτή ήταν η κατάντια των ανθρώπων 

εκείνων που συμπεριιφέρονταν με αλαζονεία.  

ποιος βλάπτεται με αυτή την ασθένεια, πρέπει να θεραπεύει 

την καρδιά του, αξιοποιώνρας τον εαυτόν του. Ξρέπει να 

σκεφτεί την δημιουργία του, δηλαδή να σκεφτεί ότι 

δημιουργήθηκε από χώμα. Γπίσης πρέπει να σκεφτεί ότι θα 

τιμωρηθεί από τον Ζεό για την πράξη του. Νι αλάζονες θα 

συγκεντρωθούν την ημέρα της κρίσεως, και θα ταπεινωθούν για 

την πράξη τους. Ρο Θοράνι αναφέρει, «η ημέρα της κρίσεως θα 

είναι για τους ανθρώπους εκείνους που δεν συμπεριφέρονται με 

αλαζονεία στην γη και δεν διασκορπίζουν την φθορά. Ρο καλό 

τέλος θα είναι για τους ευσεβείς ανθρώπους». 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας 
*** 

  Ε δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος. 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 
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έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι 

ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. 

 Θάποιοι καταπολεμούν την θρησκεία του Ώλλάχ με τα λόγια 

και τις πράξεις τους και ισχυρίζονται την ιδανικότητα. 

Γπικεντρώνουν την προσοχή τους στην εξωτερική εμφάνιση, 

και δίνουν στους εαυτούς τους την προτεραιότητα. Ε 

συμπεριφορά τέτοιου ανθρώπου αντιτίθεται με την ισλαμική 

διδασκαλία και καταπολεμάει την θρησκεία. Ώυτοί οι άνθρωποι 

προωθούν τον άλλον να απομακρυνθεί από την θρησκεία, όπως 

ανέφερε ο Ξροφήτης. 

Γάν εμφάνιση περιορίζεται μόνο στην θρησκευτική εμφάνιση 

με τα συνακόλουθα κακά έργα, ή τα ψέματα, ή προδοσία, ή 

λεηλατούν τον πλούτο των ανθρώπων παράνομα. Ώυτό το θέμα 

είναι πολύ σοβαρό, και όποιος κάνει αυτό είναι προδότης, όπως 

είναι η περίπτωση των τρομοκρατικών ομάδων, που 

αντιμετωπίζουν την θρησκεία ως εμπόρευμα.  Ξαρά το γεγονός 

ότι είναι ο μεγαλύτερος θεματοφύλακας της τρομοκρατίας, και 

ο μεγαλύτερος από τους υποστηρικτές της, και προσπαθούν να 

οδηγήσουν το κράτος στην αποτυχία. Γπιδιώκοντας με αυτές 

τις πράξεις να καταλάβουν την εξουσία.  

Θαθώς και μερικοί περιορίζουν την θρησκεία στην λατρεία και 

την κακή κατανόηση της θρησκείας, και την υπερβολή στην 

θρησκευτική πίστη και την χρήση βία ενάντια στους 

ανθρώπους. Έτσι όπως συνέβη με τους αλ-Τουάριτζ, οι οποίοι 

ήταν οι περισσότεροι άνθρωποι που έκαναν λατρείες και 
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νηστεία, αλλά δεν έχαν την κατάλληλη θρησκευτική 

διδασκαλία για να διαφυλάξουν την πίστη τους. Ρο Ησλάμ είναι 

η θρησκεία του έλεους, και αυτό που εμποδίζει το έλεος από 

τους ανθρώπους, είναι μακριά από το Ησλάμ.  

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ, και τον εκλιπαρούμε για να 

μας οδηγήσει στην καλή πορεία και στο δίκιο. 
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Ώραβική Βημοκρατία της Ώιγύπτου  

πουργείο των ΐακουφίων 

 

Ο κύνδυνοσ των προβοκϊτςιων και η παραμόρφωςη 

φρονύνησ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

οποίος αναφέρει στο Ηερό του βιβλίο, «ως εσείς που 

πιστεύετε να σέβεστε τον Ώλλάχ και να λέτε πιστά 

λόγια. Αια να σας οδηγήσει ο Ώλλάχ στις καλές πράξεις, και να 

σας συγχωρήσει τις αμαρτίες σας. ποιος υπακούει στον Ώλλάχ 

και τον Ξροφήτη του, θα έχει μεγάλο κέρδος».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και  την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοι 

του και όλοι όσοι ακλουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της Θρίσεως. 

Ε σύγκρουση μεταξύ του καλού και του κακού είναι τόσο 

παλαιά, όσο η παλαιά η ιστορία της ανθρωπότητας. Ώυτή η 

σύγκρουση θα συνεχίσει μέσρι την ημέρα της κρίσεως, όπου 

όλοι οι άνθρωποι θα γυρίσουν στον Ζεό. Ένα από τα πιο 

σημαντικά μέσα των ανθρώπων του κακού στον αγώνα τους με 

τους ανθρώπους της αλήθειας είναι: η δημιουργία του 

Ε 
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μηχανισμού των προβοκάτσιων και η διάδοση των φημών 

μεταξύ των ανθρώπων. 

Βεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο λόγος, είτε ακούγεται απ’ 

ευθείας είτε μεταδίδεται, απαιτεί μεγάλη ευθύνη. Νι φήμες είναι 

λόγια που διδίδονται μεταξύ των ανθρώπων, από κάποιον 

ανήθικο άνθρωπο ή από κάποιον εχθρικό οργανισμό των 

κακών δυνάμεων που δουλεύουν μυστικά. Ρα μεταδίδονται οι 

γλώσσες χωρίς δισταγμούς, και επηρεάζουν αρνητικά τα μυαλά 

και τις ψυχές των ανθρώπων. Βιαδίδουν καταστρεπτικές ιδέες 

και διεφθαρμένες πεποιθήσεις, όπου η κοινωνία ζει πάντα σε 

άγχος και καχυποψία και χάνεται η ασφάλεια. 

Ώποδυναμώνεται επίσης η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, 

ώστε να βλέπεις το έθνος ενός σώματος, να υποψιάζεται ο ένας 

τον άλλο, και να προδίδει ο ένας τον άλλον. Ωστόσο, ο 

Ξροφήτης, (ΓΓΏΓ)  «είναι μεγάλο ψέμα, να αφηγείται ο 

άνθρωπος όλα όσα ακούει. Ώυτό γίνεται στην περίπτωση του 

ανθρώπου που αφηγείται αυτά που ακούει και βλέπει. Ώυτό 

μας κάνει να σκεφτούμε το ποια θα είναι η κάτασταση εκείνων 

που αφηγούνται πράγματα που δεν έγιναν.  

Ρο Ησλάμ κρατάει μια σταθερή και αμετάκλητη θέση από τις 

φήμες και τους υποστηρικτές τους, και τις αντιμετωπίζει ως 

συμπεριφορά αντίθετη με τα χρηστά ήθη και τις ευγενείς αξίες 

του ισλαμικού νόμου, όταν διέταξε τους οπαδούς του να 

διαφυλάξουν την γλώσσα από το να διαδώσουν οτιδήποτε που 

προκαλεί αναταραχές στην κοινωνία και τους παραγγέλλει την 

ειλικρίνεια στα λόγια τους. Ρους καλεί να επιβεβαιωθούν από 
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όλα όσα ακούν, ώστε να μην είναι αιτία στην εξάπλωση της 

διαμάχης και να καταστρέφουν την κοινωνία και να 

στρεβλώνουν την πραγματικότητα. Ν Ξαντοδύναμος είπε: «ω 

εσείς που πιστεύετε! Λα φοβάστε τον Ζεό και να είστε με τους 

πιστούς», και είπε επίσης: «να μην αφηγείσαι αυτά που δεν 

γνωρίζεις, διότι για όλα θα απολογείσαι, για την ακοή, την 

όραση και για αυτά που έχεις στην καρδιά σου». Πημείο 

αναφοράς είναι το χαντίθ που αφηγήθηκε ο Κου’άδ ιμπν 

Ρζάμπαλ, ο οποίος, αφού ο Ξροφήτης του πληροφόρεσε για 

τους υποχρεωτικούς πελώνες του Ησλάμ, του είπε ο Ξροφήτης 

«αν θέλεις «Ών θέλεις να σου πω τον για την ουσία του 

θέματος;». του απάντησε «μάλιστα, Ξροφήτα του Ώλλάχ». Ρου 

είπε, «η κορυφή του θέματος είναι το Ησλάμ, και η βασική του 

κολώνα είναι η προσευχή, και η κορυφή του είναι τζιχάντ για 

χάρη του Ζεού». Ρου ρώτησε αν θέλει να του συνωψίσει όλα 

αυτά, και εκείνος δέχτηκε. Ρότε ο  Ξροφήτης έδειξε το στόμα 

του. Ν ίδιος ρώτησε «ω Ξροφήτα του Ώλλάχ, θα λογοδοτηθούμε 

για όλα όσα λέμε;». Ρου απάντησε, «αλλοίμονό σου! Νι 

άνθρωποι ρίχονται στην κόλαση, για αυτά που λένε».  

Ε διάδοση και η προώθηση φημών είναι η συμπεριφορά των 

υποκριτών στην επίτευξη των στόχων τους, υπονομεύοντας την 

ασφάλεια, στοχεύοντας στην ενότητα της πατρίδας, 

αποδυναμώνοντας την ανάπτυξη της οικονομίας της, 

απειλώντας την σταθερότητα και την ασφάλειά της και και 

διαδίδουν το πνεύμα της απογοήτευσης, απελπισίας και 

απαισιοδοξίας μεταξύ των πολιτών γενικά και των νέων ιδικά. 
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Ρο Θοράνι τους χαρακτηρίζει ως άνθρωποι που διασκορπίζουν 

τον φόβο, που θα προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην 

κοινωνία. Ν Ξαντοδύναμος είπε: "Ών και οι υποκριτές και όσοι 

έχουν φθόνο στις καρδιές τους και εκείνοι που διασκορπίζουν 

τον φόβο στην πόλη,δεν παύουν αυτό πράττουν, θα σου 

δώσουμε την νίκη πάνω τους και δεν θα μένουν στην πόλη μαζί 

σου». 

Ν ίδιος ο Ξροφήτης επέστη τις συνέπειες των κακών φημών, 

όταν διέδωσαν οι άπιστοι ότι εκείνος ψευδόταν και ότι είναι 

απλώς μάγος και όχι προφήτης. Ρο Θοράνι αναφέρει, ωστόσο, 

«και είπαν οι άπιστοι, αυτός είναι ψεύτης μάγος». Γπίσης, «και 

λένε, θα εγκαταλείψουμε τους Ζεούς μας για έναν τρελό 

ποιητή». 

Ρην ημέρα του Νύχουντ διέδωσαν οι ειδωλολάτρες ότι ο 

Ξροφήτης δολοφονήθηκε, για να διαδώσουν την διχόνοια 

μεταξύ των μουσουλμάνων. Ώυτό είχε ως συνέπεια να 

δραπιτεύσουν οι πιστοί, εκτός από λίγους πιστούς που έμεινα 

μαζί του. 

Ρην ημέρα του Ταμραά αλ-Άσαντ, διέδωσαν οι άπιστοι ότι οι 

Θουράις ετοίμασαν έναν μεγαλειώδη στρατό για να επιτιθούν 

στην Κεντίνα και να αποτελειώσουν το Ησλάμ και τους 

μουσουλμάνους. Ξαρ’ όλ’ αυτά οι πιστοί είχαν αυτοπεποίθηση, 

και δεν υπεράστηκαν καθόλου από αυτές τις φήμες. Ρο Θοράνι 

αναφέρει, «εκείνοι που τους είπαν οι άνθρωποι, ότι εχθροί 

ετοιμάστηκαν για σας. Ώυτό όμως αύξησε την πίστη τους. Θαι 

είπαν, «υποστηρικτής μας είναι ο Ώλλάχ. Τάρη στον Ώλλάχ 
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είχαν εύνοιες και δεν αντιμετώπισαν κανένα κακό. Ν Ώλλάχ 

έχει πάντα μεγάλες χάρες». 

Ώκόμα και για την αγγαγή της Θίμπλα από την Ηερουσαλήμ 

προς την Ηερό Νίκο, διέδωσααν τις κακές φήμες. Ξροσπάθησαν 

να πείσουν τους μουσουλμάνους ότι αν ο Ξροφήτες τους ήταν 

αληθιός, δεν θα άλλαζε τον προσανατολισμό του από την 

Ηερουσαλήμ, στον Ηερό Νίκο. 

Νι υποκριτές ισχυρίστηκαν ότι ο Ξροφήτης έχει αμηχανία και 

είναι μπερδεμένος, και αργά ή γρήγορα θα ξαναγυρίσει στην 

θρησκεία τους. μως το Θοράνι διέψευσε όλους τους τους 

ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι όλα όσα λένε δεν έχουν καμία 

σχέση με την πραγματικότητα. Ρο ίδιο έκανε ο Ξροφήτης στην 

μάχη του Τουνάιν, όταν διέδωσαν οι άπιστοι ότι εκείνος 

σκοτώθηκε, ενώ ο Ξροφήτης αντιστάθηκε, και πολέμησε 

γενναία λέγοντας, «εγώ είμαι ο πραγματικός προφήτης, είναι ο 

υιός του Ώμπντουλμουτάλεμπ». 

Ε διάδοση των προβοκάτσιων και των φημών, μπορεί να 

οδηγήσει στην αιματοχυσία, και στην διαταραχή της κοινωνίας, 

όπως έγινε μετά τον φόνο του Νθμάν ιμπν Ώφφάν. Νι 

υποκριτές τον πολιόρκησαν λόγω των φημών που διέδωσε ο 

Ώμπντουλλάχ ιμπν Πάμπ’α. Ρον εμπόδισαν να πιέ ακόμα και 

νερό, παρά το γεγονός ότι εκείνος έχει αγοράσει την πηγή του 

Οούμα, και την αφιέρωσε στους μουσουλμάνους.  

Ε Λα’ιλα η σύζυγος του Νθμάν αφηγήθηκε ότι τις μέρες που 

σκοτώθηκε ο Νθμάν, έκανε νηστεία και όταν ήρθε η ώρα του 

ιφτάρ τους ζήτησε νερό, και εκείνοι αρνήθκαν. Θαι μια γυναίκα 
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της έφερε νερό, όμως ήταν αργά την αυγή. Θαι κοίταξε ο Νθμάν 

και βρήκε ότι είναι αυγή, και τότε είπε, εγώ νηστεύω. Θαι 

ονειρεύτηκα με τον Ξροφήτη και μου έδωσε νερό και μου είπε, 

«πιές Νθμάν», και ήπια. Κετά του είπε, «οι άνθρωποι θα σε 

πολεμήσουν, αν τους πολεμήσει θα τους νικήσει, και αν δεν 

τους αντισταθεί να κάνεις ιφτάρ μαζί μας. Ρότε εισέβαλαν και 

τον σκότωσαν. 

Πτην σύγχρονη εποχή μας, πολλά δεδομένα έχουν αλλάξει 

και αυτή η κακόβουλη βιομηχανία έχει πάρει διαφορετικές 

μορφές και ποικίλες ποικίλες, χάρη στην ταχεία εξέλιξη των 

μέσων επικοινωνίας και τεχνολογίας, όπου η φήμη έχει γίνει 

πιο διαδεδομένη, ταχύτερη και υπηρεάζει πολύ γρήγορα. Ώυτό 

γίνεται με την χρήση τέτοιων μεθόδων, και την αλλοίωση της 

αντίληψης των ανθρώπων. Ώναφέρουμε επίσης την 

συστράτευση των ηλεκτρονικών ταγμάτων, χρησιμοποιώντας 

τα μέγιστα μέσα οικονομικής και πολιτικής πολιορκίας και 

ψυχολογική καταπίεση. Αίνονται επίσης απεγνωσμένες 

προσπάθειες να προκαλέσουν τους ανθρώπους και να 

διεγείρουν τα αισθήματά τους ενάντια στους ηγέτες τους, να 

αμφισβητήσουν τα εθνικά σύμβολα και τα επιτεύματα, να 

αμφισβητήσουν όλα τα επιτεύγματα και να τα υποτιμήσουν. 

πάρχει  συμμαχία μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων 

και δυνάμεων, και προσπαθούν διεσδύσουν στους κρατικούς 

οργανισμούς, και να διασκορπίσουν την διχόνοια μεταξύ των 

ανθρώπων με ΄ναν τρόπο σχεδιασμένο και μελετημένο.  
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Ξρσοπαθούν επίσης να εκμεταλλευτούν τις ανάγκες των 

ανθρώπων, για να σπάσουν την βούληση των λαών και να 

δημιουργήσουν αίσθημα μίσους των πολιτών για τους ηγέτες 

τους. Ξροσπαθούν επίσης να υπονεμεύσουν τους επιστήμονες 

και τους ανθρώπους των γραμμάτων. Ωστόσο, απειλούν και 

εκείνους τους ανθρώπους που δείχουν αγάπη για τις πατρίδες 

τους, και αρνούνται να οιοθετήσουν τα καταστροφικά τους 

σχέδια. 

Ώναμφίβουλα, η αντίσταση απέναντι στα αυτά τα μεγαλειώδη 

κύματα, χρειάζεται ακένραια και δυνατή πατριωτική πίστη και 

πίστη στον Ώλλάχ. Ξρέπει να μην υποτιμήσει κανένας 

άνθρωπος οποιανδήποτε πληροφορία, ή στατικά ή ιστορία που 

αφηγείται χωρίς να είναι έγκυρη.ο ψεύτικος λόγος και η=οι 

φήμες, προκαλούν την τιμωρία από τον Ώλλάχ, όπως αναφέρει 

το Ταντίθ που αφηγείται στο αλ-Κπουχάρυ, «ο άνθρωπος λέει 

κάποια λόγια, χωρίς να κρύβει τίποτα μέσα τους το κακό, και ο 

Ώλλάχ τον ανταμείβει για αυτό. Θαι ο άνθρωπος λέει λόγια που 

κρύβουν το κακό, και ο Ώλλάχ θα τον ρίξει στην κόλαση». 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας. 

 

*       *       * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, και την ειρήνη και την ευλογία του 

να έχουν ο Ξροφήτης του, οι σύντροφοί του, τα μέλη της 

οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία 

του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. 
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Ώδελφοί μου σου Ησλάμ, 

Ρο Ησλάμ έχει βάλει μια σοφή και αξιόλογη μέθοδο για την 

αντιμετώπιση των φημών, όπως η επιβεβαίωση από τα νέα, και 

να μην υπάρχει βιασύνη να διαδώσει κανείς τα νέα αυτά στην 

κοινωνία χωρίς επιβεβαίωση. πως αναφέρει και το Θοράνι, «ω 

εσείς που πιστεύτετε ! αν κάποιος ψεύτης, σας αναγγείλει κάτι, 

μην το πιστέψετε μέχρι να βεβαιωθείτε». 

Ν Ξροφήτης είπε, «η υπομονή είναι από τον Ζεό, και η 

βιασύνη είναι έργο του διαβόλου». 

Λα μην μεταφέρει κανείς τις φήμες χρησιμοπιώντας κανένα 

μέσο. Βιότι οι φήμες εξαπλώνονται μόνο όταν βρίσκεται ο 

κατάλληλος μηχανισμός που βοηθάει σ’ αυτό. Ρο Θοράνι 

αναφέρει, «και λέτε με τις γλώσσες σας πράγματα, που θεωρείτε 

χωρίς σημασία, ενώ για τον Ώλλάχ είναι πολύ μεγάλα». Γπίσης 

ο Ξροφήτης είπε, «όποιος πιστεύει στον Ώλλάχ και τον 

Ώπεσταλμένο του, να λέει καλό ή να σιωπάσει». 

Ξρέπει ο άνθρωπος επίσης να σκέφτεται πάντα το καλό για 

τους άλλους και να μην τους αμφισβητήσει συνέχεια, το Θοράνι 

τονίζει, «και όταν το ακούτε αυτό, πρέπει οι πιστοί να σκεφτούν 

πάντα το καλό». ποιος σκέφτεται το καλό για τους άλλους, θα 

ανταμειφθεί από τον Ζεό. Ν Ξροφήτης προειδοποίησε από την 

καχυποψία, λέγοντας, «αλλοίμονο από την καχυποψία, διότι 

είναι το μεγαλύτερο ψέμα». 

Ε συμβουλή των ειδικών ανθρώπων και των εμπειρογνόμων 

για να αποφανθούν οι αλήθειες, και να μην υπάρχει βιασύνη 
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στις αποφάσεις. Ώυτό θα εμποδίσει τα σχέδια των ανθρώπων 

που θέλουν το κακό της κοινωνίας.   

Ξρέπει κάθε πολίτης να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις φήμες, αν 

αγαπάει πραγματικά την πατρίδα του και θέλει το καλό της. Ν 

Ξροφήτης είπε, «όποιος υπερασπίζεται την τιμή του εν 

θρησκεία αδελφού του, θα τον φυλάξει ο Ζεός από την 

κόλαση». 

Ξρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι οι εχθροί της πατρίδας 

χρησιμοποιούν την τέταρτη γενιά πολέμου και την Ξέμπτη 

γενιά, όπως η διάδοση των φημών και η αμφισβήτηση των 

εθνικών προσωπικοτήτων. Ξροσπαθώντας με τον τρόπο αυτό 

να πετύχουν τα σχέδιά τους στην καταστροφή της πατρίδας.  

Ξρέπει να επιβεβαιωθούμε από όλες τις πληροφορίες για να 

μην πέσουμε στην παγίδα των εχθρών, και πρέπει να έχουμε 

εμπιστοσύνη στον στρατό και στην ασυνομία μας. 

Ξρέπει να φυλάξουμε την νεολαία και την κοινωνία μας για να 

αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις. 

 

Ξαρακαλούμε τον Ώλλάχ να φυλάξει την Ώίγυπτο, Ώμήν 

 

*       *      * 
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Ώραβική Βημοκρατία της Ώιγύπτου 5 Πούφαρ, 1441 

πουργείο των ΐακουφίων   4 Νκτωβρίου, 2019 
 

Η θϋςη των μαρτύρων και η θυςύων για την πατρύδα 

 

 δόοξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο οποίος αναφέρει στο Ηερό του βιβλίο, «να μην λέτε 

για εκείνους που σκοτώνονται για χάρη του Ώλλάχ, 

ότι είναι πεθαμένοι». Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός, 

παρά μονάχα ο Ώλλάχ και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι 

δούλος του και Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία 

του να έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι 

σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία, 

μέχρι την ημέρα της κρίσεως. 

Ν αιγυπτιακός λαός εορτάζει αυτές τις μέρες ένα ιστορικό 

γεγονός. Γίναι μια μέρα που Ώλλάχ χάρισε την νίκη στην 

Ώίγυπτο, και κατέφερε να επιβάλει την κυριαρχία της ξανά 

πάνω στα εφάφη της. Γίναι η νίκη της 6ης Νκτωβρίου 1973- 10ης 

Οαμαζανίου 1393, όπου οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ώιγύπτου 

σημείωσαν μεγάλη νίκη, και έδωσαν το καλύτερο παράδειγμα 

στην θυσία. Πτον πόλεμο αυτό φάνηκε το πραγματικό ιδανικό 

πρόσωπο του αιγυπτίου στρατιώτη, και η εμπιστοσύνη που έχει 

στον Ώλλάχ. Σάνηκε επίσης η δική του αυτοπεποίθηση και 

κατάφερε να πραγματοποιήσει τον υπέρτατο σκοπό του. Νι 

θυσίες είναι μεγάλες όταν οι σκοποί είναι εξίσου μεγάλες, και 

Ε 
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τίποτα δεν είναι πιο ακριβό από την ψυχή του ανθρώπου. Ν 

άνθρωπος θυσιάζει την ζωή του για την θρησκεία του, την 

πατρίδα του, την τιμή του και αυτό θα έχει ως ανταμοιβή 

υψηλή θέση στον παράδεισο. 

Ε θέση της μαρτυρίας την κατέχει ο άνθρωπος χάρη στον Ζεό, 

και ο μάρτυρας θα είναι μεταξύ των προφητών και των πιστών. 

Ρο Θοράνι αναφέρει, «όποιος υπακούει στον Ώλλάχ και τον 

Ώπεσταλμένο του, θα είναι μαζί με τους προφήτες και τους 

πιστούς». 

Ν μάρτυρας νίκησε τον πειρασμό και κατάφερε να νικήσει τον 

εγωισμό, για να έρθει πιο κοντά στον Ώλλάχ. 

Ρο Θοράνι τονίζει, «ο Ώλλάχ αγοράζει από τους πιστούς την ζωή 

τους, και τις περιουσίες τους και τους δίνει ως αντάλλαγμα τον 

παράδεισο». Πημείο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η ούμ 

Ταρίθα, της οποίας ο υιός σκοτώθηκε στην μάχη του Κπαντρ, 

και ρώτησε τον Ξροφήτη αν ο υιος της είναι στον κόλαση και 

πρέπει να θρηνήσει; Ή είναι στον παράδεισο, και τότε θα δείξει 

υπομονή. Ρότε της είπε ότι ο υιός της είναι στον υπέρτατο 

παράδεισο στο αλ-Σερντάους. 

Ν Ξροφήτης είπε, σύμφωνα με το χαντίθ που αφηγήθηκε ο 

Άμπου Κούσσα, «ο άντρας μάχεται για την λεία, για την δόξα, 

για να δεί την θέση που κατέχει. Ξοιο από όλα αυτά είναι για 

χάρη του Ώλλάχ; Γίπε ο Ξροφήτης, «όποιος μάχεται για να 

υψώνεται ο λόγος του Ώλλάχ, αυτό είναι για χάρη του Ώλλάχ». 

Ν μάρτυρας δεν δέχεται την ταπείνωση, και αγωνίζεται ενάντια 

σε όποιον προσπαθεί επιτιθεί στις περιουσίες του ή στην 
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πατρίδα του. Πημειωτέον είναι το γεγονός ότι κάποιος ρώτησε 

τον Ξροφήτη λέγοντας, «ω προφήτη του Ώλλάχ, αν 

προσπαθήσει κάποιος να πάρει την περιουσία μου να του την 

δώσω; Ρου είπε,: όχι μην του την δώσεις. Ρου είπε: και αν 

μάχεται εναντίον μου; Ρου είπε: να τον μάχεσαι και εσύ. Ρον 

ρώτησε: και αν με σκοτώσει; Ρου είπε: θα μπεις στον παράδεισο. 

Ρον ρώτησε: και αν με σκοτώσει; Ρου απάντησε: θα ριχτεί στην 

κόλαση. 

Ν Ξροφήτης είπε, «όποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την 

περιουσία του είναι μάρτυρας, και όποιος σκοτώνεται 

υπερασπίζοντας την οικογένειά του είναι μάρτυρας, και όποιος 

σκοτώνεται υπερασπίζοντας την θρησκεία του είναι μάρτυρας». 

Ε αγάπη της πατρίδας είναι από την πίστη, για αυτό οι 

άνθρωποι που θυσίασαν την ζωή τους για να απελευθερώσουν 

την πατρίδα, κέρδισαν την αγάπη και τις εύνοιες του Ώλλάχ.  

Νι μάρτυρες απολαμβάνουν πολλές εύνοιες και χαρές από τον 

Ζεό, όπως: θα παραμένουν αιωνίως ζωντανοί, όπως αναφέρει 

και το Θοράνι, «και μην θεωρήσεις εκείνους τους ανθρώπους 

που ακοτώνονται για χάρη του Ώλλάχ πεθαμένους, είναι όμως 

ζωντανοί και απολαμβάνουν τις εύνοιες του Θυρίου τους. 

Ταίρονται για όλα όσα τους χαρίζει ο Ώλλάχ. Ζα κάνουν 

παρέα με εκείνους τους ανθρώπους που τους προηγήθηκαν. Αι’ 

αυτούς δεν θα υπάρχει καθόλου φόβο και δεν θα αισθάνονται 

ποτέ θλίψη». 
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Ώυτοί θα απολαύσουν΄όλες τις χάρες του Ζεού στον παράδεισο, 

όπου θα έχουν στην κατοχή τους πράγματα που δεν έχει ποτέ 

δει ούτε ακούσει κανείς. 

Γπίσης όπως αναφέρεται στο χαντίθ που αφηγήθκε ο αλ-

Κουκντάντ ιμπν Κάντουγιακρούμπ, ότι ο Ξροφήτης είπε, «ο 

μάρτυρας θα του χαρίσει ο Ώλλάχ έξι στοιχεία, τον συγχωρεί ο 

Ώλλάχ, βλέπει την θέση του στον παράδεισο, δεν θα βασανιστεί 

στον τάφο του, θα έχει πλήρη ασφάλεια την ημέρα της κρίσεως, 

θα στολιστεί με στέμμα του αξιοπρέπειας, όπου το ένα 

μαργαρητάρι του αξίζει περισσότερο από όλα τα πλούτη του 

σύμπαντος αυτού, θα νυμφευθεί εβδομήντα δυο από τα ουρί 

και θα μεσολλαβήσει για εβδομήντα από τους συγγενείς του». 

Γπίσης οι άγγελοι του σκιάζουν με τα φτυρά τους, όπως έγινε με 

τον πατέρα του Ρζάμπερ, ο οποίος σκοτώθηκε στην μάχη του 

Νύχουντ. 

Γπίσης, ο μάρτυρας θα μπει στον παράδεισο χωρίς κρίση, έτσι 

όπως αφηγήθκε ο Ώμπντουλλάχ ιμπν Ώμρου ιμπν αλ-Άας, ότι ο 

Ξροφήτης είπε, «ο Ώλλάχ θα διατάξει τον παράδεισο και θα 

ανταποκριθεί και θα είναι στολισμένος, και θα ρωτήσει: πού 

είναι οι δούλοι μου που σκοτώθηκαν για χάρη μου; Λα μπείτε 

στον παράδεισο χωρίς κρίση και χωρίς κανένα βάσανο. Ρότε οι 

άγγελοι θα πούν: Ζεέ μας, εμείς σε δοξάζουμε ολομερίς και 

ολονυχτίς, ποιοί είναι αυτοί που έχουν προτεραιότητα σε Πένα 

από μας; Ρότε θα τους απαντήσει: αυτοί είναι οι άνθρωποι που 

σκοτώθηκαν για χάρη μου. Ώμέσως οι άγγελοι μπαίνουν να 
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τους χαιρετήσουν λέγοντάς τους, «ειρήνη σε σας, και 

καλωσορίσατε». 

Ζα έχουν την καλύτερη οικία, όπως αφηγήθκε ο Παμορα ιμπν 

Ρζούνταμπ, ο οποίος είπε ότι άκουσε τον Ξροφήτη να πει, 

«ήρθαν την νύχτα δυο άνθρωποι και με πήραν σε ένα σπίτι, δεν 

έχει δει ποτέ μου καλύτερο από αυτό, και μου είπαν: ααυτή 

είναι η οικία των μαρτύρων». 

Ν μάρτυρας είναι ο μόνος άνθρωπος που επιθυμεί να 

ξαναγυρίσει στην ζωή και να σκοτωθεί δέκα φορές για χάρη του 

Ώλλάχ, όπως τόνισε ο Ξροφήτης, για τις εύνοιες του Ώλλάχ που 

θα έχει.  

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας 

Ε δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ, την ειρήνη και την ευλογία 

Ρου να έχουν ο Ξροφήτης Ρου τα μέλη της οικογένειας του 

προφήτη και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι 

την ημέρα της κρίσεως. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Αια να αποκτήσει κανείς τα υψηλότερες θέσεις και την μεγάλη 

ανταμοιβή του Ζεού, πρέπει να κάνει μεγάλες θυσίες. Θαι δεν 

υπάρχει μεγαλύτερη θυσία από εκείνη που γίνεται για χάρη της 

θρησκείας και της πατρίδας. 

Τρέος μας πάντα απέναντι στην πατρίδα μας είναι να 

παραμένουμε ενωμένοι και να δείξουμε αλληλεγγύη μεταξύ 

μας. Ξρέπει να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας απέναντι 

στους εχθρούς της. 
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Νι γενναίοι μας στρατιώτες είναι ενωμένοι χάρη στον αγάπη 

του Ώλλάχ που έχουν μεταξύ τους, και κατάφεραν, λόγω της 

βαθιάς τους πίστης, να διαφυλάξουν την πατρίδα από όλους 

τους κινδύνους που υπάρχουν γύρω στην πατρίδα. Ζερμές 

ευχαριστίες στις ένοπλες δυνάμεις μας στην εορταστική μέρα 

τους, την ημέρα που σημείωσαν μεγάλη νίκη πάνω στον εχθρό. 

Ξρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, για να χαράξουμε την 

πορεία μας προς την ανάπτυξη , και να αποδείξουμε σε όλον 

τον κόσμο ότι οι νέοι Ώιγύπτιοι μπορούν να  ξεπεράσουν όλες 

τις δυσκολίες και είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν 

ασφάλεια και ανάπτυξη για την πατρίδα τους. Ξρέπει να 

παραμένουμε ενωμένοι πίσω από την πατριωτική μας ηγεσία 

και να υποστηρίξουμε τις ένοπλες μας δυνάμεις και την 

αστυνομία μας και όλους μας τους οργανισμούς. 

. 
Γκλεπαρούμε τον Ώλλάχ να φυλάξει την Ώίγυπτο και όλους 

της τους πολίτες και να της χαρίσει από τις εύνοιές Ρου. Ώμήν 
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Ορθό μϋθοδοσ οικοδόμηςησ του κρϊτουσ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο οποίος τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο, «να 

συνεργάζεστε για το καλό και την ευσέβεια, και όχι 

για το κακό και την επιθετικότητα». Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει 

άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο 

Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην 

ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να έχουν ο Ξροφήτης Ρου, 

τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι 

ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. 

Ώναμφίφολα, όλες κοι κοινωνίες και όλοι οι λαοί προσπαθούν 

να οικοδομήσουν δυνατά και σταθερά κράτη, βασίζοντας στις 

δυνάμεις τους και τους πόρους τους. Βιότι αυτό θα συμβάλει 

στην πραγματοποίηση των στόχων τους. Ε οικοδόμηση των 

κρατών χριάζεται πείρα και πλήρη γνώση για τις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν. Ξρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει μεγάλη 

και ουσιώδη διαφορά ανάμεσα στις μεθόδους που 

χρησιμοποιούν οι ομάδες και τα άτομα και εκείνες που 

χρησιμοποιουν οι θεσμοί των κρατών, στην εποχή ταχυτάτων 

εξιλέξεων, που που αναγνωρίζει μόνο τις ισχυρές πολιτικές και 

οικονομικές συμμαχίες. λα αυτά γίνονται σ’ έναν κόσμο που 

τηρούνται οι διεθνείς συμφωνίες, και που δεν μπορούν τα 

κράτη να τις παρακάμψουν ούτε να τις παραβιάσουν. 

Ε 

Αριβικι Δθμοκρατία τθσ Αίγυπτου 12 ουφάρ, 1441  
Τπουργείο των Βακουφίων   11 Οκτωβρίου, 2019 



(152) 

Ρο κράτος σημαίνει προστασία, ασφάλεια, σταθερότητα, τάξη, 

θεσοί και πολιτική, οικονομική και νομοθετική οικοδόμηση, και 

χωρίς το κράτος θα επικρατήσει χάος. 

Ρα πιο απαιτούμενα στοιχεία για την οικοδόμηση του 

κράτους: η ενίσχυση των θεσμών του κράτους, η τήρηση του 

νόμου και του συντάγματος. Ξρέπει το κράτος δηαλαδή να 

είναι κράτος δικαιοσύνης, και πρέπει οι πολίτες να σεβαστούν 

τους νόμος του. Ξρέπει να υπάρχει συβασμός για τους κανόνες 

κυκλοφορίες, διότι η παραβίαση αυτού του κανόνα θα 

υπηρεάσει αρνητικά την λειτουργία του και θα απειλήσει την 

ζωή των ανθρώπων. Ρο Θοράνι τονίζει, «και μην καταστρέψετε 

τους εαυτούς σας». Γπίσης ο Ξροφήτης είπε, «δεν επιτρέπεται 

να βλάπτεται κανένας ούτε να βλάπτει». 

Ξρέπει να διατηρείται ο νόμος της χώρας, διότι αυτό θα 

βοηθήσει στην οικοδόμηση και στην σταθερότητά της. Ε 

κοινωνία απαιτείται να έχει κάποιες βασικές αρχές και κανόνες 

που θα ελέγξει την συμπεριφορά των πολιτών και θα 

εξασφαλίσει τα δικαιώματά τους. Ξρέπει ο κάθε άνθρωπος να 

αναλάβει τις ευθύνεις του για το καλό – κοινό συμφέρον, όπως 

τόνισε ο Ξροφήτης, «ο καθένας από σας ‘εχει ευθύνη, και θα 

λογοδοτείται για την ευθύνη που έχει». 

Κια επεύθυνη κοινωνία, είναι μια κοινωνία ενωμένη και 

σταθερή, όπου ο καθένας γνωρίζει τον ρόλο του, και σέβεται τα 

δικαιώματα των άλλων ανθρώπων. Ώυτό καθαυτό θα συμβάλει 

πολύ δυναμικά στην άνοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας. 
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Ώπό τα στοιχεία επίσης: η οικονομική οικοδόμηση, και 

θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία, διότι βοηθάει το 

κράτος να τηρεί τις υποχρεώσεις τις σε διεθνές αλλά και σε 

εσωτερικό επίπεδο. Τωρίς σταθερότητα αποδυναμώνεται η 

οικονομία, φθείρονται τα ήθη και αυξάνονται τα εγκλήματα.  

Ε ισχυρή οικονομία βοηθάει το κράτος να παρέχει αξιοπρεπή 

ζωή στους πολίτες της, γι’ αυτό το Ησλάμ δίνει μεγάλη έμφαση 

στο χρήμα, διότι είναι πηγή ζωής. Ε οικοδόμηση της 

οικονομίας μιας χώρας χρειάζεται μόχθο και παραγωγή, για να 

αποδώσει στους πολίτες. Ρο Θοράνι τονίζει, «είναι εκείνος που 

σας έφτιαξε την γη για να μπορέσετε να περπατήσετε πάνω της 

και να τρώτε από τις εύνοιές Ρου». Πημειωτέον είναι το γεγονός 

ότι ο Ξροφήτης είπε, «η καλύτερη τροφή είναι εκείνη που τρώει 

ο άνθρωπος χάρη στον μόχθο του χεριού του, έτσι και ο 

Ξροφήτης του Ώλλάχ ο Βαβίδ έτρωγε από την τροφή που 

κέρδιδε από τον μόχθο του». 

Γίπε επίσης, «όποιος περνάει την ημέρα του δουλεύοντας, θα 

τον συγχωρήσει ο Ώλλάχ». 

Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) καλούσε τους ανθρώπους συνέχεια να 

εργάζονται, τονίζει γι’ παράδειγμα, «αν έθει η ημέρα της 

κρίσεως και κάποιος από σας κρατάει στο χέρι του μια μικρή 

χουρμαδιά, αν μπορέσει να το φυτέψει πριν σηκωθεί, τότε ας το 

κάνει». Γπίσης, «όποιος μουσουλμάνος καλλιεργήσει 

καρποφορό φυτό από το οποίο τρώνε άνθρωποι, πουλιά ή και 

ζώα, θα είναι σαν να κάνει ελημοσύνη». Ε εργασία και η 

παραγωγή, εξασφαλίζουν αξιοπρεπή ζωή στον άνθρωπο. 
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Ώπό τα εργαλεία επίσης, η διαμ΄ρφωση της πολιτισμικής, 

θρησκευτικής και επιστημονικής νόησης των ανθρώπων, διότι η 

έλλειψη τέτοιου είδους μόρφωσης, αποδυναμώνει το κράτος και 

την σταθερότητά του.  

Ξρέπει να διαμορφώνεται η κατανόηση των ανθρώπων και 

να βελτιώνεται η συμπεριφορά τους, μέσω ηθικής αγωγής και 

αντιμετώπισης της αμορφωσιάς. Ώυτό απαιτεί από όλους τους 

θεσμούς του κράτους να συνεργασούν για να το 

πραγματοποιήσουν με τον κατάλληλο τρόπο. 

Ζεωρείται επίσης απαραίτητο το γεγονός να αντιμετωπίζεται 

ο προβοκατόρικος μηχανισμός, και να μην αφήσουμε να 

διαδοδούν τα ψέματα. Ώυτό το απαιτεί  

Θαι το ιερό Θοράνι, «ω εσείς που πιστεύετε! Ών σας έρθει 

κάποιος ψεύτης με κάποιο νέο, πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε, 

για να μην βλάψετε κανέναν άδικα». 

λοι έχουν ευθύνη για την οικοδόμηση του κράτους, και αυτό 

ισχύει σ’ όλους τους τομείς. Πημείο αναφοράς αυτός ο στίχος, 

Ξότε να ολοκληρωθεί η χτίση ενός κτηρίου; 

ταν εσύ χρίζεις και ο άλλος γκρεμίζει. 

Ν Ξροφήτης είπε, «να υποστηρίξεις τον εν θρησκεία αδελφό 

σου, είτε άδικος είτε αδικημένος. Ρότε του είπε οι σύντροφοι: 

τον υποστηρίζουμε όταν είναι αδικημένος, πώς όμως να το 

κάνουμε όταν είναι άδικος; Ρότε τους είπε: να τον εμποδίσετε 

να αδικήσει». 
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Ξρέπει όταν βλέπουμε κάποιον να λειτουργήσει ενάντια στο 

κράτος, να τον συμβουλεύσουμε για να ξαναγυρίσει, και αυτό 

χρειάζεται να το κάνουν όλοι.  

Γίπε ο Ξροφήτης, «εκείνοι που τηρούν τους νόμους του 

Ώλλάχ και εκείνοι που τους παραβιάζουν, είναι όπως οι 

άνθρωποι που βρίσκονται σ’ ένα πλοίο, όπου κάποιοι μένουν 

πάνω και οι άλλοι κάτω. Νι άνθρωποι που βρίσκονται κάτω 

σκέφτονται να τρυπήσουν το πλοιο για να πάρουν νερό, και να 

μην ενωχλήσουν τους άλλους που είναι πάνω. Ών όμως τους 

αφήσουν θα καταστραφούν όλοι». 

 

Ξρέπει όλοι οι άνθρωποι να καταβάλουν προσπάθειες, και να 

μην περιοριστεί ο καθένας στο να κάνει ο ίδιος καλό, αλλά 

πρέπει να συμβουλεύσει και τους άλλους να πράξουν το ίδιο. 

πως αναφέρει και το κοράνι, «δεν θα καρποφορέσει το καλό 

που κάνουν, εκτός αν συμβουλεύουν τους άλλους να δώσουν 

ελημοσύνη, ή να κάνουν καλές πράξεις ή να συμφιλιώσουν 

μεταξύ των ανθρώπων». Γπίσης, «ο Θύριός σου δεν θα 

καταστρέψει τις χώρες, ενώ οι άνθρωποι συμβουλεύουν να γίνει 

το καλό». Ε συμβουλή να γίνει το καλό, είναι η πορεία που 

ακολουθούσαν οι προφήτες, και που βοηθάει να μένει μια 

κοινωνία ενωμένη. Γίναι το εργαλείο που φέρει σταθερότητα 

και ειρήνη, και καταπολεμάει την βία και την τρομοκρατία. 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ. 

 

*      *      * 
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Ε δόξα ανήκει πλήρω στον Ώλλάχ, τον Θύριο του 

σύμπαντος. Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεό παρά μονάχα 

ο Ώλλάχ, και ο Κουχάμμαντ είναι προφήτης Ρου και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του και οι 

σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του 

μέχρι την ημέρα της κρίσεως. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ 

Ώπό τα βασικά στοιχεία επίσης της οικοδόμησης του κράτους, 

είναι η οικοδόμηση της κοινωνίας. Ρο Ησλάμ ενισχύει τους 

κοινωνικούς δεσμούς και την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών 

της κοινωνίας. 

Γπίσης ενισύχει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, και απαιτεί 

να αγαπήσει ο άνθρωπος το καλό για τον συνάνθρωπό του, 

«δεν πιστεύει κανένας από σας, μένα θελήσει το καλό για τον 

άλλον, όπως το θέλει για τον εαυτόν του». 

Γπίσης οι κοινωνική αλληλεγγύη, που προστατεύει τα θεμέλια 

και τα δεσμά της οικογένειας. Ε σωστή οικογένεια είναι εκείνη 

που υποστηρίζει και προστρατεύει την νεολαία και διαδίδει την 

αγάπη μεαξύ των μελών της. Ν Ξροφήτης είπε, «μεγάλη 

αμαρτία είναι για τον άνθρωπο να αφήσει να χαθούν εκείνοι 

που τους προτατεύει». Ξρέπει να προστατεύει τους ανθρώπους 

που φροντίζει από τις περιπλανητικές σκέψεις. Ξρέπει να 

ενισχύουμε την κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε τις 

προκλήσεις. 

Ν Παούκι είπε, 
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Πε προστατεύουμε όσο ζούμε 

Θαι σε χτίζουμε με τέλειο τρόπο 

Κέσα σε σένα θα πεθάνουμε 

Αια να παραμένεις εσύ αβλαβής. 

Ώπό τα στοιχεία επίσης είναι η κατάλληλη συμπεριφορά και τα 

καλά ήθη των ανθρώπων. Ρα έθνη που δεν εοθητούν τα καλή 

και ενάρετα ήθη, δεν στέκονται ούτε έχουν ανάπτυξη. Ν 

Ξροφήτης είπε, «τίποτα δεν ζυγίζει περισσότερο την ημέρα της 

κρίσεως από τα καλά ήθη. Ν Ώλλάχ μισεί τον άνθρωπο με 

απειχθές ήθος». ταν ρωτήθηκε ο Ξροφήτης για τα εργαλεία 

που οδηγούν τον άνθρωπο στον παράδεισο, είπε, «ο φόβος από 

τον Ώλλάχ και τα καλά ήθη». 

Ρο καλό ήθος προστατεύει τον άνθρωπο από την ακολασία. 

Γίναι σαν κακό δέντρο, όπως τονίζει και το Θοράνι, «ο κακό 

λόγος μοιάζει με το κακό δέντρο, που ξεριζώνεται από το 

πρόσωπο της γής». 

Ξαρακαλούμε τον Ώλλάχ να μας δώσει το καλό ήθος και να 

φυλάξει την Ώίγυπτο και όλες τις χώρες των μουσουλμάνων. 
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Η δοξαςύα του Αλλϊχ και η επύδραςό τησ ςτην 

καθοδόγηςη τησ ανθρώπινησ ψυχόσ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, ο Νποίος είπε στο Ηερό του 

ΐιβλίο, «εκείνοι που πιστεύουν και οι καρδιές του 

ησυχάζονται με την δοξασία του Ώλλάχ». Καρτυρώ 

ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεό παρά μονάχα ο Ώλλάχ, και μαρτυρώ 

ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και Ώπεσταλμένος Ρου. 

Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να έχουν ο Ξροφήτης 

του Ώλλάχ, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και 

όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την  ηέρα της 

κρίσεως. 

Ν Ώλλάχ διατάζει τους δούλους του να τον δοξάζουν πολύ, και 

τους τάζειμεγάλη ανταμοιβή για αυτό. Ρο Θοράνι αναφέρει, «ω 

εσείς που πιστεύετε να δοξάζετε τον Ώλλάχ πολύ». Γπίσης, 

«εκείνοι και εκείνες που δοξάζουν πολύ τον Ώλλάχ, τους 

ετοιμάζει μεγάλη ανταμοιβή». Γπίσης, «οι πιστοί είναι εκείνοι 

που όταν αναφέρεται το όνομα του Ώλλάχ, έχουν φόβο στις 

καρδιές τους και όταν αγορεύονται τα εδάφια του, αυξάνουν 

την πίστη τους. Γκείνοι βασίζονται στον Θύριό τους. Γκείνοι 

τηρούν την προσευχή και ξοδεύουν από εκείνα που τους 

χαρίζουμε. Γίναι οι πραγματικά πιστοί. Ώυτοί θα έχουν μεγάλη 

ανταμοιβή από τον Θύριό τους και συγχώρηση». 

Ν Ξροφήτης είπε, προσπαθώντας να πείσει τους ανθρώπους να 

κάνουν καλές πράξεις, «θέλετε να σας πω για τις καλές πράξεις, 

που αγαπάει ο Θύριός σας, και σας φέρουν μεγάλη ανταμοιβή, 

Ε 
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και είναι καλύτρες από το να ξοδεύετε χρυσό και νομίσματα και 

από την σύγκρουση με τους εχθρούς σας και να τους σκοτώνετε 

και να σας σκοτώνουν; Ρου απάντησαν «μάλιστα Ξροφήτα του 

Ώλλάχ». Ρότε τους είπε, «η δοξασία του Ώλλάχ».  

ταν ήρθε κάποιος στον Ξροφήτη και παραπονέθηκε ότι οι 

λατρευτικές πράξεις στο Ησλάμ είναι πολλές, και ζήτησε να του 

πει για κάποιες πράξεις που να τις τηρήσει, τότε του απάντησε, 

«να ξοξάζει  πάντα η γλώσσα σου τον Ώλλάχ». 

Ε δοξασία του Ώλλάχ θεωρείται μεγάλη λατρεία. Πημείο 

αναφορ΄ς είναι το γεγονός ότι ο Πα’έντ αλ-Τουντουρύ 

αφηγήθκε ότι βγήκε με τον Κου’αουίγια και είδαν μερικούς 

ανθρώπους να δοξάσουν τον Ώλλάχ στο τέμενος. Ρότε τους 

ρώτησε, «γιατί κάθεστε;», τους απάντησαν, «καθέσαμε για να 

δοξάσουμε τον Ώλλάχ. Ρους ρώτησε «μόνο κάθεστε για αυτό;», 

του απάντησαν, «μα τον Ώλλάχ για αυτό μόνο». Ρότε τους είπε, 

«μα τον Ώλλάχ δεν σας έκανα να ορκιστείτε επειδή σας 

αμφισβητώ, αλλάχ όπως ξέρετε ότι ήμουν πολύ κοντά από τον 

Ξροφήτη, και αφηγήθηκα πολλά χαντίθ. Γγώ άκουσαν τον 

Ξροφήτη, όταν είδε κάποιους ανθρώπους να κάθησουν στο 

τέμενος και να δοξάσουν τον Ώλλάχ, «γιατί κάθεσε». Γκείνοι 

απάντησαν, «για να δοξάσουμε τον Ώλλάχ». Ρότε τους ρώτησε, 

«μόνο για αυτό κάθεστε;», του απάντησαν, «μάλιστα». Ρους 

είπε, «ο Ώλλάχ καμαρώνει τους αγγέλους για σας».  

Ε δοξασία δίνει σωντάνια στις ψυχές και είναι λόγια που 

αγαπάει ο Ζεός. Πημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο Ξροφήτης 

είπε, «εκείνος που δοξλαζει τον Θύριό του και εκείνος που 
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εγκαταλείπει την δοξασία, είναι όπως ο ζωντανός και ο 

νεκρός». Ρονίζουμε επίσης ότι όταν ο Άμπου Δαρρ ρώτησε τον 

Ξροφήτη για τα καλύτερα λόγια, του είπε: «αυτά που διάλεξε ο 

Ώλλάχ για τους αγγέλους του». Ν Πάμουρα ιμπν Ρζάνταμπ 

είπε, «καλύτερα λόγια που αγαπάει ο Ώλλάχ, είναι, «η δόξα 

ανήκει στον Ώλλάχ, δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο 

Ώλλάχ, ο Ώλλάχ είναι μεγάλος», μπορείς να ξεκινήσει με ό,τι 

θέλεις». Ν Ξροφήτης είπε, «θα κερδίσουν οι αλ-

μουφαρριντούν», και όταν τον ρώτησαν, «ποιοί είναι αυτοί; 

Ρους είπε, «εκείνοι που δοξάζουν πολύ τον Ώλλάχ». 

Ν Κουάδ αφηγήθκε ότι ο Ξροφήτης του είπε, «μα τον Ώλλάχ 

εγώ σε αγαπάω». Ρότε εκείνος απάντησε, «και εγώ σε αγαπάω 

Ξροφήτα του Ώλλάχ». Ρότε του συμβούλευσε, «ω Κουάδ! Κην 

ξεχάσει να πεις μετά από κάθε εποχή, «Ζεέ μας να μας βοθήσει 

να σε δοξάσουμε και να σε λατρεύουμε». 

Ε δοξασία του Ώλλάχ είναι μια λατρεία που την κάνει ο 

άνθρωπος όπου και αν βρίσκεται, και είναι υποχρεωμένος να 

την τηρήσει. Ρο Θοράνι αναφέρει, «στην δημιουργία της γης 

και των ουρανών και στην διαφορά ανάμεσα στην νύχτα και 

την ημέρα, υπάρχει ένα σημάδι για εκείνους που κατανοούν». 

Πημειωτέον είναι το γεγονός ότι η προσευχή του ανθρώπου 

είναι ένα μέρος της δοξασίας του Ώλλάχ, όπως αναφέρει και το 

Θοράνι: «να τηρήσεις την προσευχή για να με δοξάσεις». 

Γπίσης, «να κάνει προσευχή διότι η προσευχή εμποδίζει τις 

κακές και απρεπείς πράξεις. Ε δοξασία του Ώλλάχ είναι πολλή 

μεγάλη». 
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Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) μας έχει διδάξει κάποιες δοξασίες του 

Ώλλάχ, που πρέπει ο κάθε μουσουλμάνος να τις διατηρήσει. 

Πημείο αναφοράς είναι εκείνο που αφηγήθηκε ο Άμπου 

Τουράιρα, ο οποίος είπε ότι ο Ξροφήτης, «το πρωί πάντα έλεγε: 

Ζεέ μου εξημερώσαμε χάρη σε σένα και χυχτώσαμε χάρη σε 

σένα, χαρή σε εσένα ζούμε, και από εσένα εξαρτάται ο θάνατός 

μας και σε εσένα θα ξαναγυρίσουμε». Ν Ξροφήτης είπε, 

«όποιος λέει όταν εξημερώσει: Ζεέ μου ό,τι εύνοιες έχουμε είναι 

από εσένα. Βεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα εσύ. Ε δόξα 

ανήκει σε εσένα». ποιος το λέει αυτό, θα έχει ολοκληρ΄΄ωσει 

την δοξασία του Ώλλάχ». 

Ώπό τις δοξασίες επίσης που λέγονται κατά την έξοδο από το 

σπίτι, «όποιος λέει όταν βγαίνει από το σπίτι του: στο όνομα 

του Ώλλάχ, βασίζομαι πάνω στον Ώλλάχ. Ε δύναμη ανήκει 

πλήρως σ’ αυτόν. Ρου απαντούν: θα έχεις καθοδόγηση, και 

προστασία και δεν θα τον προσεγγίσει ο σατανάς». Ε Νύμ 

Παλάμα αφηγήθκε ότι ο Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) κάθε φορά που 

έβγαινε από το σπίτι της σήκωνε το πρόσωπό του προς τον 

ουρανό νακι έλεγε, «Ζεέ μου, φύλαξέ με από το να αδικώ ή να 

αδικούμε, από το να ταπειώνω ή να ταπεινώνομαι και από το 

να επιτιθώ ή να με επιτιθούν». Ν Ξροφήτης είπε, «όταν κάποιος 

από σας μπαίνει σπίτι του να πει, «Ζεέ μου δώσει μου τις καλές 

σου εύνοιες για την είσοδο και την έξοδο. Κπαίνουμε με το 

όνομα του Ώλλάχ και στο όνομά του βγαίνουμε. Ξάνω σε εσένα 

βασίζομαστε. Θαι μετά να χαιρετήσει την οικογένειά του». 

 ب
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Ν Ξροφήτης είπε, «είναι δύσοκο να κερδίσει ο κανείς από 

σας εκατόν χάσανα; Ρον ρώτησαν: και πώς γίνεται αυτό; Θαι 

απάντησε, «να δοξάσει τον Ώλλάχ εκατόν φορές, και τότε θα 

πάρει εκατόν χάσανα και θα διαγραφούν από αυτόν εκατόν 

σαγιέα». 

πάρχουν επίσης και άλλες δοξασίες που λέγονται κατά την 

ώρα του φαγητού ή την ώρα που παίνει ο άνθρωπος. Ν 

Ξροφήτης είπε στον Άμρου ιμπν Πάλαμα, όταν ήταν ακόμα 

μικρό παιδί και έβαλε το χέρι του πάντου στο πιάτο: «παιδί 

μου, να αναφέρεις το όνομα του Ώλλάχ, και να τρώς με το δεξί 

σου και να τρώς από μπροστά σου». 

Ν Ξροφήτης ζήτησε από τους πιστούς να αναφέρουν το 

όνομα του Ώλλάχ, μπαίνοντας στην αγορά: δεν υπάρχει άλλος 

Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ. Ε δόξα ανήκει σ’ αυτό. Γκείνος 

δίνει την ζωή και εκείνος την παίρνει. Γκείνος προσφέρει πάντα 

το καλό και είναι παντοδύναμος». Ζα του δώσει ο Ώλλάχ χέλια 

χάσανα και θα του διαγράψει εκατόν σαγιέα και θα του χτίσει ο 

Ώλλάχ ένα σπίτι στον παράδεισο». 

Πτις δύσοκλες στιγμές επίσης ο πιστός καταφεύει στον Ώλλάχ 

για να τον βοηθήσει. Ρο Θοράνι αναφέρει, «και ο Βανούν, όταν 

θύμωσε και έφυγε , νομίζοντας ότι δεν μπορούμε να τον 

νικήσουμε. Θαι τότε είπε: δεν υπάρχει άλλος Ζεός παράμονάχα 

εσύ». Ώυτές οι δοξασίες σώζουν τον άνθρωπο από την 

περιπλάνηση και από τον Πατανά. Ρο Θοράνι αναφέρει, «και 

όποιος ξεχάνει την δοξασία του Ξαντελέημονα, θα έχει στην 

συντροφιά του τον Πατανά». 
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Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ 

*        *        * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος. Ρην 

ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο Ξροφήτης του και οι 

σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του 

μέχρι την ημέρα της κρίσεως. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Ε δοξασία του Ώλλάχ για τους συντρόφους του Ξροφήτης, 

ήταν μέθοδος ζωής, και το εφάρμοζαν στην καθημερινή τους 

ζωή. 

Ώναφέρουμε την περίπτωση όταν ο Ώμπου Κπακρ ανέθεσε 

στον μαε ιμπν αλ-Ταττάμπ την δικαιοσύνη, και έμεινε έναν 

χρόνο ολόκληρο χωρίς να έρθει κανένας άνθρωπος που να έχει 

κάποιο πρόβλημα. Ν μαρ ζτήσε από τον Άμπου Κπακρ να 

τον απαλλάξει από την ευθύνη αυτή, διότι έκρινε ότι δεν 

υπάρχει ανάγκη. λοι οι άνθρωποι γνωρίζουν τα δικαιώματά 

τους και τα καθηκοντά τους, αγαπάει ο ένας για τον άλλον 

εκείνο που αγαπάει για τον εαυτόν του. ταν κάποιος 

αρρωσταίνει τον επισκέφτονται, και όταν έχει δυσκολίες τον 

βοηθούν. ταν έχει κάποια παθήματα, τον υποστηρίζουν. 

Ώπαγορεύουν το κακό, και ενισχύουν το καλό και τις καλές 

πράξεις. Πε τι πρέπει να διαφωνήσουν; 

Ν πιστός άνθρωπος δοξάζει τον Ώλλάχ με την γνώσσα του 

και από μέσα του, για να του χαρίσει ο Ώλλάχ από τις εύνοιές 

του Ώλλάχ και να τον συγχωρήσει.  
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Ξαρακαλούμε τον Ώλλάχ να μας καθοδηγήσει και να μας 

βοηθήσει να τον λατρέψουμε και να φυλάξει την Ώίγυπτο και 

να της χαρίζει από τις εύνοιές του. 
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Αυτό εύναι το Ιςλϊμ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

οποίος είπε στο Ηερό του ΐιβλίο, «και ποιος είναι 

καλύτερος από εκείνον που υποτάσσεται στον Ώλλάχ, 

κάνοντας καλές πράξεις, ακολουθώντας το δόγμα του Ώβραάμ 

τον μονοθεϊστή. Ν Ώλλάχ επίλεξε τον Ώβραάμ για σύντροφό 

του.  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεό παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς  του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Γίναι αλήθεια ότι το αληθινό Ησλάμ σημαίνει υποταγή και 

αφοσίωση στον Ώλλάχ, Βόξα ανήκει σ’ Ώυτόν. Γίναι επίσης 

αγάπη, ακολούθηση της πορείας του Ξροφήτη (ΓΓΏΓ). Γίναι 

επίσης η καλή ηθική, η καθαρότητα της ψυχής, το χαμογελαστό 

πρόσωπο μπροστά σε όλους τους ανθρώπους, η στοργή, το 

έλεος, η ομορφιά με ολόκληρο το σύμπαν, η οικοδόμηση και η 

αστικοποίηση. Ρο Ησλάμ είναι ένας τρόπος ζωής που 

καθοδηγείται από τους οπαδούς, του σε όλες τις πράξεις και τις 

πράξεις τους. Ρο Ησλάμ είναι μια θρησκεία που απαιτεί 

μεταρρύθμιση, ορθότητα και είναι η θρησκεία που καθοδηγεί 

τον άνθρωπο προς μια σωατή ζωή. Ρο Ησλάμ δεν δεν είναι η 

θρησκεία που επιθυμεί την καταστροφή της ζωής. Γίναι μια 

Ε 
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θρησκεία που προσκαλεί το έλεος, την ειρήνη, την ασφάλεια και 

την ηρεμία στον κόσμο. Ν Ώληθινός Ζεός, Βόξα ανήκει σ 

'Ώυτόν, λέει: "Θαι σε στείλαμε μόνο ως έλεοςσε όλη την 

ανθρωπότητα". 

 Ξοιος σκέφτεται τους πυλώνες του Ησλάμ που αναφέρονται στο 

χάιδεμα του Ααβριήλ (ΓΏΓ), όπου αφηγείται ότι ρώτησε τον 

Ξροφήτη: «ω Κουχάμμαντ! Ξες μου για το Ησλάμ. Ν Ξροφήτης 

(ΓΓΏΓ) απάντησε, «Ρο Ησλάμ είναι να μαρτυρείς ότι δεν 

υπάρχει άλλος Ζεός, παρά μονάχα ο Ώλλάχ και ο Κουχάμμαντ 

είναι είναι ο Ώπεσταλμένος του, να εκτελείς τις προσευχές, να 

βγάλεις την ζακάτ, να κάνεις νηστεία κατά όλη την διάρκεια 

του μήνα του Οαμαζανιού και να κάνεις προσκύνημα στον Ηερό 

Νίκο, αν έχεις την δύναμη». Ώυτό υποδηλώνει ότι οι πυλώνες 

του Ησλάμ, συμβάλλουν στο σχηματισμό μιας υγιούς 

προσωπικότητας. ταν πιστεύουμε ότι ο Ώλλάχ είναι 

Κοναδικός, χωρίς κάποιον συνεργάτη και ότι ο Κουχάμμαντ 

είναι ο δούλος Ρου και ο Ώπεσταλμένος Ρου, τότε θα 

προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την μαρτυρία της 

πίστης, ως υπακοή και υποταγή στον Ώλλάχ, τον Θύριο  του 

σύμπαντος. Ως εκ τούτου, θα ακολουθήσουμε τις εντολές Ρου, 

και θα απομακρυνθούμε από τις απαγορεύσεις του, θα 

ακολουθήσουμε τους νόμους Ρου. Ζα προσπαθήσουμε επίσης 

να ακολουθήσουμε την ποεία του Ξροφήτη, και θα 

αντιμετωπίσουμε τους άλλους με καλό τρόπο. 

Ε προσευχή που είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας του Ησλάμ, δίνει 

καρπούς της στον δούλο του Ζεού. τον απαγορεύει να κάνει 
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κακές και άχαρες πράξεις, και τον βοηθά να σταθεί στο δρόμο 

της ακεραιότητας. Έτσι, ο μουσουλμάνος ζει σε ειρήνη και 

γαλήνη με τον εαυτό του και με ολόκληρη την κοινωνία. Ν 

Ώλλάχ, η Βόξα ανήκει σ’ Ώυτόν, λέει: "διάβασε αυτό που σου 

αποκαλύπτεται από το ΐιβλίο και εκτέλεσε τις προσευχές. Πτην 

πραγματικότητα, οι προσευχές απαγορεύουν την ακολασία και 

τις αχαρες πράξεις. Ε υπενθύμιση του Ώλλάχ είναι σίγουρα η 

μεγαλύτερη. Θαι ο Ώλλάχ ξέρει τι κάνετε". 

Ε προσφορά της ζακάτ έχει πολλά πλεονεκτήματα στην πίστη 

του ανθρωπισμού. Γκπαιδεύει την ψυχή να μην συνδέεται με τα 

υλικά τόσο πολύ, ώστε ο άνθρωπος να καταλαβάνει ότι τα 

αγαθά είναι μέσο και όχι αυτοσκοπό. Γίναι επίσης ένας δρόμος 

προς την συνεργασία, την αλληλεγγύη και την εκπλήρωση των 

αναγκών των άλλων. Ε μουσουλμανική κοινωνία δεν γνωρίζει 

ούτε εγωϊσμό, ούτε παθητικότητα. Ε θρησκεία μας είναι αυτή 

του δόγματος, της γενναιοδωρίας, της θυσίας, του αλτρουισμού, 

και όχι του ατομικισμού, της φαντασίας ή της απληστίας. Ν 

μουσουλμάνος είναι ανεκτικός και γενναιόδωρος. Ν Ώλλάχ, η 

Βόξα ανήκει σ 'Ώυτόν, λέει: «εκείνοι που εγκαταστάθηκαν στην 

γη και και είχαν πίστη, αγαπούσαν εκείνους που 

μετανάστευσαν σε αυτούς, και δεν αισθάνονταν στις καρδιές 

τους κανένα μίσος, ότι [αυτοί οι μετανάστες] έχουν αποκτήσει 

εκείνο που ήθελαν για τον εαυτό τους. Ώκόμη και όταν 

πασχάνε από έλλειψη , είχαν πάντα τους άλλους σε  

προτεραιότητα». 
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Ε νηστεία ελέγχει την ηθική του μουσουλμάνου, διότι τον βάλει 

σε συχνή παρακολούθηση του νόμου του Ώλλάχ. Γπίσης τον 

διδάσκει να έχει υπομονή, και καθαρίζει την ψυχή του, έτσι 

όπως τόνισε ο Ξροφήτης, «η νηστεία προστατεύει». 

Ρο χάτζ είναι απαιτεί ηθικ΄ξ συμπεριφορά, πριν και κατά την 

διάρκεια της εκτέλεσή του όχι μόνο αλλά και μετά την 

ολοκλήρωσή του. Ρο Θοράνι αναφέρει, «το χάτζ γίνεται σε 

κάποιους γνωστούς μήνες, και όποιος επιθυμεί να κάνει χάτζ 

στους μήνες αυτούς, τότε να μην κάνει καμία άχαρη πράξη». 

Ν Άμπου Τουράιρα αφηγήθκε ότι ο Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) είπε, 

«όποιος κάνει προσκύνημα, χωρίς να πράξει τίποτα κακό, και 

χωρίς άχαρες πράξεις, θα ξαναγυρίσει αγνός σαν να έχει 

γεννηθεί εκ νέου». λα αυτά είναι από τους πυλώνες του Ησλάμ, 

που φέρουν τις καλές τους επιρροές στην κοινωνία. 

ποιος παρατηρεί την θρησκεία μας, θα καταλάβει ότι είναι 

μια θρησκεία καλών και υψηλών ηθών, και ότι το βασικό του 

μήνυμα έχει σκοπό την ολοκλήρωση αυτών των καλών και 

ενάρετων ηθών. Πημείο αναφοράς ειναι εκείνο που είπε ο ίδιος 

ο Ξροφήτης, «έχω σταλεί για να τελειοποιήσω τα καλά ήθη». 

που υπάρχουν η ειλικρίνεια, η πιστότητα, η ευσεβής 

καλοσύνη, η καλή συμπεριφορά στους συγγενείς, η 

γενναιοδωρία, η βοήθεια, η γενναιότητα, το θάρρος, η εξάλειψη 

των ενοχλήσεων των ανθρώπων, η διάσωση των ανθρώπων που 

έχουν ανάγκη, η παροχή βοηθείας στους ανθρώπους που έχουν 

ανάγκη και η ήπια αντιμετώπιση των ζώων,  είναι το αληθινό 

Ησλάμ. 
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Τωρίς αμφιβολία, η κατανόηση της ουσίας του Ησλάμ, η γνώση 

των μυστικών του μηνύματός του, η δέσμευση των θαυμάσιων 

στόχων και του τελικού χαρακτήρα του, και η εφαρμογή όλων 

αυτών υπό το πρίσμα των σημερινών γεγονότων αποτελούν 

επείγουσα ανάγκη.  Ξρόκειται για την αντιμετώπιση των 

σημερινών ζητημάτων, τον περιορισμό των εξτρεμιστικών και 

τρομοκρατικών ομάδων, την παράκαμψη της παραβατικής 

σκέψης, την διάλυση της πετρώσεως, την συμφόρηση, την 

απόσυρση, την παρανόηση και την πνευματική στενότητα. 

Ώυτό για να βγούμε από αυτή τη στενότητα προς ένα 

μεγαλύτερο σύμπαν, ευρύτερο, ευκολότερο, πιο ώριμο, πιο 

συνειδητό, πιο σαφές, πιο διορατικό. Ξρέπει επίσης να 

συνειδητοποιήσουμε τα συμφέροντα των χωρών και του λαού, 

να διαδώσουμε τις υψηλές ανθρώπινες αξίες που υλοποιούν την 

ασφάλεια, την σωτηρία, την ειρήνη, την σταθερότητα και την 

ευτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας. 

Γίναι υποχρέωση κάθε μουσουλμάνου να δείξει στους 

ανθρώπους την καλή πλευρά της ισλαμικής θρησκείας, για να 

επιβεβαιώσουμε με τον τρόπο αυτό ότι το Ησλάμ είναι θρησεκία 

ειρήνης. Ε ειρήνη είναι ένα από τα επίθετα του Ζεού, «είναι ο 

Ώλλάχ, ο μοναδικός, ο ΐασιλεύς, που έχει την ιερότητα και 

είναι φιλειρηνικός». Ε ειρήνη είναι ο χαιρετισμός των πιστών 

στον παράδεισο, «και οι άγγελοι εισέρχονται από όλες τις πύλες 

[χαιρετίζοντάς τους λέγοντας]: «ειρήνη σε εσάς». Γπίσης από τις 

παρακλήσεις του Ξροφήτη ήταν, «Ζεέ μου είσαι φιλειρηνικός, 
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και από εσένα έχουν την ειρήνη. Ε δόξα σου ανήκει. Έχει το 

μεγαλείο και δείχνει πάντα γενναιοδωρία».  

Ρο Ησλάμ είναι μια θρησκεία που προστατεύει την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, και απαγορεύει την κακουλογία, το φθόνο, το 

μίσος, την περιφρόνηση των άλλων. Ώπαγορεύει να κάνει 

κανείς κακό στον άλλον, είτε με τα λόγια, είτε με τις πράξεις. 

Ρο Θοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε! Κην λοιδορετε ο 

ένας τον άλλον, ακόμα και αν είναι καλύτεροι από αυτούς, ούτε 

οι γυναίκες επιτρέπεται να λοιδορούν η μία την άλλη, ακόμα 

και αν μια ομάδα είναι καλύτερη από άλλη». Ν Ξροφήτης 

επίσης είπε, «όποιος σημαδεύει τον αδελφό του με έναν 

αντικείμενο, θα τον καταραστούν οι άγγελοι, ακόμα και αν 

είναι αδελφός του από τον ίδιο πατέρα και την ίδια μητέρα». 

ταν ρωτήθηκε ο Ξροφήτης για εκείνη την γυναίκα που 

κακουλογεί τους γείτονές της, είπε, «θα μπει στην κόλαση». Γίπε 

επίσης, «όποιος πιστεύει στον Ώλλάχ και στην ημέρα της 

κρίσεως, να μην βλάπτει τον γείτονά του, και όποιος πιστεύει 

στον Ώλλάχ και στην ημέρα της κρίσεως, να δείξει 

γενναιοφωρία με τον φιλεξενόμενό του, και όποιος πιστεύει 

στον Ώλλάχ και στην ημέρα της κρίσεως, να λέει κάτι καλό η να 

σιωπάσει». 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ. 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον κύριο του σύμπαντος. Ρην 

ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να έχουν ο Ξροφήτης, τα 

μέλη της οικογένειάς του, και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την 

πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. 



(171) 

Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) έχει εγκαθυδρήσει την διδασκαλία της 

ισλαμικής θρησκείας στις καρδιές των πιστών, και αυτό 

αντανακλάται στα ήθη τους. 

Ν Ρζάφαρ ιμπν Άμπου Ραλέμπ εξήγησε στον αλ-Λατζάσυ, 

τον βασιλιά της Ώιθιοπίας, μερικές από αυτές τις αξίες και τα 

καλά ηθικά ενός εκλεπτυσμένου τρόπου και καθησυχαστικά 

λόγια. είπε: «Κεγαλειότητα! Ήμασταν ειδωλολάτρες, τρώγαμε 

το νεκρό ζώο, κάναμε άχαρες πράξεις, δεν διατηρούσαμε τους 

δεσμούς της συγγένειας, βλάπταμε τους γείτονες, οι ισχυρότεροι 

επιτέθενταν στους πιο αδύναμους. Ώυτή ήταν η ζωή μας, μέχρι 

που ο Ώλλάχ μας έστειλε έναν Ξροφήτη, του οποίου την 

αλήθεια, την ειλικρίνεια και τη γενεαλογία γνωρίζουμε. Κας 

κάλεσε στον Ώλλάχ, η Βόξα ανήκει σ’ Ώυτόν, μας κάλεσε να 

λατρεύουμε τον Ώλλάχ, τον Κοναδικό, και να μην 

συνεταιρίσουμε μαζί του κανέναν άλλον Ζεό μόνο χωρίς 

κάποιον συνεργάτη και να παραιτηθούμε από την 

ειδωλολατρία που ασκούσαν οι πρόγονοί μας. Κας έχει καλέσει 

επίσης να λέμε την αλήθεια, να διατηρούμε τις καλές σχέσεις με 

τους συγγενείς μας, να δείχνουμε καλή συμπεριφορά στους 

γείτονες. Θαι να αποφεύγουμε να διαπράττουμε αιματοχυσία 

και να μην παραβιάζουμε τις απαγορεύσεις. Κας απαγορεύει 

από τις ψευδείς μάρτυρες, από την λεηλασία της περιουσίας 

των ορφανών. Κας απαγορεύει να υπονομεύουμε την τιμή των 

αγνών γυναικών. Κας διατάζει να λατρεύουμε τον Ώλλάχ και 

μόνο, και να εκτελούμε τακτικά τις προσευχές, και να δίνουμε 

την ζακάτ και να κάνουμε νηστεία». 
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Ν αληθινός μουσουλμάνος δεν ψεύδεται, δεν εξαπατά και 

δεν προδίδει. Ν αληθινός μουσουλμάνος είναι εκείνος που δεν 

βλάττει κανέναν, και είναι εκείνος που η πίστη του 

αντανακλάται στην συμπεριφορά του. Ν Ξροφήτης είπε, 

«θέλετε να σας πω για τον αληθινό πιστό; Γίναι εκείνος που τον 

εμπιστεύονται οι άνθρωποι για την περιουσία τους, την ζωή 

τους, και ο μουσουλμάνος είναι εκείνος που δεν βλάπττει τους 

άλλους με την γλώσσα του, και ο μουτζάχιντ είναι εκείνος που 

προσπαθεί να υποτάσσει τον εαυτό του στον Ώλλάχ, και ο 

μετανάστης είναι εκείνος που εγκαταλείπει τις αμαρτίες». 

Ρο Ησλάμ είναι η θρησκεία της ειρήνης, της στοργής, της 

αγάπης, της ανρθρωπιάς, του έλεους και της ηιότητας. Ρο Ησλάμ 

είναι δικαιοσύνη και διευκόλυνση, και ζητάει το καλό του 

ανθρώπου. 

Ζεέ μου χάρισέ μας καλά ήθη, και συγχώρα τις αμαρτίες μας. 

Ζεέ μου φύλαξε την Ώίγυπτο και τον στρατό της και την 

αστυνομία της από κάθε κακό. Γσύ είναι μεγάλος 

παντελεήμονας. 
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Η ζωό του Προφότη (ΕΕΑΕ) ωσ πρότυπο προσ 

εφαρμογόσ για το αληθινό Ιςλϊμ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο Νποίος τονίζει στο Ησρό του ΐιβλίο, «ο Ξροφήτης 

στάθηκε για σας το καλύτερο πρότυπο, για όσους 

επιδιώκουν τον Ώλλάχ και [την ανταμοιβή] την ημέρα της 

κρίσεως και δοξάζει πολύ τον Ώλλάχ». Καρτυρώ ότι δεν 

υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο 

Κουχάμμαντ είναι δούλος του και Ώπεσταλμ’ενος του. Ρην 

ειρήνη και  την ευλογία του Ώλλάχ να έχουν ο Ξροφήτης, τα 

μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι 

ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της 

κρίσεως. 

Ν Ώλλάχ έχει στείλει τον Ξροφήτη Κουχάμμαντ (ΓΓΏΓ) σε 

‘ολη την ανθρωπότητα, για να τους καθοδηγήσει στην σωστή 

πορεία του Ώλλάχ. Ρο Κήνυμα του Ξροφήτη είναι τελευταίο 

και σφραγιστικό, και ισχύει για όλους τους τόπους και τους 

χρόνους. Ώυτό απαιτούσε τα λόγια του Ξροφήτη και οι πράξεις 

του, κατάλληλο πρότυπο για την εφαρμογή του σωστού Ησλάμ. 

Ν Ξροφήτης εφάρμοζε τον νόμο του Θορανίου στην σχέση του 

με τον Ζεό του και στις σχέσεις του με τους ανθρώπους- με 

όλους ανεξαρτήτως φιλετικής καταγωγή ή χρώματος ή και 

δόγματος. Αι’ αυτό όταν ρωτήθηκε η ΏΎσσα για το το ήθος του 

Ξροφήτη απάντησε, «το ήθος του βασίστηκε στο Θοράνι». 

ποιος παρατηρήσει την ιστορία του βίου του Ξροφήτη 

Ε 
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(ΓΓΏΓ), θα σιγουρευτεί ότι είναι ιδανικό πρότυπο, και αυτό 

ισχύει για τα λόγια του, τις πράξεις του και όλες τις περιπτώσεις 

του. Γπίσης ήταν έμπιστος και φιλαληθής πριν την Ώποστολή 

του 

Ν ποιητής Άχμαντ Πάουκι είπε, 

Ρον αποκαλούσατε έμπιστο όταν ήταν μικρός 

Θαι ο έμπιστος δεν κατηγορείται για τον λόγο του. 

ταν ο Εράκλειος κάλεσε τον Άμπου Ποφιάν, πριν ασπαστεί το 

Ησλάμ, για να τον ρωτήσει για τον Ξροφήτη, και έγνιε μεταξύ 

τους μεγάλος διάλογος, όπου τον ρώτησε: «τον κατηγορήσατε 

για ψευτιές πριν ισχυριστεί αυτό; Ρου απάντησε: όχι. Ρον 

ρώτησε «μήπως προδίδει;» του απάντησε, «όχι», αλλά έχουμε 

ανακοχή μεταξή μας αυτό το διάστημα και δεν ξέρουμε πώς θα 

συμπεριφερθεί. Θαι μετά είπε, «δεν βρήκα τίποτα άλλο να πω 

για τον Ξροφήτη εκτός από αυτή. Γννόησε ότι άφησε αυτή την 

αμφισβήτηση. 

Ρο ήθος της τιμιότητας φάνηκε στον Ξροφήτη την νύχτα της 

μετανάστευσης, όπου διέταξε ο Ξροφήτης τον Άλυ ιμπν άμπου 

Ραλεμπ, να κοιμηθεί στην θέση του για να παραδώσει τα 

αντικείμενο που οι άνθρωποι τον εμπιστεύονταν. Ώυτό έκανε, 

παρά το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι τον έβλαψαν και τον 

εκδίωξαν από το σπίτι του.  

Ν Ξροφήτης ήταν αφοσιωμένος άνθρωπος, δεν πρόδωσε ποτέ 

κανέναν, και ποτέ δεν αρνήθηκε το καλό που του έκανε 

κάποιος άνθρωπος. Ν Ξροφήτης είπε, «΄΄οποιος μας έκανε καλό 

του το ανταποδώσαμε, εκτός από τον Άμπου Κπακρ, το καλό 
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που μας έκανε θα του το ανταποδώσει ο Ώλλάχ την ημέρα της 

κρίσεως». 

Ένα παράδειγμα που αποδεικνύει την αφοσίωση του Ξροφήτη 

είναι η αντίδρασή του όταν πέθανε η σύζυγός του η Ταντίτζα. 

«δεν μου έδωσε ο Ώλλάχ μια άλλη καλύτερη από αυτή. Κε 

πίστεψε όταν οι άνθρωποι με διέψευσαν. Κε υποστήριξε με την 

περιουσία της, όταν οι άνθρωποι, όταν οι άνθρωποι αρνήθηκαν 

να μου δώσουν, και μου έκανε και παιδιά.   

Ε ΏΎσσα είπε, «ποτέ δεν ζήλεψα άλλη γυναίκα από τις 

συσύγους του Ξροφήτη, όπως ζήλεψα την Ταντίτζα. Θαμία 

φορά έσφαζε ο Ξροφήτης την προβατίνα, και έβγαζε ένα 

μοιρίδιο για να το μοιράσει για την ψυχή της Ταντίτζα». 

Γπίσης αυτό που είπε για τους αιχμαλώτους της μάχης του 

Κπαντε, «αν ο αλ-Κουτ’άμ ιμπν Ώντύ ήταν ζωντανός και μου 

μιλούσε για αυτούς, θα τους απελευθέρωνα». Ώυτός ο άνθρωπος 

έκανε χάρη στον Ξροφήτη του Ώλλάχ, διότι προστάτευε τον 

Ξροφήτη για κάποιο διάστημα, αφού γύρισε από το Ράιεφ. 

Γπίσης, ο Τουδάιφα ιμπν αλΑιαμαάν αφηγήθηκε ότι, «δεν 

κατάφερα να λάβω μέρος στην μάχη του Κπαντρ, διότι οι 

άπιστοι από τους Θουράις με συνέλαβαν εμένα και τον πατέρα 

μου, και μας ρώτησαν αν πρόκειτο να πάμε για να 

πολεμήσουμε στο πλευρό του Κουχάμμαντ. Ρους είπαμε ότι 

θέλαμε να πάμε απλώς στην Κεντίνα, και ζήτησαν τον λόγο 

μας και τους τον δώσαμε. Κετά αφηγηθήκαμε αυτό στον 

Ξροφήτη, και μας είπε, «τηρήστε την υπόσχεσή σας μαζί τους, 

και ο Ώλλάχ να μας βοηθήσει». 
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Ν Ξροφήτης επίσης έδωσε το καλύτερο πρότυπο με την 

συμπεριφορά του με τις συζύγους του, όπως έδειχε έλος, αγάπη 

και στοργή. Ρις αντιμετώπιζε με καλό τρόπο, διότι το Θοράνι 

αναφέρει, «να ζήσετε μαζί τις με καλό τρόπο». 

Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) ήταν πολύ τρυφερός με τις γυναίκες του, 

λ.χ. αυτό που έκανε με την σύζυγό του την Παφίγια, όταν 

καθάρισε τα δάκρυα της με το χέρι του. Ν Άνας ιμπν Κάλεκ 

αφηγήθκε ότι, «η Παφίγια ταξίδεψε με τον Ξροφήτη, και ήταν η 

μέρα της, και άργησε. Θαι ενώ εκείνη έκλαψε την υποδέχτηκε ο 

Ξροφήτης (ΓΓΏΓ), και καθάρισε τα δάκρυα της με το χέρι του 

προσπαθώντας να την καθησυχάσει». 

Ν Ξροφήτης έδωσε το κατάλληλο πρότυπο στην αντιμετώπιση 

των παιδιών και των εγγονών του. Ήταν ο Ξροφήτης επιεικής 

πατέρας και παππούς, και έδειχνε μεγάλη αγάπη σ’ όλους 

αυτούς. Ε ΏΎσσα είπε, «δεν είδα ποτέ κανέναν που να έχει τα 

ίδια χαρακτηριστικά στοιχεία με τον Ξροφήτη, εκτός από την 

κόρη του την Σατίμα. ταν ερχόταν σηκωνόταν ο Ξροφήτης 

και την υποδεχόταν φιλώντάς την και την έκανε να καθήσει 

δίπλα του». 

Ν Άμπου Τουράιρα αφηγήθηκε ότι, «εισήλθε ο αλ-Τάσσαν ιμπν 

Ώλύ στον Ξροφήτης ο οποίος τον φίλησε. Γκεί καθόταν και ο 

αλ-Άκρα’α ιμπν Τάμπις, και βλέποντας αυτό είπε, «έχω δέκα 

παιδιά και ποτέ δεν φίλησα κανέναν τους». Ρότε του είπε ο 

Ξροφήτης, «όποιος δεν 

Γλεεί δεν ελεείται». Γπίσης, ενώ προσευχήθκε ο Ξροφήτης 

(ΓΓΏΓ), και γονάτισε για μεγάλη στιγμή. ταν τλείωσε, τον 
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ρώτησαν οι άνθρωπο: «ω Ξροφήτα του Ώλλάχ, έκανες μια 

σάτζντα στην προσευχή αυτή, μήπς ήταν κάτι που σε διέταξε ο 

Ώλλάχ να κάνεις; Ή μήπως ήταν Ώποκάλυψη;». ο Ξροφήτης 

απάντησε, «δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά, απλώς ο εγγονός 

μου ανέβηκε πάνω στην πλάτη μου, και δεν ήθελα να σηκώσω 

το κεφάλι μου από την σάτζντα, μέχρι να ικανοποιηθεί».  

Ώυτό δεν το έκανε ο Ξροφήτης με τους συγγενείς μου μόνο, 

αλλά ήταν η συνήθια του με όλους τους ανθρώπους. Πημείο 

αναφοράς είναι το γεγονός αυτό που αφηγήθκε ο Άνας ιμπν 

Κάλεκ, «υπηρέτησα τον Ξροφήτη (ΓΓΏΓ) δέκα χρόνια, και 

ποτέ δεν μου είπε γιατί έκανες αυτό και γιατί δεν έκανες το 

άλλο». 

Ν Ξροφήτης αντιμετώπιζε τους ανθρώπους με καλό τρόπο, 

πάντα μοιραζόταν τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων.  

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας. 

* * * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος. 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμ’ενος του. Ρην ειρήνη και  την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Βεδομένου ότι ο Ώπεσταλμένος του Ώλλάχ ήταν ένα 

εφαρμοζόμενο πρότυπο του αληθινού Ησλάμ στην ανθρωπιά 

και την ηθική του. Ήταν επίσης (ΓΓΏΓ) πρότυπο με μέτρο και 
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μετριοπάθεια. ποιος τις διατάξεις του νόμου του Ώλλάχ, θα 

καταλάβει ότι περιέχουν μετριοπάθεια και ανοχή σε όλους τους 

τομείς. Θαι η ΏΎσσα είπε ότι, «πάντα όταν του ζητόταν να 

επιλέξει ανάμεσα σε δυο πράγματα, πάντα επίλεγε το 

ευκολότερο». 

Ξροκειμένου να διατηρηθούν αυτή η μετριοπάθεια και αυτή 

η ανοχή, προειδοποίησε ο Ξροφήτης από όλες εκδηλώσεις 

υπέρβλεψης, ιδιαίτερα υπερβολικής θρησκευτικότητας. 

Ώρνήθηκε ακόμα για τους συντρόφους του, να κάνουν 

υπερβολική λατρεία, με τρόπο που να εκτροχιαστεί από την 

πορεία της μετριοπάθειας. Πημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο 

Ξροφήτης είπε, «Ω άνθρωποι! Πας προειδοποιώ από την 

υπέρβαση της θρησκείας, διότι έχει καταστρέψει πολλούς από 

εκείνους που έζησαν πρις από σας». 

     Τρειαζόμαστε να ακολουθήσουμε πολύ στενά την πορεία  του 

Ξροφήτη, που θα μας καθοδηγήσει στην σωστή πορεία και στην 

διάδοση του Κηνύματος . το μήνυμα του Ησλάμ περιέχει 

δικαιοσύνη, έλεος και ανθρωπιά. 

Ζεέ μου κάνε μας να σε αγαπήσουμε και να αγαπήσουμε όλους 

εκείνους που σε αγαπούν. Θαι δώσε ασφάλεια και ειρήνη στην 

Ώίγυπτο και σε όλες τις χώρες του κόσμου. 
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Λαμπερϋσ πρϊξεισ από την ζωό των ςυντρόφων του 

Προφότη (ΕΑΕ) 

 δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ, ο οποίος είπε στο 

Ηερό του ΐιβλίο, «και εκείνοι που προηγήθηκαν από 

τους αλ-Κουχατζερείν και αλ-Ώνσαά και εκείνοι που 

τους ακολούθησαν πιστά, θα έχουν την ευλογία του Ώλλάχ και 

εκείνοι θα είναι ικανοποιημένοι από Ώυτόν. Ρους έχει ετοιμάσει 

παραδείσους με ποτάμια που ρέουν, όπου θα σήσουν αιώνια. 

Ώυτή είναι η μεγάλη ανταμοιβή».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτη, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του, και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεωςς. 

Ν Ώλλάχ έχει επιλέξει από τους προφήτες του από τους δούλους 

τους, όπου αναφέρει και στο Θοράνι: «ο Ώλλάχ διαλέγει από 

τους αγγέλους και από τους ανθρώπους προφήτες. Ν Ώλλάχ 

βλέπει και ακούει». Έχει επιλέξει κάποιους ανθρώπους για να 

βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τους προφήτες του, για να 

μπορέσουν να μεταφέρουν το μήνυμά του. Ν Ώλλάχ έχει 

διαλέξει για τον Ξροφήτη του εκλεκτούς ανθρώπους που τον 

πίστεψαν και τον υποστήριξαν, και ακολούθησαν την πορεία 

του και τα λαμπερά σημάδια που του τα αποκάλυψε ο Ώλλάχ. 

Ν Ώμπντουλλάχ ιμπν Κασουντ, αφηγήθηκε ότι: «ο Ώλλάχ 

κοίταξε τις καρδιές των ανθρώπων, και από μεταξύ τους διάλεξε 

Ε 
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την καρδιά του Κουχάμμαντ. Θαι του ανέθεσε το μήνυμά του, 

και του χάρισε από την γνώση του. Κετά κοίταξε στις καρδιές 

των ανθρώπων, και από μεταξύ τους διάλεξε τους συντρόφους 

του, και τους έκανε υποστηρικτές του και υπουργοί του. Ώυτοί 

που κρίνουν οι πιστοί καλό, είναι καλό και για τον Ώλλάχ. Θαι 

αυτό που κρίνουν κακό, είναι κακό και για τον Ώλλάχ». 

Νι σύντροφοι του Ξροφήτη ήταν από τους καλύτερους 

ανθρώπους που είχαν πίστη μέσα τους, γνώση, κατανόηση και 

έκαναν καλές πράξεις. 

Ώυτοί με μεγάλη σοφία κουβαλούσαν την σημαία της 

θρησκείας, και μετέφεραν το μήνυμα του Ζεού με πλήρη τρόπο 

στους ανθρώπους. 

Ώυτό τους έκανε αντάξιους της μεγάλης εκείνης τιμής που τους 

την χάρισε ο Ώλλάχ. Ν Ημπν Ώμπάς τόνισε, ερμηνεύοντας το 

εξής κορανικό εδάφιο: «πες: η δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, και την 

ειρήνη να έχουν οι άνθρωποι εκείνοι που τους διάλεξε»: είναι οι 

σύντροφοι του Κουχάμμαντ (ΓΓΏΓ), που τους έχει διαλέξει ο 

Ώλλάχ για να υποστηρίξουν τον Ξροφήτη του (ΓΓΏΓ). Γκείνοι 

ήταν οι άνθρωποι που έχουν αντλήσει την σωστή μέθοδο του 

Ησλάμ, από την πρωτογενή της πηγή, χωρίς να αλλοιώσουν 

τίποτα από την διδασκαλία της. 

Ε ζωή τους ήταν γεμάτη με λαμπερές πράξεις, που 

επιβεβαίωναν στην πράξη την αληθινή εικόνα του Ησλάμ. 

Ώναφέρουμε εδώ λ.χ. το έλεος: όπου ο Ξροφήτης καλλιέργησε 

μέσα στους συντρόφους του το έλεος. Πημείο αναφοράς είναι 

ότι ο Νυγιάνα ιμπν Τεσν είδε το μαρ ιμπν αλ-Ταττάμπ να 
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φιλήσει κάποιο από τα παιδιά του, τότε του είπε φιλάς το παιδί 

σου και εσύ είσε ο Ώμίρης των πιστών; Ών ήμουν εγ΄στην θέση 

σου, δεν θα το έκανα. Ρότε ο μαρ του απάντησε, «και τι να 

κάνω εγώ αν ο Ώλλάχ έχει αφαιρέσει το έλεος από την καρδιά 

σου;». ο Ώλλάχ ελεεί τους ανθρώπους εκείνους, που δείχνουν 

έλεος στους άλλους. Γπίσης αυτό που έκανε ο αλ-Άκραα ιμπν 

Τάμπις, όταν είδε τον Ξροφήτη να φιλήσει τον αλ-Τάσαν ιμπν 

Ώλί, είπε: «έχω δέκα παιδιά, και ποτέ δεν φίλησα κανέναν από 

αυτά». Ρον κοίταξε ο Ξροφήτης και του είπε, «όποιος δεν ελεεί, 

δεν ελεείται». 

Νι σύντροφοι του Ξροφήτη, έδωσαν το καλύτερο και 

αξιομίμητο πρότυπο στην συγχώρηση και την ανεκτικότητα. 

Ώυτό φαίνεται στην συμπεριφορά του Άμπου Κπακρ απέναντι 

στον Κούσταχ ιμπν Ώθάθα, όπου ο Άμπου Κπακρ τον 

συντηρούσε, διότι ήταν φτωχός. Ν Κούσταχ ήταν από τους 

ανθρώπους εκείνους, που κατηγόρησαν την ΏΎσσα στο γεγονός 

του Ηφκ. ταν ο Ώλλάχ αποκάλυψε κορανικά εδάφια που την 

αθώωσαν, ήθελε ο Άμπου Κπακρ να διακόψει την ελεημοσύνη 

που έδινε σ’ αυτόν. Ρότε ο Ώλλάχ αποκάλυψε και αυτό το 

εδάφιο, «και να μην διακόψουν οι γενναιόδωροι από σαν και 

εκείνοι που έχουν ευχέρεια, να δώσουν στους συγγενείς, τους 

φτωχούς και στους μετανάστες για χάρη του Ώλλάχ. Λα 

συχωρήσουν. Κα δεν αγαπάτε να σας συγχωρεί ο Ώλλάχ; Ν 

Ώλλάχ είναι είναι Πυγχωρών και Ξαντελεήμων». Ρότε ο Άμπου 

Κπακρ είπε, «μάλιστα! Κα τον Ώλλάχ, θα ήθελα να με 

συγχωρήσει ο Ώλλάχ». Θαι δεν διέκοψε την ελεημοσύνη που 
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έδινε στον Κούσταχ, λέγοντας «μα τον Ώλλάχ δεν του την 

στερώ ποτέ». 

Γπίσης ο ανταγωνισμός που γίνεται μεταξύ των ανθρώπων για 

το καλό. Πημειωτέον είναι αυτό που είπε ο Ξροφήτης, «και αν 

ζητάτε κάτι από τον Ώλλάχ, τότε να του ζητήσετε τον 

παράδεισο του αλ-Σερντάους. Γίναι ο πιο κορεφαίος 

παράδεισος, όπου πάνω του ο Ζρόνος του Ώλλάχ, και από τον 

οποίο κυλούν τα ποτάμια του παραδείσου». 

Πημειωτέον είναι αυτό που αφηγήθηκε ο μαρ ιμπν αλ-

Ταττάμπ, «ήμασταν στον Ξροφήτη και μας διέταξε να δώσουμε 

ελεημοσύνη. Ρότε είπε μέσα μου πως σήμερα θα κάνω κάτι 

παραπάνω από ό,τι κάνει ο Άμπου Κπακρ, και έφωρα την μισή 

περιουσία μου». Ν Ξροφήτης με ρώτησε, «και τι άφησες στην 

οικογένειά σου;», του απάντησε, «της άφησαν την μισή 

περιουσία». Ν Άμπου Κπαρ έφερε όλη του την περιουσία, και ο 

Ξροφήτης τον ρώτησε, «και τι άφησες στην οικογένειά σου;» 

του απάντησε: «τους άφησε στον Ώλλάχ και στον Ξροφήτη 

του». Ρότε είπε ο μαρ, «δεν πρόκειται να ανταγωνιστώ ποτέ 

μαζί σου». 

Ν Θά’αμπ αλ-Ώσλάμυ (ΓΏΓ) αφηγήθηκε ότι «έμεινε στον 

Ξροφήτη και του ετοίμαζε το νερό για να πλυθεί για προσευχή. 

Θαι μια φορά με ζήτησε να ζητήσω κάτι. Ρου ζήτησαν να είμαι 

μαζί του στον παράδεισο. Θαι μου είπε, «να γονατίσεις πολύ 

στην προσευχή». 

Γπίσης να έχουμε πάντα τους άλλους σε προτεραιότητα και να 

είμαστε αγνοί. Άξιο σημείωτο είναι αυτή που αφηγήθηκε ο 



(183) 

Άμπου Τουράιρα: «ήρθε κάποιος στον Ξροφήτη και του είπε, 

«ο Ξροφήτη του Ώλλάχ, είμαι φτωχός. Ν Ξροφήτης ρώτησε τις 

γυναίκες του αν έχουν να του Ξροσφέρουν κάτι, όμως δεν 

είχαν. Θαι ζήτησε να τον φιλοξενήσει κάποιος για ένα βράδυ. 

Ρότε ζέχτηκε κάποιος από τους αλ-Ώνσαάρ, και είπε στην 

γυναίκα του «αυτός είναι φιλοξενούμενος του Ξροφήτη». Ρου 

είπε, «δεν έχω τίποτα παρά μόνο την τροφή των παιδιών». Ρης 

ζήτησε να ετοιμάσει το φαΎ και να σβήσει το φως, και να 

κοιμίσει τα παιδιά. Ρην επόμενη μέρα πήγε στον Ξροφήτη, ο 

οποίος είπε ο Ώλλάχ θαύμασε την πράξη του τάδε και και της 

συζύγου του. Θαι αποκάλυψε το εν λόγω εδάφιο, «και έχουν 

τους άλλους σε προτεραιότητα, ακόμα και αν έχουν μεγάλη 

ανάγκη». 

Γπίσης ο Πα’ντ ιμπν αλ-Οαμπίε πρόσφερε την μισή του 

περιουσία στον Ώμπνουλραχμάν ιμπν Ώούφ. μως ο δεύτερος 

δεν δέχτηκε από περηφάνεια, και του ζήτησε να τον πάρει στην 

αγορά για να εμπορευτεί. 

Γπίσης η αποδοχή του δικίου, και αυτό το έκαναν και οι 

σύντροφοι του Ξροφήτη (ΓΓΏΓ). Ν Άμπου Κασ’ουντ αλ-

Ώνσάρυ αφηγήθκε ότι, «κάποια μέρα ενώ δέρνω έναν δούλο 

μου, άκουσα μια φωνή από πίσω μου: να ξέρεις Άμπου 

Κασ’ουντ ότι ο Ώλλάχ έχει περισσότερη δύναμη από σένα, και 

μπορεί να σου κάνει πολλαπλάσια από ό,τι κάνει σε αυτόν». 

ταν είδε ότι πρόκειται για τον Ξροφήτη, είπε, «ω Ξροφήτη 

του Ώλλάχ τον απελευθερώνω για χάρη του Ώλλάχ». Ρου είπε ο 

Ξροφήτης, «αν δεν το έκανε, θα τιμωρούσουν στην κόλαση». 
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Ε τήρηση των υποσχέσεων, και αυτό δίδασκε ο Ξροφήτης 

στους συντρόφους του. Ν Κουαίγια ιμπν Άμπου Ποφιάν έκανε 

συμφωνία ειρήνης με τους βυζαντινούς. Θαι όταν πλησίασε να 

λήξει αυτή η συνφωνία, ήθελε να βγει κοντά στα σύνορα για να 

τους επιτεθεί μόλις λήξει η συμφωνία. Ένας σύντροφος του 

Ξροφήτη του είπε, «Ώλλάχ Άκμπαρ, Ώλλάχ Άκμπαρ! Λα 

τηρήσουμε την συμφωνία μας». ταν κοίταξαν βρήκαν ότι 

είναι Άμρου ιμπν Άμπσα. Ρον ρώτησε ο Κουαουίγια, και του 

απάντησε ότι άκουσε αυτό από τον Ξροφήτη (ΓΓΏΓ). Θαι είπε, 

«ότι άκουσε τον Ξροφήτη να πει: όποιος έχει συμφωνία με 

ανθρώπους να μην την παραβιάσει». 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας 

* * * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος. 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και Ώπεσταλμένος του. 

Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να έχουν ο Ξροφήτης, 

τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι 

ακολουθούν πιστά την πορεία του. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Νι σύντροφοι του Ξροφήτη (ΓΓΏΓ) προσπάθησαν να 

βελτιώσουν την ζωή τους με χρησιμοποιώντας την θρησκεία. Ν 

καθένας από αυτούς είχε δουλειά να κάνει, και την εκτελούσε 

με επιδεξιότητα. Κεταξύ τους υπήρχε ο έμπορος, ο ηγέτης, ο 

επιστήμονας κλπ. Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) είπε, «εκείνος που 

δείχνει περισσότερο έλεος είναι ο Άμπου Κπακρ και ο πιο 
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αυστηρός για την διαφύλαξη της θρησκείας του Ώλλάχ είναι ο 

μαρ, και ο πιο άνθρωπος που έχει σεμνότητα μεταξύ τους 

είναι ο Νθμάν, και εκείνος που έχει περισσότερη γνώση για το 

επιτρεπτό και το απαγορευμένο είναι ο Κουάδ ιμπν Ρζάμπαλ, 

και εκείνος που διαβάζει με επιδεξιότητα το βιβλίο του Ώλλάχ 

είναι ο Ώμπντουλλάχ Νυάιε, και εκείνος που κατέχει ευρεία 

γνώση για τα θρησκευτικά καθήκοντα είναι ο Δάιντ ιμπν 

Ζάμπιτ. Πε κάθε ούμμα πάντα υπήρχε ένας ένθρωπος 

εμπιστοσύνης, και σην ούμμα αυτή έχει τον Νυμπάιντα ιμπν 

αλ-Ρζαρράχ». 

Νι πράξεις των συντρόφων του Ξροφήτη ήταν καρποφόρες, 

και πάντα είχαν καλά αποτελέσμτα. Ώυτό το διακρίνουμε στην 

στάση του Νθμάν ιμπν Ώφφάν στην μάχη του Ραμπούκ, όταν 

πήγε και του πρόσφερε χέλια δενάρια. Ρότε ο Ξροφήτης είπε 

σχολιάζοντας την πράξη του, «με αυτό που έκανε ο Νθμάν, δεν 

θα τον βλάψει τίποτα ποτέ». 

Γπίσης αναζητούσαν πάντα το χαλάλ και προσπαθούσαν 

πάντα να τηρήσουν τον νόμο του Ώλλάχ. Πτο σημείο αυτό 

διηγούμαι και την ιστορία του Ρζουράιρ ιμπν Ώμπντουλλάχ, ο 

οποίος διέταξε τον υπηρέτη του να του αγοράσει ένα άλογο. 

Ρου του αγόρασε με τρακόσια δενάρια, και του το έφερε και 

έφερε και τον ιδιοκτήτη του αλόγου για να του πληλώσει την 

τιμή. Ρότε ο ίδιος του είπε του ζήτησε να το αγοράζω με 

τετρακόσια δενάρια. Θαι εκείνος απάντησε: δέχομαι. Κετά είπε 

θέλω να μου το πωλήσει με πεντακόσια δενάρια; Ρου απάντησε 

«δέχομαι». Πυνέχισε να ανεβάσει ο ίδιος ο αγοραστής την τιμή, 
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μέχρι που το αγόρασε με οχτακόσια δενάρια. Θαι όταν τον 

ρώτησαν για τον λόγο για τον οποίο έκανε αυτό; Γίπε ότι, 

«έδωσα την υπόσχεσή μου στον Ξροφήτη να συμβουλεύω κάθε 

μουσουλμάνο τίμια». 

ταν ανέθεσε ο Άμπου Κπακρ την δικαιοσύνη στον μαρ, 

πέρασε ένας χρόνος χωρίς να έχει ούτε μια υπόθεση. Ρότε 

ζήτησε από τον Άμπου Κπακρ να τον απαλλάσει από την 

δικαιοσύνη, τον ρώτησε: θέλεις να απαλαγείς από τα βάρη της 

δικαιοσύνης μαρ; Ρου απάντησε, «όχι χαλίφη του Ξροφήτη 

του Ώλλάχ, αλλά θεωρώ ότι δεν με έχουν ανάγκη. Ν καθένας 

γνωρίζει το δίκιο του, και τα καθηκόντά του και τα εκτελεί. 

ταν κάποιος λείπει, τον αναζητούν, και όταν αρρωσταίνει, 

τον επισκέπτονται, και όταν πρόκειται για φτωχό, τον βοηθούν. 

Πυμβουλεύει ο ένας τον άλλον, επειδή το απαιτεί η θρησκεία. 

Έχουν στην ηθική τους να επιβάλουν το καλό και να 

απαγορεύουν το κακό. Πε τι μπορεί να συγκρουστούν; 

Έχουμε μεγάλη ανάγκη για αυτά τα καλά και ανέρετα ήθη, 

όπως ήταν και εκείνα των συντρόφων του Ξροφήτη (ΓΓΏΓ). 

Ώυτό θα βοηθήσει πολύ σημαντικά στο να παρουσιάσουμε την 

αληθινή εικόνα του Ησλάμ. Ρην θρησκεία του έλους, της 

ανεκτικότητας, της μετριοπάθειας της ανθρωπιάς και της 

ειρήνης για όλους τους ανθρώπους.  

Ζεέ μου, φύλαξε την Ώίγυπτο, τον στατό μας, την αστυνομία 

μας και όλον τον λαό της Ώιγύπτου.  
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Σο Ιςλϊμ εύναι ϋργο και πρϊξη «παραδεύγματα από τον 

βύο των αλ-Σαμπεύν «ςύντροφοι των ςυντρόφων του 

Προφότη» 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο οποίος είπε στο ιερό του βιβλίο, «και εκείνοι που 

ήρθαν μετά από αυτούς λένε: Ζεέ μας συγχώρησέ μας 

και τους αδελφούς μας που μας προηγήθηκαν στην πίστη. Θαι 

μην  αφήνεις στις καρδιές μας κανένα φθόνο στους πιστούς. Ζεέ 

μας εσύ είσαι επιεικής και παντελεήμων». Καρτυρώ ότι δεν 

υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ και μαρτυρώ ότι ο 

Κουχάμμαντ είναι δούλος του και Ώπεσταλμένος του.  

Ν Ώλλάχ επιλέγει ανάμεσα από τους δούλους του ανθρώπους, 

που δείχνουν αφοσίωση σ’ Ώυτό και στο μήνυμά Ρου. Ν 

Ξροφήτης τόνισε ότι οι εκλεκτοί από αυτή την ούμμα, είναι οι 

σύντροφοί του, οι αλ-ταμπείν (η δεύτερη γενιά) και η Ρρίτη 

γενιά. Ν Ώμπντουλλάχ ιμπν Κασούντ αφηγήθηκε ότι ο 

Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) είπε, «η γενιά μου είναι η καλύτερη μετά 

ακολουθεί η δεύτερη γενιά οιυ θα έρθει μετά από την δική μου 

και η Ρρίτη που θα ακολουθήσει την δεύτερη». 

Γκείνοι ήταν οι εκλεκτοί άνθρωποι, που χαρακτηρίστηκαν ως 

«οι καλύτεροι», και που φορτώθηκαν την εμπιστοσύνη της 

γνώσης. Ώυτοί οι εκλεκτοί άνθρωποι είναι η ασπίδα της 

θρησκείας ενάντια στον εξτρεμισμό και τις ερμηνείες των 

Ε 
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αμόρφωτων. Ν Ξροφήτης χαρακτηρίζει τους αλ-Ραμπεείν ως 

φιλέσπλαχνοι πιστοί, και του υπόσχεται παραδείσους όπου 

ρέουν ποτάμια. Ρο Θοράνι αναφέρει, «και εκείνοι οι πρώτοι 

που προηγήθηκαν είτε από τους αλ-Κουχατζερείν είτε από τους 

αλ-Ώνσαάρ και όσοι τους ακολούθησαν με καλό τρόπο, ο 

Ώλλάχ είναι ικανοποιημένος από αυτούς και εκείνοι θα 

παραμένουν ικανοποιημένοι από αυτό. Ρους προετοιμάζει 

παραδείσους όπου ρέουν και ποτάμια, στους οποίους θα 

μένουν αιώνια. Ώυτή είναι μεγάλη ανταμοιβή». 

Νι αλ-ταμπεείν ήταν πολύ κοντά στην εποχή του Ξροφήτη, 

ήταν η δεύτερη γενιά που ακολούθησε την γενιά του, μετά 

ακολούθησε η Ρρίτη γενιά που.  

Άξιον αναφοράς είναι αυτό που είπε ο αλ-Κπουσάιρυ, 

Θαι όλοι άντλησαν από τον Ώπεσταλμένο του Ώλλάχ 

πως αντλεί κάποιος από ένα ποτάμι 

Νι δεύτερη γενία πρόλαβαν την εποχή των συντρόφων του 

Ξροφήτη (ΓΓΏΓ) και διδάχτηκαν από αυτούς. Θρίνουμε 

χρήσιμο να αναφέρουμε στο σημείο αυτό εκείνο που είπε ο 

Ώμπντουλλάχ ιμπν μαρ χαρακτηρίζοντας τον Παέντ ιμπν αλ-

Κουσάιμπ, «μα τον Ώλλάχ είναι ένας από τους μουφτήδες». 

Γπίσης έλεγε, «ρωτήστε τον Παέντ ιμπν αλ-Κουσάιμπ, διότι 

συντρόφευε τους ευσεβείς». Ν ίδιος έδωσε φάτουα, ενώ οι 

σύντροφοι του Ξροφήτη ήταν ακόμα στην ζωή. Ρο ίδιος έκανε 

ο Ώταά ιμπν Οαμπάχ, που έδινε φάτουα στην Κέκκα. Θαι όταν 

οι κάτοικοι της Κέκκα ρώτησαν τον Ώμπντουλλάχ ιμπν μαρ 
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για κάποιες υποθέσεις, τους είπε: «με ρωτάτε και ανάμεσά σας ο 

ιμπν άμπι Οαμπάχ;!». 

Νι αλ-ταμπεείν αγαπούσαν τον Ξροφήτη (ΓΓΏΓ). Ν αλ-Τάσαν 

αλ-Κπάσρυ όταν αναφερόταν στο γεγονός του κορμού του 

δέντρου, που έκλαψε όταν τον εγκατέλειψε, έκλαιγε και έλεγε 

«ω άθθρωπο! Γσείς πρέπει να το κάνετε αυτό». Γκείνοι είχαν 

μεγάλη ευσέβεια για τον Ξροφήτη, και αυτό αποδεικνύεται στο 

γεγονός όταν ποτέ δεν αναφέρθηκαν στα λόγια που είπε ο ίδιος 

χωρίς να είναι σε κατάλληλη θέση. 

Ν Άμπου Πάλαμα αλ-Τουζά’ε αφηγήθκε ότι: ο Κάλικ ιμπν 

Άνας όταν ήθελε να αφηγηθεί λόγια του Ξροφήτη, πλέθηκε και 

χτένισε τα γένια του. Θαι όταν τον ρώτησαν τον λόγο, 

απάντησε: το κάνω από σεβασμό στα λόγια του Ξροφήτη». 

Ώναφέρουμε επίσης τον Νυάις αλ-Θάρνυ, ο οποίος 

συμπεριφερόταν με καλό και ενάρετο τρόπο στην μητέρα του. 

Ν Ξροφήτης αναφέρθηκε σε αυτόν μπροστά στους συντρόφους 

του, και τόνισε ότι οι παρακλήσεις αυτού του ανθρώπου είναι 

αποδεκτές από τον Ώλλάχ. Πημείο αναφοράς είναι αυτό που 

αφηγήθηκε και ο μαρ ιμπν αλ-Ταττάμπ, «άκουσε τον 

Ξροφήτη να πει ο καλύτερος ανάμεσα στους αλ-Ραμπεείν, είναι 

ένας άνθρωπος που λέγεται Νυάις. Ώυτός συμπεριφέρεται καλά 

στην μητέρα του, και έχει στο σώμα του λέπρα. Δητήστε από 

αυτόν να παρακαλέσει τον Ώλλάχ να σας συγχωρήσει». ταν 

ήεθαν οι άνθρωποι της Αεμένης, τον αναζήτησε ο μαρ μεταξύ 

τους, και όταν τον βρήκε του ζήτησε να παρακαλέσει τον Ζεό 

να τον συγχωρήσει. Γκείνος του είπε πώς είναι σύντροφος του 
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Ξροφήτης και πρέπει εκείνος του του ζητήσει συγχώρηση από 

τον Ώλλάχ. Πτο τέλος όμως το έκανε ο Νυάις και ζήτησε 

συγχώρηση για τον μαρ. 

Νι δεύτερη γενιά έχει διδαχθεί το αληθινό Ησλάμ από την πρώτη 

γενιά. Πημείο αναφοράς είναι η απάντηση του αλ-Τάσαν αλ-

Κπάσρυ, όταν ρώτηθηκε: ¨είσαι πιστός;», απάντησε, «υπάρχουν 

δυο είδη πίστης. Ών με ρωτήσεις για την πίστη στον Ώλλάχ, 

στους αγγέλους, στα βιβλία του, στους Ώπεσταλμένους του, 

στον παράδεισο, στην ανάσταση, στην κρίση, τότε είμαι πιστός. 

Θαι αν με ρωτήσει για το εδάφιο, «οι πιστοί είναι εκείνοι που 

όταν αναφέρεται μπροστά τους ο Ώλλάχ, έχουν φόβο στις 

καρδιές τους. Θαι αγορεύονται μπροτά τους τα εδάφια του, τότε 

τους αυξαίνει την πίστη. Γκείνοι βασίζονται στον Θύριό τους. 

Γκείνοι που τηρρούν την προσευχή και ξοδεύουν από εκείνα 

που τους χαρίσαμε. Ώυτοί εκείνοι οι πραγματικοί πιστοί». Ν 

αλ-Κπαιχάκυ σχολίασε λέγοντας ότι, «ο αλ-Τάσαν έφτασε στην 

πληρότητα της πίστης, και αυτό εντάσσεται σε αυτό που είπε ο 

Ώλλάχ, «έχουν την ανταμοιβή τους από τον Θύριό τους, 

σύγχώρηση και άφθονες χάρες». 

Ώυτοί κατάλαβαν και την έννοια της μετριοπάθειας, και την 

εφάρμοζαν στην ζωή τους. Ώυτό το αποδεικνύει και εκείνο που 

είπε ο Πουφιάν αλ-Ζαούρυ, «η επιστήμη για μας φαίνεται στην 

μετριοπάθεια, όμως ο φονταμεταλισμός μπορεί ο καθένας να 

τον υιοθετήσει».  

Έμαθαν από τον Ξροφήτη επίσης να διαλέξουν το πιο εύκολο, 

εκτός αν πρόκειται για κάτι κακό. Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) είπε, 
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«να διευθολύνετε τις υποθέσεις και όχι να τις δυσκολύνετε. Λα 

δίνετε πάντα ελπίδα, και όχι απογόητευση». 

Ν Ξροφήτης είπε επίσης, «η μετριοπάθεια στολίζει οτιδήποτε 

πράξη, και ότι δεν υπάρχει, τότε η πράξη καθίσταται μισητή». 

Γφάρμοζαν επίσης το έλεος, την αλληλεγγύη. Ν Ώλί ιμπν αλ-

Τουσάιν ιμπ Ώλί, συνήθιζε να δώσει ελεημοσύνη στους φτωχούς 

κρυφά. Ώναφέρεται επίσης ότι κουβαλούσε πρόσφερε αγαθά 

στιες χήρες και τους φτωχούς. Θαι όταν πέθανε βρήκαν στους 

ώμους του σημάδια, και τότε κατάλαβαν ότι αυτός ήταν που 

πρόντιζε εκατό άτομα από τους κάτοικους της Κεντίνα. Ε 

αλληλεγγύη δεν ήταν για τους μουσουλμάνους αποκλειστικά, 

αλλά συμπεριλάμβανε και ανθρώπους από άλλα δόγματα. 

Πημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο μαρ ιμπν Ώμπντουλαζίζ 

έστειλε στον συνεργάτη του στην Ξάσρα και τον διέταξε να 

δείξει ενδιαφέρον για τους ανθρώπους της ΐίβλου. Ρονίζοντας 

ότι, «να φροντίσει τους ανθρώπους της ΐίβλου που βρίσκονται 

εκεί, διότι γέρασαν, και έχασαν τις δυνάμεις τους, και δεν 

μπορεί να κερδίσει τίποτα. Λα του προσφέρεις από το ταμείο 

των μουσουλμάνων όσο μπορεί να του εξασφαλίσει την ζωή». 

Π’ αυτό ακολούθησε την πράξη του μαρ ιμπν αλ-Ταττάμπ, ο 

οποίος όταν είδε κάποιον από τους ανθρώπους της ΐίβλου να 

ζητιανέψει από τους ανθρώπους,είπε: δεν θα είμαστε καθόλου 

δίκαιοι με αυτόν, αν δεχόμαστε να εκμεταλλευτούμε την 

νιότητά του, και να τον εγκαταλείψουμε στα γεράματά του, 

μετά αποφάσισε να του δώσει ελεημοσύνη από το ταμείο των 

μουσουλμάνων». Ρο ίδιο έκανε και ο Τάλιντ ιμπν αλ-Νυαλίντ 
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με τους κάτοικους της Τέμιαρ. ταν αποφάσισε να συντηρήσει 

τους φτωχούς τους και τους ανθρώπους που δεν μπορούν να 

εργαστούν. Ρο Θοράνι τονίζει για το θέμα αυτό, «ο Ώλλάχ δεν 

σας σας απαγορεύει να κάνετε καλό στους ανθρώπους εκείνους 

που δεν σας μάχονται για την θρησκεία σας, και δεν σας 

εκδιώχνουν από τα σπίτια σας. Λα είστε δίκαιο, διότι ο Ώλλάχ 

αγαπάει τους δίκαιους». 

Ρο έλεος δεν είναι αποκλειστικά για τον άνθρωπο, αλλά και για 

τα ζώα, και τα πουλιά. Ν μαρ ιμπν Ώμπντουαζίζ έστειλε στον 

υπάλληλό του στην Ώίγυπτο, διατάζοντάς τον να δείξει έλεος 

στις καμήλες.σημείο αναφοράς είναι αυτό που είπε ο Ξροφήτης, 

μεμφόμενος τον ιδιοκτήτη μια καμήλας που την βασάνιζε, «μας 

δεν φοβάσαι τον Ώλλάχ με αυτό που κάνεις σε αυτό το ζώο που 

σου το χάρισε ο Ώλλάχ. Κου παραπονέθηκε από σενα ότι την 

κάνεις να πενάσει και την ταλαιπωρείς στην δουλειά». 

Δητώ συγώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας 

* * * 
Ε δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος. 

Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να έχουν ο Ξροφήτης, 

τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι 

ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέτα της κρίσεως. 

   

Ε δεύτερη αυτή γενιά απολάμβανε κάποια χαρακτηριστικά 

πολύ ξεχωριστά, όπως την ανοχή και την μετριοπάθεια. Πημείο 

αναφοράς είναι αυτό που ανέφερε ο Θατάντα, «πήκαμε στο 

σπίτι του αλ-Τάσαν αλ-Κπάσρυ, ενώ κοιμόταν και δίπλα του 
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υπήρχε και ένα καλαθάκι. Ρο πήραμε και μέσα του βήκαμε 

φρούτα και ψωμί. Κας είδε να τρώμε και χάρηκε, και αγόρευσε, 

«και οι φίλοι σας, δεν τίθιτεαι κανένα ζήτημα».  Γπίσης όταν 

ήταν αυτός και άλλοι σύντροφοί του στο σπίτι του αλ-Τάσαν 

αλ-Κπάσρυ, και ζήτησε ο γιός του να τον αφήσουν να 

ξεκουρατεί, και δεν έχει φάει ούτε έχει πιεί τίποτα. Ρότε ο ίδιος 

είπε: ασ’ τους, μα τον Ώλλάχ χαίρομαι πολύ που τους βλέπω». 

Γπίσης, η αυταπάρνηση, και η αναγνώριση της αξίας της 

επιστήμης, και η αναγνώριση της σημαντικότητας της 

θρησκείας του Ώλλάχ για τις ανθρώπινες ψυχές. Ν Ξροφήτης 

είπε, «ο Ώλλάχ δεν στερεί την γνώση από τους ανθρώπους, 

αλλάχ οι άνθρωποι στερούνται την γνώση όταν ο Ώλλάχ 

παίρνει την ψυχή των επιστημόνων. 

Ε δεύτερη αυτή γενιά παρέμεναν το καλό πρότυπο για τους 

ιμάμηδες που ήρθαν μετά από αυτούς. 

Άξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο άμπου Ρζάφαρ αλ-

Κανσούρ, ζήτησε από τον ιμάμη Κάλικ να του δώσει την άδεια 

να αντιγράψει το βιβλίο του «αλ-Λουάττα», για να το μοιράσει 

σε όλες τις ισλαμές χώρες για να διδαχθε΄εκεί. Ρο επιχείρημά 

του ήταν ότι θεωρούσε ότι την επιστήμη την κατέχει οι 

άνθρωποι της Κεντίνα. μως ο Κάλικ δεν δέχτηκε αυτό, διότι 

οι άνθρωποι έχουν μάθει και άλλα πράγματα, και έμαθαν άλλα 

χαντίθ, και αφηγήθκαν και διάφορα λόγια του Ξροφήτη. Ών 

τους επιβάλλεται αυτό, θα το θεωρήσουν απαράδεκτο, για αυτό 

να αφήσεις τους ανθρώπους με αυτό που έχουν. Ρου απάντησε, 

αν συμφωνούσες μαζί μου, θα το εφάρμοζα. 
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Ώναφέρουμε επίσης και την ταπεινώτητα του ιμάμη αλ-Παφίε, ο 

οποίος όταν διαφώνησε κάποια μέρα ο μαθητευόμενος του 

Ηούνης ιμπν Ώμπντουάλα, και έφυγε θυμωμένος, πήγε ο ίδιος 

στο σπίτι του. Θαι τον συμβούλεψε λέγοντας: ω Ηούνης! Κας 

ενώνουν πολλά πράγματα, ας μην μας χωρίσει μια υπόθεση. 

Κην προσπαθήσει να περάσεις την άποψή σου πάντα, διότι 

κάποιες φορές χρειάζεται να συμφιλιωθείς παρά να κερδίσει. 

Κην γκρεμίσει τις γύφερες που έχουμε μεταξύ μας, και που ήδη 

έχει περάσει, διότι μπορεί κάποια στιγμή να θελήσει να γυρίσει 

πίσω. Λα μισήσει πάντα το λάθος, και ότι τον άνθρωπο που το 

κάνει, να μισήσει την αμαρτία, αλλά να έχει έλεος για τον 

άνθρωπο που την πράττει. Λα κριτικάρει τις γνώμεις, όμως να 

σέβεσαι τον άνθρωπο που τις εκφράζει. Ε δουλειά μας είναι να 

βάλλουμε τέλος στις ασθένειες, και όχι στους ασθενείς. 

Ν αλ-Παφίε είπε τους παρακάτω στίχους: 

Ώγαπάω τους ευσεβείς, και ας μην είμαι ένας από εκείνους 

Θαι εύχομαι να μεσολλαβήσουν για μένα 

Θαι μισώ εκείνον που κάνει αμαρτίες 

Ώκόμα και αν η αμαρτία μας ενώνει. 

Ρο ίδιος έκαναν και οι επιστήμονες μας, οι οποίοι έχουν 

αναλάβει να μεταφέρουν με σωστό και αληθινό τρόπο την 

θρησκεία του Ζεού. 

Ζεέ μου! Θάνε μας από εκείνους που ακουούν τα λόγια, και 

πάντα εφαρμόζουν το καλύτερο. Θάνε μαζί με εκείνους που 

τους καθοδηγείς, εκείνοι δηλαδή που κατέχουν πλήρη 

κατανόηση. 
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Η προςταςύα του γενικού ςυμφϋροντοσ 
 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

οποίος οποίος λέει στο Ηερό του ΐιβλίο, «να 

συνεργάζεστε για το καλό και την ευσέβεια. Θαι να 

μην συνεργάζεστε στην αμαρτία και στην επιθετικότητα. Λα 

σεβάστε τον Ώλλάχ, διότι ο Ώλλάχ είναι αυστηρός τιμωρητής».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός, παρά μονά ο Ώλλάχ και 

μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία Ρου να έχουν ο 

Ξροφήτης Ρου, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του 

και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία του μέχρι την ημέρα της 

κρίσεως. 

Ρο Ησλάμ έχει χτίσει ένα πραγματικό κράτος, με γερά θεμέλια, 

καθόρισε τους κανόνες του και παρότρυνε να τους 

διατηρήσουμε και να τους υπερασπιστούμε. Γπίσης να 

διαφυλάξουμε και το δημόσιο συμφέρον, και έκανε το Ησλάμ το 

ενδιαφέρον αυτό κοινή ευθύνη όλων των πολιτών. σο οι 

πολίτες μια κοινωνίας κατανοούν την σημασία του κοινού 

συμφερόντος, τόσο θα είναι η συνεργασία και η αλληλεγγύη 

μεταξύ τους, για την προστασία του κράτους. Ώυτό βοηθάει 

στην ενότητα της κοινωνίας, και θα δώσει την αίσθηση ενός 

σώματος, έτσι όπως είπε και ο Ξροφήτης (ΓΓΏΓ), «οι δεσμοί 

μεταξύ των μουσουλμάνων, είναι όπως το κτίσμα, όπου όλα τα 

μέρη του αλληλοστηρίζονται. Θαι είπε μπερδεύοντας τα 

δάχτυλά του». Γίπε επίσης, «οι σχέσεις μεταξύ μουσουλμάνων 

Ε 
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που τις χαρακτηρίζουν το έλεος και η ηπιότητα, τους κάνει να 

μοιάζουν με το ένα σώμα, που αν ένα μέλεος του πάσχει, τότε 

πάσουν και όλα τα μέλη». 

Ώναμφίβολα, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία διαφύλαξης 

των δημόσιων υποθέσεων, είναι να προσφέρουν το ευρύ 

δημόσιο συμφέρον που ωφελεί όλους τους ανθρώπους, και να 

μην είναι όπως τα στενά προσωπικά συμφέροντα που ωφελούν 

μόνο τα άτομα που εμπέκονται. Ώυτό θα απαλλάξει την 

ανθρώπινη ψυχή από τα κακά του εγωισμού. Ρο γενικό 

συμφέρον περιλαμβάνει όλα όσα πραγματοποιούν καλή ζωή 

για ολόκληρη την κοινωνία, από υλικά και πνευματικά. Ώυτό 

φέρνει καλό και ωφέλημα στους ανθρώπους και τους, και τους 

φυλάει από το κακό και επιτυγχάνει την προστασία του έθνους, 

την σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα. Βεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι η επίτευξη του καλού του έθνους και του 

συνόλου της κοινωνίας, απαιτούν  οι προτεραιότητες της 

νομολογίας. 

Ρο Ηερό Θοράνι επιβεβαιώνει την διαφύλαξη του κοινού 

συμφερόντος, και να έρχεται πάντα σε προτεραιότητα σε σχέση 

με τα πρωσιπικά συμφέροντα. Ν Ώλλάχ έστειλε τους προφήτες 

για το καλό των ανθρώπων τους, χωρίς να τους ζητήσει καμία 

ανταμοιβή. Ρο Θοράνι αναφέρει, «ω λαέ! Βεν σου ζητώ τίποτα 

χρήματα, διότι την ανταμοιβή μου την λαμβάνω από του 

Ώλλάχ». Γπίσης, «μόνο καλό ήθελα να κάνω, και ο Ώλλάχ να με 

καθοδηγήσει». 
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Ε Παρία συμπέπτει με την λογική, και προωθεί κάποιους 

κανόνες που επιδιώκουν την πραγματοποίηση του γενικού 

συμφερόντος για όλους τους πολίτες. Ώναφέρουμε εδώ για 

παράδειγμα,  

Ε ήπια Παρία ταυτίζεται με την λογική, και προωθεί τον 

άνθρωπο να κάνει κάποια πράγματα που πραγματοποιούν το 

κοινό συμέρον. Ώπό αυτά τα πράγατα, η ικανοποίηση των 

κοινωνικών αναγκών και η κατανόηση της πραγματικότητας.  

Γάν η κοινωνία χρειάζεται να οικοδομήσει και να εξοπλίσει τα 

νοσοκομεία για την θεραπεία και τη φροντίδα των φτωχών, 

τότε αυτή είναι προτεραιότητα. Ών η κοινωνία χρειάζεται να 

οικοδομήσει, και να εξοπλίσει σχολεία και ινστιτούτα, και να 

φροντίσει σπουδαστές, τότε αυτό έχει προτεραιότητα. Ών 

υπάρχει ανάγκη διευκόλυνσης του γάμου του αφερέγγυου και 

εκπληρωμή του χρέους προς τους οφειλέτες, τότε αυτό αποτελεί 

προτεραιότητα. Ε ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, 

και οι απαιτήσεις της ζωής τους, είναι από τα θρησκευτικά και 

εθνικά καθήκοντα. Ν Ξροφήτης, (ΓΓΏΓ) είπε, « δεν πιστεύει σε 

μένα εκείνος που θα περάσει την νύχτα του χωρτασμένος, ενώ ο 

γείτονάς του είναι πεινασμένος, και εκείνος το ξέρει». 

Ξεριλαμβάνει επίσης και την διαφύλαξη του δημόσιου 

χρήματος, το οποίο μοιράζονται όλοι οι πολίτες. Πημειωτέον 

είναι ότι η ιερότητα του δημόσιου χρήματος, είναι κάτι 

παραπάνω από την ιερότητα του ιδιωτικού χρήματος· λόγω 

των πολλών δικαιωμάτων που σχετίζονται με αυτό και της 

πολλαπλότητας των εισπρακτέων. Ως εκ τούτου, προειδοποίησε 
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το Ησλάμ ενάντια στην καταστροφή ή κλοπή ή βλάβη του. Ρο 

Θοράνι τονίζει,  «και όποιος παραβιάζει, θα έρθει με την 

παραβίαση αυτή την ημέρα της κρίσεως, και τότε θα κριθεί κάθε 

ψυχή για αυτό που έχει κάνει χωρίς καμία αδικία». Ρο δημόσιο 

χρήμα, ανήκει σε όλους τους πολίτες, και δεν αποτελεί 

ιδιοκτησία συγκεκριμένης τάξης. Γκείνοι οι υπεύθυνοι για 

αυτό, που το διαχειρίζονται, το φυλάνε, το εσπράττουν, και το 

εξοδεύουν για τους ανθρώπους που έχουν δικαίωμα. Βεν 

επιτρέπεται σε κανέναν να το καταχρηστεί, ή να πάρει από 

αυτό κάτι που δεν δικαιούται, επειδή πρόκειται για προδοσία 

και αδικία, και λεηλασία των περιουσιών των ανθρώπων. 

Ρο Ησλάμ διέταξε επίσης την συντήρηση των δημόσιων 

υπηρεσιών, όπως οι χώροι λατρείας, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, 

τους κήπους κλπ., Θαθώς ανήκουν σε όλους και ωφελούν όλους 

και προειδοποίησε από την κακομεταχείρισή τους, ή την 

καταστροφή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Ρο Θοράνι αναφέρει, 

«μην διαφθείρετε την γη μετά την οικοδόμησή της». Έτσι ώστε, 

να μην παραπλανούνται μερικοί άνθρωποι, νομίζοντας ότι 

μπορούν να εκμεταλλευτούν τον δημόσιο πλούτο με τον τρόπο 

που θέλει,  ισχυριζόμενος ότι έχει δικαίωμα σε αυτό. Ώυτό 

αποτελεί μια λανθασμένη αντίλεψη, διότι πρέπει να τον 

διατηρήσουμε και να τον προστατεύσουμε και να τον 

αναπτύξουμε. Γπειδή δεν ανήκει μόνο σ’ ένα άτομο ούτε σε μια 

συγκεκριμένη ομάδα, αλλά σε όλους τους πολίτες και στις 

μελλοντικές γενιές. Γπίσης η διατήρη των οδών και να 

εκπληρούνται οι εθικές υποχρεώσεις τους. Πημείο αναφοράς 
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είναι εκείνο που είπε ο Ξροφήτης, «μην κάθεστε στους 

δρόμους». Ρότε είπαν οι σύντροφοί του, «Ξροφήτη του Ώλλάχ 

δεν 

Έχουμε άλλη επιλογή, διότι εκεί μιλάμε. Ρότε τους είπε, «αν δεν 

μπορείτε παρά να κάθεστε, τότε να διατηρήσετε τις ηθικές τους 

υποχρεώσεις». Ρον ρώτησαν, «και ποιές είναι οι ηθικές τους 

υποχρεώσεις; Ρους είπε, «να χαμηλώσετε το βλέμμα σας, να μην 

κάνετε κακό, να απαντήσετε στους χαιρετισμούς, να διατάξετε 

να γίνει το καλό και να εμποδίσετε το κακό». Γίπε ο Ξροφήτης 

(ΓΓΏΓ), «η  πίστη αποτελείται από παρπάνω από εβδομήντα 

στοιχεία, το καλύτερο στοιχείο είναι: δεν υπάρχει άλλος Ζεός 

παρά μονάχα ο Ώλλάχ, και το κατύτερο είναι η απομάκρινση 

των εμποδίων από τους δόμους. Θαι η σεμνότητα είναι ένα 

στοιχείο της πίστης». 

Ξεριλαμβάνει επίσης και την εκτέλεση εθνικού καθηκόντος, η 

οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα του 

ανθρώπου προς τη θρησκεία και την πατρίδα του, γεγονός που 

αποδεικνύει την πίστη του στην χώρα του και την ειλικρίνεια 

του ανήκειν σε αυτήν και την αγάπη του γι 'αυτήν. Ρο έθνος και 

η τιμή, δεν κατέχουν λιγότερη σημασία για τον μουσουλμάνο 

από εκείνη που κατέχουν η ψυχή του, η θρησκεία του και η 

περιουσία του. Θαλλιεργούν επίσης στα παιδιά της πατρίδας τις 

έννοιες της αρρενωπότητας, της γενναιότητας, της ανδρικής 

ευλάβειας και των ευγενών αξιών που έφερε η αληθινή 

ισλαμική μας θρησκεία. Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ), είπε, «δυο μάτια 

δεν τα αγγίζει η φωτιά της κόλαση, εκείνα που κλαίνει από 
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φόβο από τον Ώλλάχ, και εκείνα που μένουν άγρυπνα και 

φρουρούν για χάρη του Ώλλάχ». 

Γπίσης από το δημόσιο συμφέρον που πρέπει να διατηρείται - 

για χάρη των δημοσίων υποθέσεων – είναι οι συνθήκες μεταξύ 

του κράτους και άλλων κρατών, οργανισμών ή εξωτερικών 

θεσμών. Ως εκ τούτου, κάθε νομοθετική διαδικασία, 

δημοψήφισμα, πνευματική υπόθεση ή θρησκευτικό θέμα, 

πρέπει να είναι θεσμική διαδικασία, υπό την αιγίδα του ηγέτη 

του κράτους, ή εκείνου που τον αντιπροσωπεί. ποιος μιλάει σε 

τέτοια θέματα, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όλες τις 

κοινωνικές, εθνικές και διεθνείς περιστάσεις, που σχετίζονται με 

το θέμα για το οποίο μιλάει. Έτσι ώστε να μην επηρεάζουν οι 

ορισμένες βιαστικές ατομικές απόψεις στις δημόσιες υποθέσεις, 

και που συγκρούνται με την πραγματικότητα, ή με τους 

διεθνείς νόμους, τις διεθνείς συνθήκες και τις διεθνείς 

συμβάσεις. Ν Ώλλάχ μας διέταξε να διατηρήσουμε τις 

συμφωνίες μας και τις υποσχέσεις μας, «ω εσείς που πιστεύετε! 

Λα διατηρήσετε τις υποσχέσεις σας». Ώυτό το ιερό εδάφιο, 

περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις, τις διαθήκες και τις 

υποχρεώσεις που διαπράττει ο άνθρωπος με άλλους. Ν 

Ξροφήτης είπε, «οι μουσουλμάνοι πρέπει να τηρούν τις 

συμφωνίες τους, εκτός και άν πρόκεται για κάτι που 

απαγορεύει κάτι επιτρεπτό ή επιτρέπει κάτι απαγορευμένο». 

Ν Ξροφήτης διέταξε να γυρίσει ο Άμπου Κπασείρ, αφού 

ασπάστηκε το Ησλάμ, να γυρίσει ξανά στους Θουραισίτες, παρά 

το γεγονός ότι μπορεί να τον βλάψουν. Ε πράξη του ήταν για 
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να διατηρήσει την συμφωνία του μαζί τους, και αυτό ήταν προς 

όφελος του κοινού συμφέροντος. 

Ε συζήτηση για τις δημόσιες υποθέσεις - χωρίς 

συνειδητοποίηση ή κατανόηση – οδηγεί σε κινδύνους που 

μπορεί να πλήττουν την δομή του κράτους και τα θεμέλια του. 

Βιότι υπονομεύει την υπόληψη της πατρίδας και θέτει την 

ασφάλειά της σε κίνφυνο. Ώυτό γίνεται επειδή άσχετοι 

άνθρωποι μιλούν για τις υποθέσεις της πατρίδας, και είναι 

άνθρωποι που διασκορπίζουν την διαφθορά στην γη. Ρο 

Θοράνι αναφέρει, «και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα που 

αφορά την ασφάλεια ή τον φόβο, το διαδίδουν. Ών όμως το 

παρουσιάζουν στον Ξροφήτη και στους επιστήμονες 

ανθρώπους. Ρότε θα το κατανοήσουν εκείνοι που έχουν γνώση. 

Ών δεν ήταν το έλεος του Ώλλάχ, θα ακλουθούσατε τον Πατανά 

εκτός από λίγους από σας». 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας. 

* * *  
Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος. 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτη, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

πορεία της κρίσεως.    

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 
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Ε έννοια της αντίλεψη των δημοσίων υποθέσεων, ξεπερναει τα 

στενά ενδιαφέροντα του ατόμα, για τα πιο μεγάλα συμφέροντα 

των ανθρώπων.  

Αια το λόγο αυτό, οι υποθέσεις της πατρίδας δεν φημολογούται 

στους ανθρώπους· βασίζονται σε ειδικούς που γνωρίζουν την 

αξία των καθηκόντων που τους ανατίθενται για την εθνική 

ασφάλεια, την ζωή των ανθρώπων, τα συμφέροντά τους, τις 

ικανότητες των χωρών, την περιφερειακή και διεθνή τους θέση 

και τις πολιτικές, κοινωνικές, και επιστημονικές τους υποθέσεις 

κ.λπ. Νι άνθρωποι που ασχολούνται με κάποιο θέμα, και 

κατέχουν την απαραίτητ γνώση για το θέμα αυτό, όταν 

καταβάλει προσπάθεια στον τομέα της αρμοδιότητάς του, 

ακόμα και εσφαλμένα, θα έχει ανταμοιβή, και αν 

καρποφορήσει η προσπάθειά του, τότε η ανταμοιβή του θα 

είναι διπλάσια. μως αν είναι άνθρωπος που δεν κατέχει το 

αντικείμενο, τότε η προσπάθεια του, του φέρει τιμωρία, είτε 

πετύχει είτε όχι, για το θάρρος του να ασχοληθεί με κάτι που 

δεν το γνωρίζει. Ώυτό αποδεικνύει το σεβασμό που τρέφει το 

Ησλάμ για τους ανθρώπους των γραμμάτων. Ν Ώλλάχ αναφέρει 

στο Ηερό του βιβλίο, «Οωτήστε τους ανθρώπους που κατέχουν 

την γνώση, αν εσείς δεν γνωρίζετε».  

Ν Ξροφήτης είπε, «όποιος εκδίδει φετφά χωρίς γώση, τότε αν ο 

φετφάς τους είναι λανθασμένος, θα έχει εκείνος την αμαρτία 

για τους ανθρώπους που τους εκδίδει τον φετφά». 
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Ε προστασία του δημοσίου συμφέροντος, είναι επίσης καθήκον 

όλων των πολιτών. Ν Ξροφήτης είπε, «όλοι σας είστε 

υπεύθυνοι, και ο καθένας θα κριθεί για την ευθύνη που έχει. 

    Ξολλοί άνθρωποι μπορεί να υποτιμούν τι μιλάνε, τι γράφουν 

ή τι μοιράζονται στις σελίδες των κοινωνικών μέσων 

ενημέρωσης. Κερικοί άνθρωποι μπορεί να το βλέπουν και ως 

μορφή διασκέδασης. Βεν συνειδητοποιούν ότι οι φήμες και η 

διάδοσή τους μεταξύ των ανθρώπων, είναι ένα από τα εργακεία 

της κατεδάφισης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι του κακού 

στον αγώνα τους με τους ανθρώπους της αλήθειας και του 

δικίου. ΐλέπετε ότι στο έθνος ενός σώματος, αμφιβάλλει ο ένας 

τον άλλο και προδίδει ο ένας τον άλλον. Ν Ξροφήτης είπε, «ο 

άνθρωπος εκείνος που αφηγείται όλα όσα ακούει, είναι 

ψεύτης». 

ταν αφηγείται ο άνθρωπος όλα όσα ακούει, ψεύδεται και θα 

τιμωρηθεί για αυτό την ημέρα της κρίσεως. Θαι αν είναι έτσι, 

τότε πώς μπορεί κάποιος να αφηγηθεί πράγματα που δεν τα 

έχει δεί. 

Ξρέπει να επιβεβαιωθούμε από τα νέα που μεταφέρουμε, έτσι 

όπως αναφέρει και το Θοράνι, «ω εσείς που πιστεύετε! Ών 

κάποιος αμαρτωλός σας μεταφέρει κάποια είδηση, τότε να 

βεβαιωθείτε από αυτήν. Αια να μην βλάψετε κανέναν εν αγνοία 

σας». 

   Τρειάζεται να γνωρίζουμε την αξία των δημόσιων υποθέσεων, 

την επικράτηση του δημόσιου συμφέροντος και την αντίληψη 

των κινδύνων που υφαίνονται γύρω μας. Ώς διαδώσουμε την 
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εμπιστοσύνη μεταξύ μας και να συνεργαστούμε σε κάθε καλό, 

που προς όφελος όλων των ανθρώπων. 

Ζεέ μου δώσε μας την δύναμη για να τηρήσουμε το καθήκον 

μας απέναντι στην πατρίδα μας. Σύλαξε τον λαό μας, τους 

ηγέτες μας, τον στρατό και την αστυνομία μας. Βώσε ασφάλεια 

στην Ώίγυπτο και εύνοιες και σε όλες τις χώρες του κόσμου. 
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Σα δικαιώματα των γονιών και των ςυγγενών 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος ο 

οποίος λέει στο Ηερό του ΐιβλίο, «ο Θύριός σου έχει 

αποφασίσει να μην λατρεύετε κανέναν άλλον, εκτός 

από Ώυτόν, και να συμπεριφέρεστε στους γονείς με ήπιο τρόπο. 

Ρον μεγαλώνει ο ένας από αυτούς και και όταν μεγαλώνουν και 

οι δυο, να μην τους λεις ούτε μια λέξη κακή ούτε να τους 

μέμφεσαι, αλλά να τους λεις καλά λόγια. Θαι να είσαι ταπεινός 

και τρυφερός και να λες: Θύριε δείξε την φιλευσπλαχνία Που σ’ 

αυτούς που με έθρεψαν στα παιδικά μου χρόνια». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μόνο ο Ώλλάχ, και 

μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ρο Ησλάμ έχει έρθει με ένα μήνυμα χάριτος, προωθώντας 

κάθε καλή ηθική, ριζοβολώντας σε κάθε ευγενή αρχή, 

καθοδηγώντας κάθε ορθή συμπεριφορά και κάνοντας από τις 

αξίες και τα ιδανικά, έναν τρόπο ζωής, ελέγχοντας την 

ισορροπία των συναλλαγών μεταξύ ανθρώπων με βάση της 

αλήθειας, δικαιοσύνης, συμπόνιας, αγάπη και ανθρωπιάς. Ρο 

Θοράνι αναφέρει, «ο Ώλλάχ διέταξε να επικρατήσουν η 

δικαιοσύνη και η αγαθοεργία και η υπάρχει γενναιοδωρία 

Ε 
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προς τους φτωχούς συγγενείς. Ώπαγορεύει την απρέπεια, την 

κακεντρέχεια και την αδικία. Πας επιπλήττει για να προσέχετε». 

Κία από τις εκδηλώσεις του μεγαλείου του ισλαμικού νόμου, 

είναι ότι ορίζει κανόνες και ελέγχους και υποχρεώσεις για την 

αντιμετώπιση των γονέων και των συγγενών τους. Νι γονείς 

είναι οι πάντα προηγούνται για σεβασμό, εκτίμηση και 

φροντίδα. Ν Ξαντοδύναμος Ζεός μας έχει διατάξει- όπως 

αναφέρει και το Ηερό του ΐιβλίο- να αντιμετωπίσουμε τους 

γονείς μας με δικαιοσύνη και φιλανθρωπία. Ν Ξαντοδύναμος 

Ζεός συνδυάζει την καλή αντιμετώπιση των γονιών με την 

λατρεία του και με την απαγόρευση συνεταιρισμό άλλου Ζεού 

μαζί του. Ρο Θοράνι αναφέρει, «να λατρεύετε τον Ώλλάχ και να 

μην συνεταιρίζετε μαζί του άλλες θεότητες, και να 

αντιμετωπίζετε τους γονείς με φιλανθρωπία». Ν Ώλλάχ διατάζει 

τους ανθρώπους να τον δοξάζουν και να τον ευχαριστούν για 

τις εύνοιές του, και συνδιάζει αυτό με την καλή αντιμετώπιση 

των γονιών και την ευχαρίστησή τους. Ν ιμπν Ώμπάς τόνισε, 

«τρια εδάφια αποκαλύφθηκαν συνδεδεμένα με άλλα τρια, και 

κανένα από τα τρια αυτά δεν γίνεται αποδεκτό χωρίς το άλλο. 

Ένα από αυτά είναι εκείνο που αναφέρει, «να με ευχαριστείτε 

Γμένα και τους γονείς σας». Ως εκ τούτου, όποιος ευχαριστεί 

τον Ώλλάχ, και δεν ευχαριστεί τους γονείς του, τότε δεν θα είναι 

αποδεκτές οι ευχαριστίες του. 

Ρο Ησλάμ δίνει μεγάλο ενδιαφέρον στους γονείς, και διατάζει 

να τους αντιμετωπίζουμε με καλό τρόπο και να τους παρέχουμε 

την φροντίδα. Ώξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι κάποιος 
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ήρθε στον Ξροφήτη και ήθελε να κάνει τζιχάντ μαζί του. Ρον 

ρώτησε ο Ξροφήτης: οι γονείς σου ζουν; Θαι απάντησε: 

μάλιστα! Ρου είπε: να μόχθείς για αυτούς». 

Νι κόρες του Ξροφήτη Πάλιχ στην ιστορία του με τον 

Κωυσή. Θατάλαβαν ότι ο πατερας τους είναι ηλικιωμένος, και 

χρειαζόταν βοηθεία διότι δεν μπορούσε να δουλέψει, και 

έκαναν εκείνες τις εργασίες αντι\ί αυτού, χωρίς παράπονο. Ρο 

Θοράνι αναφέρει, «και όταν ήρθαν για το μερό της πόλης 

Κάντιαν, βρήκαν εκεί ανθρώπους που πότιζαν, και είδε εκείνος 

δυο γυναίκες πίσω τους. Ρους ρώτησε: τι έχετε; Ρου απάντησαν: 

δεν παίρνουμε νερό μέχρι να πάρουν οι βοσκοί και ο πατέρας 

μας είναι ηλικιωμένος». Γπίσης, ο Ρζάμπερ αφηγήθκε ότι 

κάποιος είπε στον Ξροφήτη: ω Ώπεσταλμε του Ώλλάχ! Έχω 

παιδιά και περιουσία, και ο πατέρας μου θέλει να πάρει τη 

περιουσία μου. Ρου είπε, «εσύ και ό,τι κατέχει στην υπηρεσία 

του πατέρα σου». 

 

Έχουμε επίσης καλό παράδειγμα στην Σατίμα (ΓΏΓ), η 

οποία έδειχνε μεγάλο σεβασμό στον πατέρα της. ταν ερχόταν 

ο Ξροφήτης, εκείνη σηκωνόταν και τον φιλούσε και τον κάθιζε 

στην θέση της, και χαιρόταν για τον ερχομό του.  

Ρο Ησλάμ μας διατάζει να τους σεβόμαστε και να μην ους 

βλάπτουμε, όπως αναφέρει και το Θοράνι, «αν οι ένας από 

αυτούς ή και οι δυο γεράσουν, μην τους λεις κακά λόγια και 

μην τους μέμφεσαι, και να τους πεις καλά λόγια». 
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Ν Ώλλάχ απαγορεύει τον άνθρωπο από την παραμικρή λέξη 

που εκφράζει την πλήξη. Ών υπήρχε άλλη λέξη εκτός και από 

του «ωχ» που δείχνει αντίδραση, θα την απαγόρευε ο Ώλλάχ.  

Βεν επιτρέπεται στον άνθρωπο να βλάψει τους γονείς του με 

οποιανδήποτε μορφή. Ν άμπου Τουράιρα είπε, 

συμβουλεύοντας έναν άνθρωπο για να συμπεριφέρεται καλά 

στον πατέρα του, «μην περπατήσεις μπροστά στον πατέρα σου, 

μην καθίσεις πριν από αυτό, μην τον καλέσεις με το όνομά του 

και μην ευθύνεσαι στο βρίσιμό του». Βεν επιτρέπεται για 

κανέναν μουσουλμάνο να βλάπτει τους γονείς του. Ν 

Ξροφήτης είπε, «η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να κακολογήσει 

κανείς τους γονείς του. Ρον ρώτησαν: και πώς τους κακολοεί 

Ξροφήτα του Ώλλά; Ώπάντησε: να βρίσει τους γονείς κάποιου 

άλλου, και τότε ο άλλος βρίζει τον πατέρα και την μητέρα του».  

Ρο Ησλάμ επιβάλλει στους πιστούς να συμπεριφέρονται με 

καλό τρόπο στους γονείς, ακόμα και αν είναι αλλόθρησκοι, 

όπως αναφέρει και το Θοράνι, «και αν προσπαθούν να σε 

κάνουν να συνεταιρίσεις μαζί μου άλλον Ζεό, που δεν 

αναγνωρίζεις, να μην τους υπακούσεις, όμως να τους 

συμπεριφέρεσαι με καλό τρόπο στην ζωή τούτη». Ν Ξροφήτης 

του Ζεού ο Ώβραάμ, αντιμετώπιζε τον πατέρα του με ηπιότητα, 

όπως αναφέρει και το Θοράνι, «να διηγηθείς την ιστορία του 

Ώβραάμ που αναφέρεται στο ΐιβλίο. Ήταν ήναν ένας 

φιλόπιστος Ξροφήτης. ταν είπε στον πατέρα του: «Ω πατέρα! 

Αιατί λατεύεις εκείνα που δεν μπορούν ούτε να σε ακούσουν, 

ούτε να σε δουν και ούτε να σε βοηθήσουν; Ω πατέρα μου! Έχω 
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δεχτεί φώτιση την οποία εσύ δεν έχει λάβει. Ώκολου=ύθησέ με 

κι εγώ θα σε οδηγήσω στον δρόμο της σωτηρίας. Ω πατέρα μου! 

Ρην μην λατρεύεις τον Πατανά που αντιστέκεται στον 

Ξανελεήμονο. Ω πατέρα μου! Σοβάμαι ότι ι Ξαντοδύναμος θα 

σε τιμωρήσει και τότε θα γίνεις σύντροφος του Πατανά». 

Θαι η Ώσμαά η θεγατέρα του άμπου Κπακρ, της ήρθε η 

μητέρα της να την επισκεφτεί- η οποία ήταν ακόμα 

ειδωλολάτρισα- και ρώτησε τον Ξροφήτη: «ήρθε η μητέρα μου 

να με επισκεφτεί, να διατηρήσω την σχέση μου μαζί της; Ρότε 

της απάντησε: «μάλιστα να διατηρήσεις τις σχέσεις που έχεις με 

την μητέρα σου». 

Ε ήπια αντιμετώπιση των γονιών, έχει πολλά οφέλη για τον 

δούλο του Ζεού σε τούτη την ζωή και στην άλλη. Ώναφέρουμε 

για παράδειγμα, ότι η ικανοποίηση των γονιών φέρει και 

εκείνη του Ζεού, όπως τονίζει και ο Ξροφήτης, «η ικανοποίηση 

του Ώλλάχ είναι στην ικανοποίηση των γονιών, και οργή του 

Ώλλάχ είναι στην οργή των γονιών». 

Ε καλή αντιμετώπισή τους φέρει λύση στις δυσκολίες που 

ατιμετωπίζει ο άνθρωπος. Πημείο αναφοράς είναι εκείνη η 

ιστορία που αφηγήθκε ο Ξροφήτης με τα τρία άτομα που τα 

ανάγκασε η βροχή να καταφύγουν σε κάποια σπηλειά. Ρότε 

έπεσε ένας βράχος και έκλεισε την είσοδο της σπηλειάς, και τότε 

σκέφτηκαν ότι για να σωθούν, θα πρέπει να παρακαλέσουν τον 

Ζεό με τις καλές πράξεις που έκαναν. Ρότε άρχισε κάποιος 

λέγοντας: Ζεέ μου εγώ είχα γονείς ηλικιωμένους και τους 

φρόντιζα, και άρμιγα και τους έδινα το γάλα να πιούν πριν τα 
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παιδιά μου. Θάποια μέρα άργησα, και εκείνοι κοιμήθηκαν και 

στάθηκα δίπλα τους, μη θέλοντας να τους εξυπνήσουν, ενώ τα 

παιδιά μου έκλαιγαν από την πείνα, μέχρι την χαραυγή. Ζεέ 

μου αν κρίνεις ότι αυτό το έκανα για σένα, τότε κάνει να 

ανοίξει η είσοδο. Ρότε άνοιξε η είσοδος».   

Ε καλή αντιμετώπιση των γονιών, θεωρείται μια από τις 

πράξεις που ανταμεύονται στην ζωή τούτη. Ε συμπεριφορά του 

Ώβραάμ με τον πατέρα του, ανταμείφθηκε με τον ίδιο τρόπο. 

ταν τον διέταξε ο Ζεός να κάνει θυσία τον υιο του τον Ησμαήλ, 

όπως αναφέρει και το Θοράνι, «και είπε: «παιδί μου! 

Ννειρεύτηκα ότι σε θυσιάζω, δες τι σκέφτεσαι για αυτό. Γίπε: 

πατέρα μου! Θάνε αυτό που σε διατάζει». 

Γπίσης η καλή αντιμετώπιση των γονιών, φέρει μεγάλο 

κέρδος στην ζωή τούτη και στην άλλη. Ν Ξροφήτης 

συμβούλεψε εκείνο που ήθελε να κάνει τζιχάντ μαζί του, να 

μείνει με την μητέρα του και να την φροντίσει, και θα μπει στον 

παράδεισο. Γίπε επίσης, «ο γονιός κρατάει την μεσαία πύλη του 

παραδείσου, αν θέλεις διατήρησέ την ή χάσε την». Γίπε ο ιμπν 

μαρ επίσης σε κάποιον, «φοβάσαι την κόλαση και θέλεις να 

μπεις στον παράδεισο; Ρου είπε: «μάλιστα μα τον Ώλλάχ». Ρον 

ρώτησε, «οι γονείς σου ζουν;», απάντησε: «η μητέρα μου ζει». 

Ρου είπε, «να της μιλήσεις με ήπιο τρόπο και να την ταΎσει, και 

τότε θα μπεις στον παράδεισο, εφ’ όσον δεν πράξεις κάποιον 

μεγάλο αμάρτημα».  

Νι πάξεις του παιδιού δεν είναι εντάξιες με εκείνες του 

γονιού. Ν Ξροφήτης είπε, «δεν μπορεί το παιδί να ανταμείψει 
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τον γονιό του, εκός και αν τον απαλευθερώσει από την 

σκλαβιά». 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ, για μένα και για σας. 

* * * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος. 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεό παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του, την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο 

Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και 

όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του.  

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Ρο Ησλάμ, όπως επιβάλλει καλή αντιμετώπιση των γονιών, το 

κάνει και με τους συγγενείς. Ρο Θοράνι αναφέρει, «και οι 

συγγενείς φροντίζει ο ένας τον άλλον, έτσι όπως τονίζει το 

ΐιβλίο του Ζεού». 

Ν Ξροφήτης είπε, «όταν ολοκλήρωσε ο Ώλλάχ την 

δημιουργία, ήρθε η μήτρα και είπε: Ζεέ μου! Γπιδιώκω σε σένα 

από τους ανθρώπους εκείνους που δεν διατηρούν τις σχέσεις 

τους με τους συγγενείς τους. Ρης είπε: σε ικανοποιεί να φέρω 

κοντά μου εκείνον που θα διατηρήσει τις σχέσεις του με τους 

συγγενείς του, και να απομακρύνω εκείνον που δεν τις 

διατηρεί; Ώπάντησε: μάλιστα. Ρότε της είπε: σου δίνω αυτό. Θαι 

είπε ο Ξροφήτης, αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε εκείνο που 

λέει ο Ώλλάχ, «και όταν αποστρέφετε, και διασκορπίζετε την 

φθορά στην γη και κόβετε τις σχέσεις σας με τους συγγενείς σας. 

Γκείνοι που το κάνουν αυτό, τους καταριέται ο Ώλλάχ». 
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Γίπε ο Ώλλάχ, «εγώ είμαι ο Ώλλάχ, ο Ξαντελεήμων, 

δημιούργησα την μήτρα, η οποία προέρχεται και από το όνομά 

μου. ποιος την διατηρεί θα τον φέρω κοντά μου, και όποιος 

δεν την διατηρεί, και όποιος δεν την διατηρεί θα τον 

αποκλείσω».  

Ε διατήρηση των σχέσεων με τους συγγενείς γίνεται με την 

επίσκεψή τους και την φροντίδα τους. Ν Ξροφήτης είπε, «η 

ελεημοσύνη που δίνεται στους φτωχούς είναι μια, ενώ όταν 

δίνεται στους συγγενείς φτωχούς είναι ελεημοσύνη και 

διατήρηση σχέσεων». 

Ε διατήρηση των σχέσεων με τους γονείς φέρει τις εύνοιες 

του Ζεού και την ευλογία στα χρόνια ζωής. πως αναφέρει ο 

Ξροφήτης, «όποιος επιθυμεί να του ευλογήσει ο Ώλλάχ την ζωή 

του, να του δώσει από τις εύνοιες του να αντιμετωπίσει με καλό 

τρόπο τους γονείς του και να διατηρήσει τις σχέσεις του με τους 

συγγενείς του». 

Γίπε επίσης ο Ξροφήτης ότι η διατήρηση των σχέσεων με 

τους συγγενείς φέρει συγχώρεση των αμαρτιών. ένας άνδρας 

ήρθε στον Ξροφήτη (ΓΓΏΓ), και του είπε: Ώπεσταλμένε του 

Ώλλάχ διέπραξα μεγάλη αμαρτία, μπορώ να δείξω μετάνοια; 

Ώυτός είπε: «Έχεις μητέρα;», είπε: χι, τον ρώτησε: (Έχεις θεία;), 

είπε: Λαι. Ρου είπε, «να της κάνεις καλό». 

Ν Ξροφήτης είπε, «εκείνος που διατηρεί τις σχέσεις του με 

τους συγγενείς του, δεν είναι εκείνος που συμπεριφέρεται 

αμοιβαία. Ώλλά είναι εκείνος που αν κόβουν τις σχέσεις τους 

μαζί του, τις διατηρεί εκείνος». 
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Ρο Ησλάμ απαγορεύει την διακοπή σχέσεων με τους 

συγγενείς, και προειδοποιεί από τις σοβαρές συνέπειες στην ζωή 

τούτη και την άλλη. Ν Ξροφήτης είπε, «οι αμαρτίες που φέρουν 

την τιμωρία από τον Ζεό στην ζωή τούτη και στην άλλη, είναι 

τυραννία και η διακοπή σχέσεων με τους συγγενείς». Γίπε 

επίσης, «δεν μπαίνει στον παράδεισο κανένας που δεν διατηρεί 

τις σχέσεις του με τους συγγενείς του». 

Ξρέπει να φοβόμαστε τον Ώλλάχ και να συμπεριφερόμαστε 

με καλό τρόπο στους γονείς μας, και να διατηρούμε τις σχέσεις 

μας με τους συγγενείς μας. Ξρέπει να συμπεριφερόμαστε καλά 

σ’ όλους τους ανθρώπους. 

Ζεέ μου οδήγησέ μας στον να κάνουμε καλές πράξεις στους 

γονείς μας και να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας με τους 

συγγενείς μας. Σύλαξε τον λαό μας, και δώσε ασφάλεια στην 

Ώίγυπτο και δώσε της από τις εύνοιές σου. Βώσε της ειρήνη και 

στις άλλες χώρες του κόσμου. 
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Η κριςεισ του Αλλϊχ απαιτούν να υπϊρχει λόγοσ για 

κϊθε πρϊξη 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο οποίος τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο, «να [τους] πεις: 

εργάζεστε , διότι ο Ώλλάχ και ο Ώπεταλμένος του και 

οι πιστοί θα βλέπουν το έργο σας. Θαι μετά θα ξααναγυρίσετε σ’ 

Γκείνον που γνωρίζει τα ορατά και τα άορατα, και θα σας 

πληροφορήσει για ό,τι κάνατε».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειιάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσο ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ώρχικά τονίζουμε, ότι ο Ώλλάχ έχει καθιερώσει για τον 

πλανήτη αυτόν νόμους που τον ελέγχουν. Ρο Θοράνι αναφέρει, 

«ο ήλιος δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τον φεγγάρι, ούτε η νύχτα 

μπορεί να ξεπερνάει την ημέρα. λα ακολουθούν την δική τους 

τροχιά». Γίπε επίσης, «και δεν θα βρεις να αλλάξει ο νόμος του 

Ώλλάχ ούτε να τροποποιηθεί».  

Νι νόμοι του Ώλλάχ είναι το κριτήριο και η ζυγαριά που 

ρυθμίζει τις βασικές αρχές της ζωή τούτης, και βοηθούν στην 

οικοδόμηση της γης και την προστασία της. Ιέει ο Ώλλάχ, 

«είναι Γκείνος που σας δημιούργησε στην γη και σας 

Ε 
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εγκατέστησε πάνω της». Γπίσης, «μην διασκορίζετε την φθορά 

στην γη, αφού έχει οικοδομηθεί».  

Βεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα έθνη έχουν καταλάβει τους 

θεικούς νόμους, και τους ακολουθούν. Ώυτά τα έθνη έχουν 

σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ακόμα και αν δεν είναι 

μουσουλμανικές, ακόμα και αν είναι χώρες που επικρατεί ο 

αθεϊσμός, διότι αυτοί οι νόμοι δεν ευνοούν κανέναν. 

Ώπό τους νόμους του Ώλλάχ είναι και το σύστημα της 

αιτιολόγησης, δηλαδή η αιτία και η πράξη. ταν υπάρχει αιτία, 

υπάρχει και το αποτέλεσμα, δηλαδή η πράξη. 

Ώυτός είναι ένας γενικός νόμος που εφαρμόζεται στον 

πλανήτη. 

 

Θαι επικρατεί σε όλους τις εποχές και τους χώρους. Ε φωτιά 

για παράδειγμα είναι αιτία που προκαλεί κάψιμο, και ο φόνος 

είναι αιτία θανάτου, το φαγητό είναι αιτία χώρτησης, ο κάπος 

και ο μόχθος είναι αιτία επιτυχία, και η αδράνεια είναι αιτία 

αποτυχίας. 

Ρο έργο επιβάλλεται στον άνθρωπο, και είναι θρησκευτικό 

και εθνικό καθήκον. Ρο Θοράνι αναφέρει, «είναι Γκείνος που 

σας δημιούργησε την γη επίπεδη και στρωτή, για να την 

διαβαίνετε και να τρέφεστε από την συγκομιδή του. Π’ Γκεόνον 

θα είναι η ανάσταση». Θαι, «όταν τελειώσει η προσευχη, να 

διασκορπίσετε στην γη, και να αναζητήσει την συγκομιδή του 

Ώλλάχ. Λα δοξάσετε πολύ τον Ώλλάχ, για να ευημερήσετε».  
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Ρο Ησλάμ προωθί την έννοια της εργασία και της 

οικοδόμησης της γης. Βεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την 

αδράνεια, που θα μας κρατήσει μακριά από την  πορεία του 

εκσυγχρονισμού. 

Έτσι έκαναν και οι προφήτηες του Ώλλάχ στις υποθέσεις της 

ζωής τους. Ν Λώε για παράδειγμα ήταν μαραγκός. Κετά τον 

διέταξε ο Ώλλάχ, αφού έμεινε πολλά χρόνια καλώντας τον λαό 

του στην λατρεία του Ώλλάχ, να φτιάξει την κιβωτό, «να 

δημιουργήσεις την κιβωτό υπό την φροντίδα μας». Ζα 

μπορούσε ο Ώλλάχ να τον σώσει χωρίς αιτία και χωρίς πράξη. 

Γκετέλησε τις διαταγές του Θυρίου του, μη δίνοντας σημασία 

στις αντιδράσεις του λαού του, μέχρι που τον έσωσε ο Ώλλάχ 

εκείνον και τους ανθρώπους που τον ακολούθησαν. 

Ν Βαβίβ ήταν σιδεράς, και τον άμαθε ο Ώλλάχ αυτό το 

επάγγελμα. Ιέει, «και βέβαια δώσαμε την χάρη μας στον 

Βαβίδ: «ω βουνά, δοξάζετε τον Ώλλάχ μαζί του και εσείς 

πουλιάα επίσης». Θαι μαλακώσαμε για χάρη του το σίδερο». 

Ν Ξροφήτης είπε, «η καλύτερη τροφή είναι εκείνη που την 

τρώει ο άνθρωπο από τον μόχθο της εργασία του. Θι ο 

προφήτης του Ώλλάχ ο Βαβίδ, έτρωγε από τον μόχθο της 

εργασία του». 

Ν προφήτης του Ώλλάχ ο Ηωσήφ, ο οποίος σχεδίασε για να 

σώσει την χώρα από την λιμοκτονία. 

 

Έτσι, σώθηκαν οι άνθρωπο από έναν μεγάλο κίνδυνο. Έχει 

προετοιμάσει ένα μακρύ και μελετημένο σχέδιο για να σώσει 
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την χώρα από την πείνα που περιβάλλει ολόκληρο τον κόσμο, 

και πέτυχε για την χώρα την ευημερία και την πρόοδο, την 

προστασία και την οικονομική εξουσία. Ρο Θοράνια ανφέρει, 

«και είπε: Ζα σπείρετε επί εφτά χρόνια και θα δουλέψετε 

σκληρά και ακατάπαυστα, ν’ αφήσετε όμως τον σπόρο μέσα στο 

στάχυ, εκτός από λίγα που θα τρώτε. Κετά, θα ακολουθήσουν 

εφτά άγονα χρόνια, που θα εξαντλήσουν όλα τα αποθέματά 

σας, εκτός από λίγα, τα οποία θα έχετε φυλαγμένα. Όστερα, θα 

ακολουθήσει ένας χρόνος, όταν οι άνθρωποι θα νιώσουν 

ευτυχείς». 

Ρο ίδιο έγινε και με την Καριάμ (την ειρήνη να έχει), που 

απολάμβανε τις εύνοιες του Ζεού, με έναν τρόπο που 

προκάλεσε την απορία του προφήτη του Ώλλάχ Δαχαρία (την 

ειρήνη να έχει). Θαι την ρώτησε όπως αναφέρει και το Θοράνι, 

«κάθε φορά που έμπαινε ο Δαχαρίας στον άμβωνα όπου 

βρισκόταν εκείνη, έβρισκε διάφορες χάρες. ταν την ρώτησε: ω 

Καριάμ, από που έχεις αυτές [τις χάρες]; Γίπε: είναι από τον 

Ώλλάχ». Πε ένα άλλο σημείο το Θοράνι ανφέρει ένα γεγονός 

που επίσης αφορά την Καριάμ, η οποία παρά την αδυναμία 

και τον πόνο που είχε, την διέταξε ο Ώλλάχ να κουνήσει τον 

κορμό της χουρμαδιάς, για να πέσουν χουρμαδιές. Ζα 

μπορούσε επίσης ο Ώλλάχ να κάνει τις χουρμαδιές να πέσουν, 

χωρίς καμία κίνηση εκ μέρους της Καριάμ. μως, ο Ώλλάχ 

ήθελε με αυτό να μας κάνει να εργαστούμε και να καταβάλουμε 

τις προσπάθειες.  

Πημείο αναφοράς είναι και η παρακάτω στίχοι, 
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Λα βασιτείς στον Ώλλάχ σ’ όλες τις υποθέσεις 

Θαι μην σταματήσεις ποτέ την αναζήτηση 

ισχυριζόμενος                         αδυναμία 

Κα δεν είδες πως ο Ώλλάχ είπε στην Καριάμ 

«κούνησε τον κορμό και θα πέσουν οι χουρμάδες  

Ών ήθελε θα θα της τα έριχνε χωρίς κούνημα 

μως η κάθε πράξη έχει δικαιολογία. 

Ν Ξροφήτης μας μάς έδωσε το καλύτερο πρότυπο στην 

προσπάθεια, όταν αποφάσισε να μεταναστεύσει από την Κέκκα 

στην Κεντίνα. Ν Ξροφήτης δίδαξε στους πιστούς ότι το 

μελετημένο σχέδιο, σίγουρα έχει καλό αποτέλεσμα.  

Ν Ξροφήτης προέτοιμασε τα μέσα μετακίνησης, διάλεξε τον 

πιστό σύντροφο, προσδιόρισε τον τόπο και τον χρόνο για να 

ξινησήσουν το ταξίδι τους. Μικήνησαν από το σπίτι του Άμπου 

Κπακρ, και διάλεξε έναν επαγγελματία, για να τους οδηγήσει. 

Ώυτό σημαίνει ότι ο Ξροφήτης διάλεξε με βάση της 

αξιοκρατίας, παρά τις διαφορές ιδεολογίες και τα δόγματα.  

Βιέταξε ο Ξροφήτης τον Ώμέρ ιμπν Σουχάιρα, για να τους 

ακολουθήσει με σκοπό να καλύψει τα ίχνη τους, παρά το 

γεγονός ότι ο ίδιος ήταν βέβαιος ότι ο Ώλλάχ τον Ξροστάτευε 

εκείνον και τον σύντροφο του. μως ο Ξροφήτης ήθελε να μας 

διδάξει να ψάξουμε για τα αίτια, και να εκμεταλλευτούμε τα 

μέσα. 

Δητώ συγχώρηση για μένα και για σας 

Ε δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ. Καρτυρώ ότι δεν 

υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ. Θαι μαρτυρώ ότι ο 
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Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην 

ειρήνη και την ευλογία Ρου να έχουν ο Ξροφήτης Ρου, τα μέλη 

της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι 

ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Ε χρήση των μέσων, δεν αντιτίθεται καθόλου με το γεγονός 

ότι ο άνθρωπος βασίζεται πάνω στον Ώλλάχ, διότι όταν 

γνωρίζει κανείς την έννοια του «βασίζομαι στον Ώλλάχ», τότε 

θα καταβάλει ακόμα περισσότερες προσπάθειες για την 

εξάντληση των μέσων. Ν άνθρωπος δεν μπορεί τίποτα, παρά να 

προσπαθήσει, και το αποτέλεσμα το αφήνει πάντα στον Ώλλάχ. 

Ν οποίος τονίζει στο Θοράνι, «Γσένα μόνο λατεύουμε, και από 

Γσένα μόνο ζητούμε την βοήθεια». 

 

Ν Ξροφήτης τονίζει, για να μας εξηγήσει την βασική έννοια 

του (ταουάκκουλ», με πραξτικό τρόπο, «αν βασίζεστε αληθινά 

πάνω στον Ώλλάχ, τότε θα σας δώσει από τις χάρες του, έτσι 

όπως κάνει με τα πουλιά, που φεύγουν πεινασμένα, και 

γυρίζουν χωρτασμένα». 

Ρα πουλιά δεν μπορούν να δημιουργήσουν ούτε να 

εξασφαλίσουν την τροφή τους, όμως προσπαθούν και ο Ώλλάχ 

τους δίνει από τις χάρες του. Ώυτό είναι έμφυτο στοιχείο μέσα 

τους, και το εφαρμόζουν πρακτικά κάθε μέρες. 

Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) δίδασκε στους συντρόφους του την 

έννοια του «ταουάκκουλ», και την εξάντληση όλων των μέσων. 

Βεν υπερβάλλουμε καθόλου όταν λέμε πως όταν δεν 
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προσπαθούμε και δεν εκμεταλλευόμαστε τα μέσα για να 

πραγματοποιήσουμε την πρόοδο και την ανάπτυξη, για μας και 

τα παιδιά μας, θα είμαστε αμαρτωλοί. 

Ε θρησκεία πας είναι η θρησκεία της γνώσης, του 

πολιτισμού. Γίναι η θρησκεία που θέλει το καλό για όλη την 

ανθρωπότητα 

Πτο σημείο αυτό κρίνουμε χρήσιμο να αναφέρουμε ότι όταν 

κάποιος άνθρωπος ρώτησε τον Ξροφήτη: «να αφήσω την 

καμήλα μου άδετη και να βασιστώ στον Ώλλάχ; Ή να την δέσω 

και να βασιστώ στον Ώλλάχ;», του απάντησε: «να την δέσεις και 

να βασιστείς στον Ώλλάχ». Ρο δέσιμο της καμήλας, δεν είναι 

παρά αιτία, που χρησιοποίησε ο άνθρωπος, όμως ο Ώλλάχ είναι 

πάντα ο Ξροστάτης. 

Ζεέ μου, καθοδήγησέ μας για να εργαστούμε προς όφελος 

της θρησκείας μας, της πατρίδας μας και του λαού μας. Βώσε 

πρόοδο στις χώρες μας και σε όλες τις χώρες του κόσμου. 

 ا.
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Σα δικαιώματα των γονιών και των ςυγγενών 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος ο 

οποίος λέει στο Ηερό του ΐιβλίο, «ο Θύριός σου έχει 

αποφασίσει να μην λατρεύετε κανέναν άλλον, εκτός 

από Ώυτόν, και να συμπεριφέρεστε στους γονείς με ήπιο τρόπο. 

Ρον μεγαλώνει ο ένας από αυτούς και και όταν μεγαλώνουν και 

οι δυο, να μην τους λεις ούτε μια λέξη κακή ούτε να τους 

μέμφεσαι, αλλά να τους λεις καλά λόγια. Θαι να είσαι ταπεινός 

και τρυφερός και να λες: Θύριε δείξε την φιλευσπλαχνία Που σ’ 

αυτούς που με έθρεψαν στα παιδικά μου χρόνια». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μόνο ο Ώλλάχ, και 

μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ρο Ησλάμ έχει έρθει με ένα μήνυμα χάριτος, προωθώντας 

κάθε καλή ηθική, ριζοβολώντας σε κάθε ευγενή αρχή, 

καθοδηγώντας κάθε ορθή συμπεριφορά και κάνοντας από τις 

αξίες και τα ιδανικά, έναν τρόπο ζωής, ελέγχοντας την 

ισορροπία των συναλλαγών μεταξύ ανθρώπων με βάση της 

αλήθειας, δικαιοσύνης, συμπόνιας, αγάπη και ανθρωπιάς. Ρο 

Θοράνι αναφέρει, «ο Ώλλάχ διέταξε να επικρατήσουν η 

δικαιοσύνη και η αγαθοεργία και η υπάρχει γενναιοδωρία 

Ε 
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προς τους φτωχούς συγγενείς. Ώπαγορεύει την απρέπεια, την 

κακεντρέχεια και την αδικία. Πας επιπλήττει για να προσέχετε». 

Κία από τις εκδηλώσεις του μεγαλείου του ισλαμικού νόμου, 

είναι ότι ορίζει κανόνες και ελέγχους και υποχρεώσεις για την 

αντιμετώπιση των γονέων και των συγγενών τους. Νι γονείς 

είναι οι πάντα προηγούνται για σεβασμό, εκτίμηση και 

φροντίδα. Ν Ξαντοδύναμος Ζεός μας έχει διατάξει- όπως 

αναφέρει και το Ηερό του ΐιβλίο- να αντιμετωπίσουμε τους 

γονείς μας με δικαιοσύνη και φιλανθρωπία. Ν Ξαντοδύναμος 

Ζεός συνδυάζει την καλή αντιμετώπιση των γονιών με την 

λατρεία του και με την απαγόρευση συνεταιρισμό άλλου Ζεού 

μαζί του. Ρο Θοράνι αναφέρει, «να λατρεύετε τον Ώλλάχ και να 

μην συνεταιρίζετε μαζί του άλλες θεότητες, και να 

αντιμετωπίζετε τους γονείς με φιλανθρωπία». Ν Ώλλάχ διατάζει 

τους ανθρώπους να τον δοξάζουν και να τον ευχαριστούν για 

τις εύνοιές του, και συνδιάζει αυτό με την καλή αντιμετώπιση 

των γονιών και την ευχαρίστησή τους. Ν ιμπν Ώμπάς τόνισε, 

«τρια εδάφια αποκαλύφθηκαν συνδεδεμένα με άλλα τρια, και 

κανένα από τα τρια αυτά δεν γίνεται αποδεκτό χωρίς το άλλο. 

Ένα από αυτά είναι εκείνο που αναφέρει, «να με ευχαριστείτε 

Γμένα και τους γονείς σας». Ως εκ τούτου, όποιος ευχαριστεί 

τον Ώλλάχ, και δεν ευχαριστεί τους γονείς του, τότε δεν θα είναι 

αποδεκτές οι ευχαριστίες του. 

Ρο Ησλάμ δίνει μεγάλο ενδιαφέρον στους γονείς, και διατάζει 

να τους αντιμετωπίζουμε με καλό τρόπο και να τους παρέχουμε 

την φροντίδα. Ώξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι κάποιος 
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ήρθε στον Ξροφήτη και ήθελε να κάνει τζιχάντ μαζί του. Ρον 

ρώτησε ο Ξροφήτης: οι γονείς σου ζουν; Θαι απάντησε: 

μάλιστα! Ρου είπε: να μόχθείς για αυτούς». 

Νι κόρες του Ξροφήτη Πάλιχ στην ιστορία του με τον 

Κωυσή. Θατάλαβαν ότι ο πατερας τους είναι ηλικιωμένος, και 

χρειαζόταν βοηθεία διότι δεν μπορούσε να δουλέψει, και 

έκαναν εκείνες τις εργασίες αντι\ί αυτού, χωρίς παράπονο. Ρο 

Θοράνι αναφέρει, «και όταν ήρθαν για το μερό της πόλης 

Κάντιαν, βρήκαν εκεί ανθρώπους που πότιζαν, και είδε εκείνος 

δυο γυναίκες πίσω τους. Ρους ρώτησε: τι έχετε; Ρου απάντησαν: 

δεν παίρνουμε νερό μέχρι να πάρουν οι βοσκοί και ο πατέρας 

μας είναι ηλικιωμένος». Γπίσης, ο Ρζάμπερ αφηγήθκε ότι 

κάποιος είπε στον Ξροφήτη: ω Ώπεσταλμε του Ώλλάχ! Έχω 

παιδιά και περιουσία, και ο πατέρας μου θέλει να πάρει τη 

περιουσία μου. Ρου είπε, «εσύ και ό,τι κατέχει στην υπηρεσία 

του πατέρα σου». 

 

Έχουμε επίσης καλό παράδειγμα στην Σατίμα (ΓΏΓ), η 

οποία έδειχνε μεγάλο σεβασμό στον πατέρα της. ταν ερχόταν 

ο Ξροφήτης, εκείνη σηκωνόταν και τον φιλούσε και τον κάθιζε 

στην θέση της, και χαιρόταν για τον ερχομό του.  

Ρο Ησλάμ μας διατάζει να τους σεβόμαστε και να μην ους 

βλάπτουμε, όπως αναφέρει και το Θοράνι, «αν οι ένας από 

αυτούς ή και οι δυο γεράσουν, μην τους λεις κακά λόγια και 

μην τους μέμφεσαι, και να τους πεις καλά λόγια». 
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Ν Ώλλάχ απαγορεύει τον άνθρωπο από την παραμικρή λέξη 

που εκφράζει την πλήξη. Ών υπήρχε άλλη λέξη εκτός και από 

του «ωχ» που δείχνει αντίδραση, θα την απαγόρευε ο Ώλλάχ.  

Βεν επιτρέπεται στον άνθρωπο να βλάψει τους γονείς του με 

οποιανδήποτε μορφή. Ν άμπου Τουράιρα είπε, 

συμβουλεύοντας έναν άνθρωπο για να συμπεριφέρεται καλά 

στον πατέρα του, «μην περπατήσεις μπροστά στον πατέρα σου, 

μην καθίσεις πριν από αυτό, μην τον καλέσεις με το όνομά του 

και μην ευθύνεσαι στο βρίσιμό του». Βεν επιτρέπεται για 

κανέναν μουσουλμάνο να βλάπτει τους γονείς του. Ν 

Ξροφήτης είπε, «η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να κακολογήσει 

κανείς τους γονείς του. Ρον ρώτησαν: και πώς τους κακολοεί 

Ξροφήτα του Ώλλά; Ώπάντησε: να βρίσει τους γονείς κάποιου 

άλλου, και τότε ο άλλος βρίζει τον πατέρα και την μητέρα του».  

Ρο Ησλάμ επιβάλλει στους πιστούς να συμπεριφέρονται με 

καλό τρόπο στους γονείς, ακόμα και αν είναι αλλόθρησκοι, 

όπως αναφέρει και το Θοράνι, «και αν προσπαθούν να σε 

κάνουν να συνεταιρίσεις μαζί μου άλλον Ζεό, που δεν 

αναγνωρίζεις, να μην τους υπακούσεις, όμως να τους 

συμπεριφέρεσαι με καλό τρόπο στην ζωή τούτη». Ν Ξροφήτης 

του Ζεού ο Ώβραάμ, αντιμετώπιζε τον πατέρα του με ηπιότητα, 

όπως αναφέρει και το Θοράνι, «να διηγηθείς την ιστορία του 

Ώβραάμ που αναφέρεται στο ΐιβλίο. Ήταν ήναν ένας 

φιλόπιστος Ξροφήτης. ταν είπε στον πατέρα του: «Ω πατέρα! 

Αιατί λατεύεις εκείνα που δεν μπορούν ούτε να σε ακούσουν, 

ούτε να σε δουν και ούτε να σε βοηθήσουν; Ω πατέρα μου! Έχω 
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δεχτεί φώτιση την οποία εσύ δεν έχει λάβει. Ώκολου=ύθησέ με 

κι εγώ θα σε οδηγήσω στον δρόμο της σωτηρίας. Ω πατέρα μου! 

Ρην μην λατρεύεις τον Πατανά που αντιστέκεται στον 

Ξανελεήμονο. Ω πατέρα μου! Σοβάμαι ότι ι Ξαντοδύναμος θα 

σε τιμωρήσει και τότε θα γίνεις σύντροφος του Πατανά». 

Θαι η Ώσμαά η θεγατέρα του άμπου Κπακρ, της ήρθε η 

μητέρα της να την επισκεφτεί- η οποία ήταν ακόμα 

ειδωλολάτρισα- και ρώτησε τον Ξροφήτη: «ήρθε η μητέρα μου 

να με επισκεφτεί, να διατηρήσω την σχέση μου μαζί της; Ρότε 

της απάντησε: «μάλιστα να διατηρήσεις τις σχέσεις που έχεις με 

την μητέρα σου». 

Ε ήπια αντιμετώπιση των γονιών, έχει πολλά οφέλη για τον 

δούλο του Ζεού σε τούτη την ζωή και στην άλλη. Ώναφέρουμε 

για παράδειγμα, ότι η ικανοποίηση των γονιών φέρει και 

εκείνη του Ζεού, όπως τονίζει και ο Ξροφήτης, «η ικανοποίηση 

του Ώλλάχ είναι στην ικανοποίηση των γονιών, και οργή του 

Ώλλάχ είναι στην οργή των γονιών». 

Ε καλή αντιμετώπισή τους φέρει λύση στις δυσκολίες που 

ατιμετωπίζει ο άνθρωπος. Πημείο αναφοράς είναι εκείνη η 

ιστορία που αφηγήθκε ο Ξροφήτης με τα τρία άτομα που τα 

ανάγκασε η βροχή να καταφύγουν σε κάποια σπηλειά. Ρότε 

έπεσε ένας βράχος και έκλεισε την είσοδο της σπηλειάς, και τότε 

σκέφτηκαν ότι για να σωθούν, θα πρέπει να παρακαλέσουν τον 

Ζεό με τις καλές πράξεις που έκαναν. Ρότε άρχισε κάποιος 

λέγοντας: Ζεέ μου εγώ είχα γονείς ηλικιωμένους και τους 

φρόντιζα, και άρμιγα και τους έδινα το γάλα να πιούν πριν τα 
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παιδιά μου. Θάποια μέρα άργησα, και εκείνοι κοιμήθηκαν και 

στάθηκα δίπλα τους, μη θέλοντας να τους εξυπνήσουν, ενώ τα 

παιδιά μου έκλαιγαν από την πείνα, μέχρι την χαραυγή. Ζεέ 

μου αν κρίνεις ότι αυτό το έκανα για σένα, τότε κάνει να 

ανοίξει η είσοδο. Ρότε άνοιξε η είσοδος».   

Ε καλή αντιμετώπιση των γονιών, θεωρείται μια από τις 

πράξεις που ανταμεύονται στην ζωή τούτη. Ε συμπεριφορά του 

Ώβραάμ με τον πατέρα του, ανταμείφθηκε με τον ίδιο τρόπο. 

ταν τον διέταξε ο Ζεός να κάνει θυσία τον υιο του τον Ησμαήλ, 

όπως αναφέρει και το Θοράνι, «και είπε: «παιδί μου! 

Ννειρεύτηκα ότι σε θυσιάζω, δες τι σκέφτεσαι για αυτό. Γίπε: 

πατέρα μου! Θάνε αυτό που σε διατάζει». 

Γπίσης η καλή αντιμετώπιση των γονιών, φέρει μεγάλο 

κέρδος στην ζωή τούτη και στην άλλη. Ν Ξροφήτης 

συμβούλεψε εκείνο που ήθελε να κάνει τζιχάντ μαζί του, να 

μείνει με την μητέρα του και να την φροντίσει, και θα μπει στον 

παράδεισο. Γίπε επίσης, «ο γονιός κρατάει την μεσαία πύλη του 

παραδείσου, αν θέλεις διατήρησέ την ή χάσε την». Γίπε ο ιμπν 

μαρ επίσης σε κάποιον, «φοβάσαι την κόλαση και θέλεις να 

μπεις στον παράδεισο; Ρου είπε: «μάλιστα μα τον Ώλλάχ». Ρον 

ρώτησε, «οι γονείς σου ζουν;», απάντησε: «η μητέρα μου ζει». 

Ρου είπε, «να της μιλήσεις με ήπιο τρόπο και να την ταΎσει, και 

τότε θα μπεις στον παράδεισο, εφ’ όσον δεν πράξεις κάποιον 

μεγάλο αμάρτημα».  

Νι πάξεις του παιδιού δεν είναι εντάξιες με εκείνες του 

γονιού. Ν Ξροφήτης είπε, «δεν μπορεί το παιδί να ανταμείψει 
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τον γονιό του, εκός και αν τον απαλευθερώσει από την 

σκλαβιά». 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ, για μένα και για σας. 

* * * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος. 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεό παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του, την ειρήνη και την ευλογία του να έχουν ο 

Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και 

όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του.  

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Ρο Ησλάμ, όπως επιβάλλει καλή αντιμετώπιση των γονιών, το 

κάνει και με τους συγγενείς. Ρο Θοράνι αναφέρει, «και οι 

συγγενείς φροντίζει ο ένας τον άλλον, έτσι όπως τονίζει το 

ΐιβλίο του Ζεού». 

Ν Ξροφήτης είπε, «όταν ολοκλήρωσε ο Ώλλάχ την 

δημιουργία, ήρθε η μήτρα και είπε: Ζεέ μου! Γπιδιώκω σε σένα 

από τους ανθρώπους εκείνους που δεν διατηρούν τις σχέσεις 

τους με τους συγγενείς τους. Ρης είπε: σε ικανοποιεί να φέρω 

κοντά μου εκείνον που θα διατηρήσει τις σχέσεις του με τους 

συγγενείς του, και να απομακρύνω εκείνον που δεν τις 

διατηρεί; Ώπάντησε: μάλιστα. Ρότε της είπε: σου δίνω αυτό. Θαι 

είπε ο Ξροφήτης, αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε εκείνο που 

λέει ο Ώλλάχ, «και όταν αποστρέφετε, και διασκορπίζετε την 

φθορά στην γη και κόβετε τις σχέσεις σας με τους συγγενείς σας. 

Γκείνοι που το κάνουν αυτό, τους καταριέται ο Ώλλάχ». 
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Γίπε ο Ώλλάχ, «εγώ είμαι ο Ώλλάχ, ο Ξαντελεήμων, 

δημιούργησα την μήτρα, η οποία προέρχεται και από το όνομά 

μου. ποιος την διατηρεί θα τον φέρω κοντά μου, και όποιος 

δεν την διατηρεί, και όποιος δεν την διατηρεί θα τον 

αποκλείσω».  

Ε διατήρηση των σχέσεων με τους συγγενείς γίνεται με την 

επίσκεψή τους και την φροντίδα τους. Ν Ξροφήτης είπε, «η 

ελεημοσύνη που δίνεται στους φτωχούς είναι μια, ενώ όταν 

δίνεται στους συγγενείς φτωχούς είναι ελεημοσύνη και 

διατήρηση σχέσεων». 

Ε διατήρηση των σχέσεων με τους γονείς φέρει τις εύνοιες 

του Ζεού και την ευλογία στα χρόνια ζωής. πως αναφέρει ο 

Ξροφήτης, «όποιος επιθυμεί να του ευλογήσει ο Ώλλάχ την ζωή 

του, να του δώσει από τις εύνοιες του να αντιμετωπίσει με καλό 

τρόπο τους γονείς του και να διατηρήσει τις σχέσεις του με τους 

συγγενείς του». 

Γίπε επίσης ο Ξροφήτης ότι η διατήρηση των σχέσεων με 

τους συγγενείς φέρει συγχώρεση των αμαρτιών. ένας άνδρας 

ήρθε στον Ξροφήτη (ΓΓΏΓ), και του είπε: Ώπεσταλμένε του 

Ώλλάχ διέπραξα μεγάλη αμαρτία, μπορώ να δείξω μετάνοια; 

Ώυτός είπε: «Έχεις μητέρα;», είπε: χι, τον ρώτησε: (Έχεις θεία;), 

είπε: Λαι. Ρου είπε, «να της κάνεις καλό». 

Ν Ξροφήτης είπε, «εκείνος που διατηρεί τις σχέσεις του με 

τους συγγενείς του, δεν είναι εκείνος που συμπεριφέρεται 

αμοιβαία. Ώλλά είναι εκείνος που αν κόβουν τις σχέσεις τους 

μαζί του, τις διατηρεί εκείνος». 
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Ρο Ησλάμ απαγορεύει την διακοπή σχέσεων με τους 

συγγενείς, και προειδοποιεί από τις σοβαρές συνέπειες στην ζωή 

τούτη και την άλλη. Ν Ξροφήτης είπε, «οι αμαρτίες που φέρουν 

την τιμωρία από τον Ζεό στην ζωή τούτη και στην άλλη, είναι 

τυραννία και η διακοπή σχέσεων με τους συγγενείς». Γίπε 

επίσης, «δεν μπαίνει στον παράδεισο κανένας που δεν διατηρεί 

τις σχέσεις του με τους συγγενείς του». 

Ξρέπει να φοβόμαστε τον Ώλλάχ και να συμπεριφερόμαστε 

με καλό τρόπο στους γονείς μας, και να διατηρούμε τις σχέσεις 

μας με τους συγγενείς μας. Ξρέπει να συμπεριφερόμαστε καλά 

σ’ όλους τους ανθρώπους. 

Ζεέ μου οδήγησέ μας στον να κάνουμε καλές πράξεις στους 

γονείς μας και να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας με τους 

συγγενείς μας. Σύλαξε τον λαό μας, και δώσε ασφάλεια στην 

Ώίγυπτο και δώσε της από τις εύνοιές σου. Βώσε της ειρήνη και 

στις άλλες χώρες του κόσμου. 
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Η ούμμα που μελετϊει εύναι ούμμα τησ δημιουργύασ με 

επιδεξιότητα 

 
 διαφορά ανάμεσα στους επιστήμονες της ούμμα και 

των επιπόλαιων 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο οποίος τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο, «είναι ίσοι αυτο΄λι που 

εργάζονται με εκείνους που δεν εργάζονται; Κόνο οι άνθρωποι 

που έχουν κατανόηση, είναι εκείνοι που καταλαβαίνουν». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος Ρου και 

Ώπεσταλμένος Ρου. Ρην ειρ’ηνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντοφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ρο Ησλάμ προωθεί τον άνθρωπο για να αναζητήσει την 

επιστήμη, και να κοπιάζεται για αυτήν. Ρο πιο κατάλληλο 

επιχείρημα για αυτό είναι εκείνο που αναφέρει το Θοράνι, 

«διάβασε στο όνομα του Ζεού σου που έπλασε. Έπλασε τον 

άνθρωπο από ... διάβασε και ο Ζεός σου είναι ο πιο 

γενναιόδωρος. Γίναι εκείνος που δίδαξε με το στυλό. Βίδαξε 

στον άνθρωπο εκείνα που δεν γνώριζε». 

Ε πρώτη θεϊκή διαταγή που αποκάλυψε η θεία έμπνευση, ήταν 

η ανάγνωση που αποτελεί την πρώτη πύλη της επιστήμης. Κετά 

έγινε αναφορά στο στυλό, που αποτελεί το εργαλείο της 

καταγραφής της επιστήμης. Ώυτή είναι μια επιβεβαίωση για 

Ε 
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όλους τους ανθρώπους, για την μεγάλη σημασία που κατέχει η 

επιστήμη. Γίναι ένα επιχείρημα για την σημαντικότητα της 

επιστήμης, και σαφής αναφορά που αποδεικνύει ότι η ισλαμική 

θρησκεία είναι θρησκεία της γνώσης και της επιστήμης. Γίναι 

ένα επιχείρημα που υπογραμμίζει ότι η ούμμα αυτή είναι της 

επιστήμης και της δημιουργίας του πολιτισμού. 

πάρχει ένα ολόκληρο στάδιο στο Θοράνι που έχει το όνομα 

(αλ-Θάλαμ «στυλό»), όπου στην αρχή του τονίζει ο Ώλλά, 

«Λούν. Κα το στυλό! Θαι μα όλα εκείνα που καταγράφουν». 

Ώυτό τονίζει την σημαντικότητα της επιστήμης και των 

εργαλείων της.  

Πημείο αναφοράς είναι το γεγονός ό,τι ο Ξροφήτης, δεν 

ποθούσε τίποτα από τις εύνοιες της ζωής τούτης περισσότε από 

την επιστήμη και την γνώση. Ρο Θοράνι τονίζει, «και πες: Ζεέ 

μου! Βώσε μου περισσότερη γνώση». πογραμμίζουμε επίσης 

ότι η αναζήτη της επιστήμης και της γνώσης, όπως έχει τονίσει 

και ο Ξροφήτης, είναι ένας από τους λόγους που μπαίνει ο 

άνθρωπος στον παράδεισο. Πτο σημείο αυτό αναφέρουμε αυτό 

που είπε ο Ξροφήτης, «όποιος βγαίνει για να αναζητήσει την 

γνώση, είναι στον δρόμο του Ώλλάχ μ,εχρι να γυρίσει». Γπίσης, 

«όποιος ακολουθεί τον δρόμο της επιστήμης, θα του 

διευκολύνει ο Ώλλάχ να ακολουθήσει έναν δρόμο για τον 

παράδεισο». 

Ε επιστήμη είναι ο λόγος ανάπτυξης των εθνών, και χάρη σ’ 

αυτή απποκτά ο άνθρωπος την κατάλληλη θέση που του αξίζει. 

Ρο Ηερό Θοράνι δίνει μεγάλη έμφαση στους επιστήμονες – με τις 
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διάφορες ειδικεύσεις τους- και τονίζει στο Θοράνι, «ο Ώλλάχ 

ανεβάζει τους πιστούς από σας και εκείνους που έχουν την 

γνώση πιο ψηλά». Θαι τονίζει, «οι επιστήμονες φοβούνται τον 

Ώλλάχ». Ώυτοί οι άνθρωποι έχουν ψηλή θέση, για αυτό ο 

Ώλλάχ τονίζει στο Θοράνι, «ο Ώλλάχ μαρτυρεί ότι είναι ο ίδιος 

ένας και μοναδικός. Ρο ίδιο και οι άγγελοι και οι άνθρωποι που 

κατέχουν την γνώση». 

Ν Ξροφήτης τόνισε ότι οι άνθρωποι των γραμμάτωων, είναι οι 

κληρονόμοι των προφητών που καθοδηγούν τους ανθρώπους 

στην πορεία του δικίου και τους προωθεί στην οιοδόμηση. Γίπε 

ο ίδιος, «οι επιστήμονες είναι οι κληρονόμοι των προφητών, και 

οι προφήτες δεν κληροδότησαν ούτε ντέρχαμ ούτε ντενάρ, αλλά 

την επιστήμη. Ώλλάχ την επιστήμη.  

Ώναμφίβολα οι επιστήμονες εκείνοι που τους επαινεί ο 

Ξροφήτης, είναι εκείνοι οι τίμιοι, που γνωρίζουν το βάρος 

εκείνο που κουβαλούν.  

Νι επιστήμονες της ούμμα έχουν καταλάβει την σημαντικότητα 

της θέσης της επιστήμης. Έχουν κατανοήσει ότι η επιστήμη δεν 

είναι εργαλείο για τα κέρδη ούτε η θρησκεία. 

Ρο Θοράνι αναφέρει, «πες: δεν σας ζήτησα καμία ανταμοιβή, 

την ανταμοιβή μου θα την λάβω από τον Ώλλάχ. Γίναι μάρτυς 

των πάντωων». Γπίσης, «πες: δεν σας ζήτησα καμία ανταμοιβή, 

όποιος επιθυμεί, μπορεί να ακολουθήσει την πορεία του για τον 

Ζεό του¨. Θαι τονίζει για τους προφήτες Λώε, τον Τούντ, τον 

Πάλεχ και τουν Ιώτ, «και δεν σας ζητώ καμία ανταμοιβή, την 
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ανταμοιβή μου θα την λάβω από τον Θύριο του σύμπαντος». 

Ώυτό επιβεβαιώνει κοινό σκοπό και την κοινή μέθοδο.  

Νι αληθινοί επιστήμονες είναι εκείνοι που δίνουν από τον 

χρόνο τους και κοπιάζουν για να υπηρετήσουν την θρησκεία 

τους και την πατρίδα τους. Θαθοδηγούν τους ανθρώπους στην 

πορεία της μετριοπάθειας, της ανοχής και του έλεους. Ρο 

κάλεσμά τους θα καροποφορέσει, και θα δημιουργήσουν 

ανθρώπους που θα χτίσουν και που θα αξιοποιήσουν τις 

υψηλές ανθρώπινες αξίες. Ζα δημιουργήσουν ανθρώπους που 

θα δώσουν μεγάλη έμφαση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 

που θα ζήσουν ειρηνικά με όλους. Ώυτή είναη η χρήσιμη και 

καρποφόρα γνώση, που χρησιμεύει στον άνθρωπο μετά τον 

θάνατό του. Ν Ξροφήτης είπε, «όταν ο άνθρωπος απεβιώνει, 

τότε παύει και το έργο του, εκτός και αν κάνει εξασφαλίζει: μια 

ελεημοσύνη που τρέχει, χρήσιμη επιστήμη ή και ένα καλό και 

ευσεβές παιδί που θα παρακαλέσει τον Ώλλάχ για αυτόν».  

Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓΞ πάντα παρακαλούσε τον Ώλλάχ να τον 

διαφυλάξει από την άχρηστη γνώση, λέγοντας: «ζητήστε από 

τον Ώλλάχ χρήσιμη γνώση, και παρακαλέστε τον να σας 

διαφυλάξει από την άχρηστη γνώση». 

Γπίσης πάντα παρακαλούσε τον Ώλλάχ, λέγοντας: «Ζεέ μου 

φύλαξέ με από γνώση που δεν χρησιμεύει, από καρδιά που δεν 

σε φοβάται, από ψυχή που δεν γεμίζει και από κάλεσμα που 

δεν βρίσκει την ανταπόκρισή Που». 

Δητώ συγώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας! 
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Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος. 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

απεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσο ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Νι έμπιστοι επιστήμονες της ούμμα , είναι εκείνοι που 

ακολουθούν την σωστή πορεία και έχουν καλό χαρακτήρα και 

ανοχή. Γίναι εκείνοι που σηκώνουν την σημαία της 

μετριοπάθειας, και υπερασπίζονται την θρησκεία του Ώλλάχ 

και τις παρερμηνείες. 

Νι περιπλανώμενοι επιστήμονες, είναι εκείνοι που 

εκμεταλλεύονται την θρησκεία του Ώλλάχ, για να 

πραγματοποιήσουν τους σκοπούς τους. Γίναι εκείνοι που 

εκδίδουν φετφάδες που φέρουν καταστροφή και προκαλούν 

διχόνοια. Ν Ξεοδήτης είπε, «αν κάποιος αποκαλεί τον αδελφό 

του άπιστο, τότε κάποιος από τους δυο θα είναι. Ών είναι 

εκείνος που τον χαρακτήρισε έτσι, διαφορετικά θα γυρίσει αυτό 

στον ίδιο». 

Ώυτοί οι επιστήμονες ακολουθούν την πορεία του 

φονταμισταλισμού, που απέχει πολύ από την ανοχή και την 

μετριοπάθεια του Ησλάμ. Ρο Ησλάμ επιθυμεί την διευκόλυνση 

των ανθρώπων, «δεν σας φέρει δυσκολίες στην θρησκεία». Γίπε 

ο Ξροφήτης, «να μεταφέρετε καλά νέα, και ότι δυσάριστα, να 

διευκολύνετε, και όχι να δυσκολύνετε».  
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Ν φουνταμεταλισμός αντιτίθεται σην μετριοπάθεια, που 

χαρακτηρίζει την ισλαμική θρησκεία, όπως αναφέρει και το 

Θοράνι: «έτσι σας κάναμε μια μετριοπαθή ούμμα, για να είστε 

μάρτυρες για τους ανθρώπους». Ε μετριοπάθεια σημαίνει 

δικαιοσύνη και απομάκρυνση από κάθε υπερβολισμό, διότι 

αυτό καταστρέφει τα έθνη. 

 Ν Πουφιάν  αλ-Ζαουρύ είπε, «κατά την άποψή μας, η 

επιστήμη είναι εκείνη που φέρνει διευκόλυνση, διότι όλοι 

γνωρίζουν τον φουνταμενταλισμό». 

πάρχουν και εκείνοι που μιλούν χωρίς γνώση, που δεν 

καταλαβαίνουν ότι η οικοφόμηση της γης αποτελεί έναν από 

τους σημαντικότερους σκοπούς των θρησκειών. Βεν κατανοούν 

ότι οι άνθρωποι δεν θα σεβαστούν την θρησκεία μας, μέχρι να 

προοδεύουμε στους διάφορους τομείς. 

Γκείνοι που συνέχεια προειδοποιούν τους ανθρώπους από την 

ζωή τούτη, έφεραν αρνητικά αποτελέσματα στην σχέση της 

θρησκεία με την ζωή. Γπίσης κατάλαβαν λανθασμένα την 

έννοια του ασκητισμού, και θεώρησαν ότι πρέπει να 

εγκαταλείψουν όλες τις χαρές της ζωής. Βεν μπόρεσαν να 

καταλάβουν εκείνο που τονίζει ο Ώλλάχ, «Ζεέ μεέ μας! Βώσε 

μας καλή ανταμοιβή σε τούτη την ζωή και στην επόμενη, και 

φύλαξέ μας από την φωτιά της κόλασης». 

Ε έκδοση φετφάδων χωρίς απαραίτητη γνώση, οδηγεί στην 

περιπάνηση, και προκαλεί βλάβη στην ζωή των ανθρώπων. Ν 

Ρζάμπερ ιμπν Ώμπντουλλάχ αφηγήθκε, ότι ήτα σε ταξίδι με 

άλλους, και κάποιος τραυματίστηκε στο κεφάλι του με μια 
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πέτρα. Οώτησε τους συντρόφους του Ξροφήτη αν μπορεί να 

κ΄΄ανει ταγιάμμουμ, αντί να πληθεί. Ρου απάντησαν ότι δεν 

μπορεί. Ρότε πλήθηκε και αυτό προκάλεσε τον θάνατό του. Θαι 

όταν γύρισαν, αφηγήθηκαν αυτό στον Ξροφήτη (ΓΓΏΓ), τότε 

είπε: «τον πέθαναν, ο Ώλλάχ να τους πεθάνει. Αιατί δεν 

πρώτησαν εφ’ όσον δεν γνωρίζουν;! Γκείνος που δεν γνωρίζει, 

του αρκεί να ρωτήσει! Ζα μπορούσε να κάνει ταγιάμμουμ ή να 

δέσει την πληγή με έφασμα και να το αλείφει με νερό, και να 

πλένει το υπόλοιπο σώμα του». 

πάρχει μεγάλη ανάγκη να παραμένει ο καθένας στην δική του 

ειδίκευση, διότι μπορεί μια άστοχη λέξη να φέρει καταστροφή. 

   Ν Ξροφήτης είπε, «όποιος πιστεύει στον Ώλλάχ και στην 

ημέρα της κρίσεως, να λέει κάτι καλό, ή να σιωπάσει». 

Ξαρακαλούμε τον Ζεό μας να μας οδηγήσει στο δίκιο, και να 

μας απομακρύνου από το άδικο. Βώσε μας Ζεέ μου την γνώση 

που θα χρησιμεύει σε μας και την χώρ μας την Ώίγυπτο και όλες 

τις χώρες του κόσμου. 
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Σα δικαιώματα τησ νεολαύασ και οι υποχρεώςεισ τησ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

οποίος τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο, «είναι νέοι που 

πιστεύουν στον Ζεό του, και έχουν πολλαπλασιάσει 

την πίστη τους». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτη, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ρα νεάτα του ανθρώπου είναι ένα από τα σημαντικότερα 

στάδια της ζωής του. Γίναι το στάδιο της σωματικής δύναμης, 

της ωριμότητας, της ζωτικότητας, της δραστηριότητας, της 

ευρείας ελπίδας και της ανοιχτότητας στην ζωή. Ώναμφίβολα οι 

νέοι καθίστανται το στήριγμα του έθνους, είναι η καρδιά του 

και το δυνατό του χέρι. Βεν αρνείται κανένας τον ρόλο τους 

στην οικοδόμηση των εθνών και στην πρόοδό τους. 

Ρο Ηερό Θοράνι χαρακτηρίζει την περίοδο της νεότητας, ως μια 

δυναμική περίοδο που μεσολλαβεί ανάμεσα σε δυο περιόδους 

αδυναμίας της παιδικής δηλαδή και της γερατιάς. Ρο Θοράνι 

τονίζει, «ο Ώλλάχ σας έπλασε από αδύναμη ύλη και μετά σας 

έδωσε δύναμη, και μετά την δύναμη που είχατε σε έκανε γέρους 

και αδύναμους». Έτσι και η αποστολή του Ξροφήτη ήταν στην 

νεανική του ηλικία. Ρο Θοράνι τονίζει για τον Ξροφήτη του 

Ε 
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Ώλλάχ τον Ηωσήφ, «και όταν έφτασε στην περίοδο της δύναμης, 

του δώσαμε την κυριαρχία και την γνώση. Έτσι ανταμείβουμε 

τους αγαθοεργούς». Ν ιμπν Ώμπάς είπε, «ο Ώλλάχ έστειλε μόνο 

νέους πορφήτες, και την γνώση την αποκτούν οι νέοι». 

Ν Ώβραάμ (ΓΓΏΓ) αντιμετώπισε την λατρεία των ειδώλων σε 

νεανική ηλικία. Ρο Θοράνι αναφέρει, «είπαν: ακούσαμε έναν 

νέο που λέγεται Ώβραάμ που τους αναφέρει». Ρο ίδιο έγινε και 

στην περίπτωση του Ξροφήτη του Ώλλάχ του Παλαόντα, «και 

κάναμε τον Παλαμόντα να το καταλάβει». 

Ν Αιάννης επίσης απόκησε την γνώση και το καθήκον να 

καλέσει τους ανθρώπους στον Ώλλάχ σε νεανική ηλικία. Ρο 

Θοράνι τονίζει, «ω Αιάννη! Ιάβε το ΐιβλίο με δύναμη, και του 

δώσαμε την κυριαρχία σε νεανική ηλικία». 

Ως εκ τούτου, η περίοδος αυτή κατέχει πολύ μεγάλη και 

σημαντική σημασία στην ζωή του ατόμου. Ωστόσο, ο Ξροφήτης 

έχει τονίσει ότι ο Ώλλάχ θα ρωτήσει τον άνθρωπο για την 

περίοδο αυτή, γι’ αυτό πρέπει ο άνθρωπος να την 

εκμεταλλεύεται κατάλληλα. Γίπε ο Ξροφήτης, «ο δούλος του 

Ώλλάχ θα ρωτηθεί για τέσσερα πράγματα, για την ζωή του πού 

και πώς την πέρασε; Αια τα νεάτα του πού την πέρασε; Αια την 

περιουσία του από που την κέρδισε και πού την ξόδεψε; Θαι για 

την γνώση του πώς την μεταχειρίσηκε». 

Ρο Ησλάμ δίνει μεγάλο ενδιαφέρον για τους νέους, τους δίνει 

δικαιώματα και τους επιβάλλει υποχρεώσεις. Έχουν δικαίωμα 

στην παιδεία, στην καθοδήγηση και στην εκπαίδευση. Ώυτό 

αναφέρει το Θοράνι, όπως συμβαίνει στην ιστορία του 



(239) 

Ιουκμάν με την γιό του, «και όταν είπε ο Ιουκμάν στον γιό 

του συμβουλεύοντάς τον: ω γιε μου: μην συνεταιρίσεις κανέναν 

άλλον Ζεό μαζί με τον Ώλλάχ, διότι ο πολυθεϊσμός είναι 

μεγάλο αμάρτημα». Ρο Θοράνι αναφέρει επίσης, «γιέ μου! 

Κπορεί να έχει το βάρος ενός κόκκου σθνάπεως και μπορεί να 

βρίσκεται μέσα σ’ έναν βράχο, ή στον ουρανό ή στην γη, ο 

Ώλλάχ θα το ανακαλύψει. Ρίποτα δεν διαφεύγει από την 

προσοχή του Ώλλάχ. Αιέ μου! Λα τηρείς τις προσευχές και να 

συμβουλεύεις να γίνει το καλό, και να απαγορεύεις το κακό, 

και να δείχνεις υπομονή στα παθήματά σου. Ώυτό δείχνει 

σταθερή αποφασιστικότητα. Κην γυρίζεις αλαζονικά το 

πρόσωπό σου από τους ανθρώπους, και μην περιφέρεσαι πάνω 

στην γη αγέρωχος. Ν Ώλλάχ δεν αγαπάει τους υπεροπτικούς 

ανθρώπους. Λα περπατάς με μετρημένη ταχύτητα και να 

χαμηλώνεις την φωνή σου. Ε πιο δυσάπεστη φωνή, είναι η 

φωνή του γαϊδάρου».   

Ν Ξροφήτης έδινε μεγάλο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη προσοχή 

στους νέους. Ρους δίδασκε και τους εκπαίδευε, και 

καλλιεργούσε μέσα τους τις θρησκευτικές αξίες, και την αγάπη 

για την γνώση. Ν Ώμπντουλλάχ ιμπν Ώμπάς αφηγήθηκε ότι 

κάποια μέρα ήταν καβάλα μαζί με τον Ξροφήτη, και τότε ο 

Ξροφήτης του είπε: «ω νεαρέ θα σου διδάξω κάποια πράγματα: 

να έχεις πάντα μέσα σου τον Ώλλάχ, και ο Ώλλάχ θα σε 

προστατέψει. ταν έχει τον Ώλλάχ μέσα σου, πάντα θα είναι 

δίπλα σου. ταν ζητήσεις κάτι, να το ζητήσει από τον Ώλλάχ, 

και όταν χρειαστείς βοήθεια, να την ζητήσει από τον Ώλλάχ. 
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Κάθε ότι αν όλοι οι άνθρωποι θελήσουν να σε βλάψουν, δεν 

μπορούν να το κάνουν αυτό χωρίς το θέλημα του Ώλλάχ. Θαι 

αν θελήσουν να σου κάνουν καλό, δεν μπορούν επίσης χωρίς το 

θέλημα του Ώλλάχ. Ώυτό είναι αποφασισμένο από τον Ώλλάχ 

και γραφτό». 

Κετά την καλή εκπαίδευση των νέων, πρέπει να έχουν την 

ευκαιρεία- ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει- να 

αναλάβουν διάφορες θέσεις. Ώυτό έκανε ο Ξροφήτης, και την 

εμπιστοσύνη που είχε στον αλ-Ώρκάμ, επιβεβαιώνει αυτό. Ρο 

σπίτι του αλ-Ώρκάμ, ήταν η έδρα του Ξροφήτη και των 

συντρόφων του στην αρχή του καλέσματος. Γπίσης διέταξε ο 

Ξροφήτης τον νεαρό ιμπν Δάιντ, να ηγηθεί τον στρατό των 

μουσουλμάνων, σε ηλικία δέκα οκτώ χρονών περίπου. 

Ν μαρ ιμπν αλ-Ταττάμπ επίσης καλούσε τους νέους στους 

κύκλους του, για να τους συμβουλευτεί, και έλεγε: «η μικρή 

ηλικία δεν εμποδίζει κανέναν από σας να πει την γνώμη του, 

διότι η γνώση δεν έχει σχέση με την μικρή ούτε με την μεγάλη 

ηλικία. Ν Ώλλάχ την δίνει σε όποιον θέλει». Ώπό τους νέους που 

ήταν στους κύκλους του, ήταν ο Ώμπντουλλάχ ιμπν Ώμπάς, και 

είπε για αυτό, «μιλάει με ωραίο τρόπο και έχει λογική». 

Ώυτό δεν ήταν μόνο για τους νέους άντρες, αλλά και για τις 

νέες γυναίκες, που διαδραμάτιζαν πολή σημαντικό ρόλο στην 

εξίλεξη του ισλαμικού πολιτισμού, 

Ώναέρουμε στο σημείο αυτό τον ρόλο της Ώσμαά της κόρης 

του Ώμπού Κπακρ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην 

μετανάστευση του Ξροφήτη. Ρροφοδότησε τον Ξροφήτη και 
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τον πατέρα της με τροφή και ποτό. Γπίσης στις μάχες που έγινε, 

όπως έγινε και στην μάχη του Νύχουντ, όπως έκαναν η Ώίσα 

και η ούμ Παλίμ, που πότιζαν τους μαχητές. 

Δητώ συγχώρηση για μένα και για σας 

* * * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο οποίος 

τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο, «είναι νέοι που πιστεύουν στον Ζεό 

του, και έχουν πολλαπλασιάσει την πίστη τους». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτη, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Νι υποχρεώσεις των νέων είναι πολλές, αναφέρουμε για 

παράδειγμα, ότι πρέπει να διαφυλάξουν τους εαυτούς τους με 

την γνώση και τον πολιτισμό. Ε επιστήμη είναι σε συνεχή 

εξέλιξη και πρόοδο κάθε στιγμή, και η νεολαία μας πρέπει να 

συμβαδίζει με τις εξελίξεις και τα γεγονότα και να λαμβάνει 

υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες της 

χώρας. Ώυτό απαιτεί την αύξηση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και των προγραμμάτων κατάρτισης, Αια να 

μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, ο Ζεός (ο 

Ξαντοδύναμος) διέταξε τον Ξροφήτη να αυξήσει τις γνώσεις 
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του. Ρο Θοράνι τονίζει δια του Ξροφήτης, «και πες: Ζεέ μου 

δώσε μου περισσότερη γνώση». 

Ξρέπει οι νέοι να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες των άλλων 

ανθρώπων, διότι η σχέση των ανθρώπων είναι διαδοχική και 

όχι σχέση απκλεισμού και σύγκρουσης. Γίναι σχέση 

αλληλεσυμπλήρωσης. Ξρέπει οι νέοι μας να απομακρυνθούν 

από την αλαζονεία, διότι καταστρέφει τον άνθρωπο. Ν 

Ξροφήτης είπε, «τρία πράγματα καταστρέφουν: η τσιγκουνιά, 

η ακολασία και η αλαζονεία». 

Γπίσης πρέπει να υπάρχει διάθεση για την υπηρέτηση της 

θρησκείας και της πατρίδας, και ο κάθε άνθρωπος θα 

λογοδοτηθεί για αυτό που έχει μέσα του. 

Ξρέπει να καταβάλλονται οι προσπάθειες, γιατί ζούμε σε μια 

κοινωνία που εξιλέσσεται γρήγορα, αυτό απαιτεί μεγάλες 

προσπάθειες και κόπους, για να πραγματοποιήσουμε τους 

στόχους μας. 

Ξρέπει να ανταποδώσουμε το καλό που μας κάνει η πατρίδα, 

διότι η πατρίδα έχει δικαίωμα απάνω μας. Τρειάζεται να 

έχουμε υπομονή, και να οπλιστούμε με την γνώση και την 

αφοσίωση στο έθνος μας και να το υπερασπιστούμε.  

Ζεέ μας ευλόγησε την νεολαία μας και φύλαξέ την από κάθε 

κακό. Βώσε μας την δύναμη να οικοδομήσουμε και να κάνουμε 

καλό στην χώρα και στους ανθρώπους. Σύλαξε την Ώίγυπτο και 

όλες τις χώρες του κόσμου. 
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Η δύναμη του ϋθνουσ βρύςκεται ςτην ενότητϊ του 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

οποίος τονίζει στο Ηερό του βιβλίο, «να ενωθείτε όλοι 

στο όνομα του Ώλλάχ, και να μην πέσετε στην 

διχόνοια». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι 

σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του 

μέχρι την ημέρα της κρίσεως. 

Ρο κάλεσμα του Ξροφήτη καλούσε τους ανθρώπους για 

ενότητα και αλληλεγγύη, και απαγόρευε την διχόνοια. Ένωσε 

τους Άραβες, παρά την διχόνοια και την έχθρα που είχαν 

μεταξύ τους, και τους αδελφοποίησε στο όνομα της θρησκείας. 

Ένωσε τις καρδιές τους με την αγάπη, όπου τονίζει, «όλοι οι 

πιστοί είναι αδέλφια». Θαι, «και συμφιλίωσε τις καρδιές τους, 

και αν ξόδευες όλα όσα υπάρχουν στην γη, δεν θα μπορούσες 

να συμφιλιώσεις μεταξύ τους. μως ο Ώλλάχ το έκανε, ο Ώλλάχ 

είναι Ξαντοδύναμος και Ξάνσοφος». Γπίσης ο Ξροφήτης είπε, 

περιγράφοντας την στοργή και την αλληλεγγύη μεταξύ των 

πιστών, «την αγάπη και το έλεος που έχουν οι πιστοί μεταξύ 

τους, τους κάνουν να μοιάζουν με ενιαίο σώμα, που αν πάσει το 

ένα μέρος του, πάσχουν και τα άλλα μέλη». 

Ε 

Αραβικι Δθμοκρατία τθσ Αιγφπτου 30 Ραμπίε Αχάρ, 1441 μ.Η. 
Τπουργείο των Βακουφίων   27 Δεκ. 2019 μ.Χ. 
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Ώυτή η αλληλεγγύη δεν την εφαρμόζουν οι πιστοί μόνο μεταξύ 

τους, αλλά περιλαμβάνει και όλους τους ανθρώπους. Ρο Θοράνι 

τονίζει, «ω άνθρωποι! Πας δημιουργήσαμε από ένα αρσενικό 

και ένα θηλυκό, και σας διαιρέσαμε σε λαούς και φυλές, για να 

γνωριστείτε μεταξύ σας. Ν πιο καλός κατά την κρίση του 

Ώλλάχ, είναι ο πιο ευσεβής». 

Ώυτό το τονίζει το Ηερό Θοράνι, μιλώντας για την ανθρώπινη 

αδελφοσύνη, δίνοντας και το παράδειγμα των προφητών, «για 

για τους Ώάντ στείλαμε τον αδελφό τους τον Τούντ». Θαι, «για 

τους Ζαμούντ στείλαμε τον Πάλεχ», επίσης, «για τους Κάντιαν 

στείλαμε τον Πουάιμπ». 

 

Γίπε επίσης, «το έθνος σας είναι ένα και εγώ είναι ο Ζεός σας, 

και πρέπει να με λατρεύετε». Ν Ημάμης αλ-Κπάγαουι είπε, «ο 

Ώλλάχ έστειλε τους προφήτες για να διαδώσουν την θρησκεία 

του και την αγάπη, και να απομακρυνθούν από την διχόνοια». 

Ώναμφίβολα το κάλεσμα του Ησλάμ για ενότητα και για την 

απομάκρυνση από την διχόνοια, θεωρείται ένα από τα βασικά 

στοιχεία της δύναμης της πατρίδας και της κοινωνίας. Βιότι η 

δύναμη του ατόμου κρίνεται από εκείνη της κοινωνίας του. Ρο 

Ησλάμ δίνει μεγάλη έμφαση στον πατριωτισμό, και θεωρεί ότι το 

έθνος είναι για όλους τους ανθρώπους. Ε ενότητα του έθνους 

απαιτεί αλληλεγγύη από όλους, και να μην υπάρχει διχόνοια 

ούτε για το χρώμα, την θρησκεία ούτε για την φυλετική 

καταγωγή. 
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Ρο χρώμα δεν δίνει στον άνθρωπο καμία πρωτεραιότητα, 

όμως οι καλές πράξεις είναι το κριτήριο. Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) 

έδωσε στους ιουδαίους όλα τα δικαιώματα και την θρησκευτική 

ελευθερία, την ασφάλεια και συμφώνησε μαζί τους για την 

κοινή άμυνα. Ώυτό επιβεναιώνει ότι το έθνος στο Ησλάμ, δέχεται 

όλους τους πολίτες, εφ’ όσον όλοι οι άνθρωποι τηρούν ο 

καθένας τους τις υποχρεώσεις του.  

Ρο ισλάμ επαινεί επίσης την ομαδική εργασία, επίσης θεωρεί 

την ενότητα, την αλληλεγγύη και την απομάκρυνση από την 

διχόνοια υποχρέωση της ούμμα. Ν Ξροφήτης είπε, «ο Ώλλάχ 

αγαπάει τρία πράγματα για σας και μισεί άλλα τόσα, αγαπάει 

να τον λατρεύετε και να μην συνεταιρίσετε μαζί του κανέναν 

άλλον, να ενωθείτε στο όνομά του και να μην πέσετε στην 

διχόνοια. Θαι μισεί το κοτσομπολιό, το να ζητιανέψει κανείς 

και να σπαταλήσει την περιουσία του». Ν Ξροφήτης έδωσε το 

καλύτερο παράδειγμα για την ενότητα των πιστών, όταν τους 

παρομοίασε με το χτισμένο κτήριο, «ο πιστός υποστηρίζει τον 

άλλον πιστό, όπως τα τοίχη ενός κτηρίου». 

 

Ρο Θοράνι δίνει και άλλα παεαδείγματα για την ενότητα που 

διατήρησε την ασφάλεια της κοινωνίας. Ώναφέρουμε αυτό που 

έκανε ο Ξροφήτης του Ζεού ο Ηωσήφ, ο οποίος κατάφερε να 

ενώσει τους ανθρώπους γύρω από έναν υπέρτατο σκοπό. λοι 

συνεργάστηκαν, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, και 

σύμφωνα με το σχέδιο που έκανε, θέλοντας να οδηγήσει την 

χώρα σε ανάπτυξη και να γίνει μια οικονομική δύναμη. Ρο 
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Θοράνι αναφέρει, «και μετά είπε: «ια σπείρετε επί εφτά χρόνια 

και θα δουλέψετε σκληρά και ακατάπευστα, ν’ αφήσετε όμως 

τον σπόρο μέσα στο στάχυ, εκτός από λίγα που θα τρώτε. Κετά, 

θα ακολουθήσουν εφτά χρόνια άγονα χρόνια, όπου θα 

εξαντλήσουν όλα τα αποθέματά σας, εκτός από λίγα, τα οποία 

θα έχετε φυλαγμένα. Όστερα, θα ακολουθήσει ένας χρόνος, 

όταν οι άνθρωποι θα νιώσουν ευτυχείς και θα ανταλλάσσουν 

δώρα». 

Ρο Ησλάμ κάλεσε τους ανθρώπους για την ενότητα και να 

έχουν έλεος και στοργή μεταξύ τους. Ρο Θοράνι τονίζει, «και 

χάρη στο έλεος του Ώλλάχ δείχνει ηπιότητα σε αυτούς. Θαι αν 

ήσουν σκληρός και έχει σκληρή καρδιά, θα σε έχουν 

εγκαταλείψει. Λα τους συγχωρήσει και να παρακαλέσει [τον 

Ώλλάχ] να στους δώσει συγχώρηση. Λα τους συμβουλευτείς στις 

διάφορες υποθέσεις, και όταν αποφασίσει κάτι, τότε βασίσου 

στον Ώλλάχ. Ν Ώλλάχ αγαπάει εκείνους που βασίζονται 

απάντω του». Ρο έλεος και η ηπιότητα, θεωρούνται αίτια της 

ενότητας και της αλληλεγγύης. Ν Ξροφήτης είπε, «έχω σταλεί 

για να ματαφέρω τον μονοθεϊσμό με ηπιότητα».  

Ρο Ησλάμ προωθεί την αγάπη και την ειρήνη μεταξύ των 

μελών της κοινωνίας, παρά τις διαφορετικά τους δόγματα. Ρο 

Θοράνι τονίζει, «να λέτε καλά λόγια στους ανθρώπους». 

Γπίσης, «δεν σας απαγορεύει ο Ώλλάχ να διατηρήσετε καλές 

σχέσεις με τους ανθρώπους που δεν σας μάχονται για την πίστη 

σας. 
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Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) ακολουθούσε αυτή την κορανική 

μέθοδο, και έδειχνε καλή συμπεριφορά στους αλλόθρησκους. 

 

Βεχόταν τα δώρα τους, και επισκεφτόταν τους ασθενείς τους, 

και τους έδειχνε πάντα την καλή πλευρά αυτής της θρησκείας, 

για να διατηρήσει την ενότητα της κοινωνίας. 

Νι συνθήκες απαιτούν από όλους μας να κατανοήσουμε τις 

ανάγκες της περιόδου, και πρέπει να σταθούμε όλοι ενωμένοι 

για να βοηθήσουμε την πατρίδα, ο καθένας στον τομέα του. 

Ξρέπει όλες οι δυνάμεις να λειτουργήσουν για χάρη της 

πατρίδας, σ’ όλους τους τομείς. Ρο Θοράνι τονίζει, «και όταν 

τελειώσει η προσευχή, να διασκορπιστείτε στην γη, και να 

αναζητήσει από τις εύνοιες του Ζεού». 

Δητώ συγώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας 

*     *    * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο οποίος 

τονίζει στο Ηερό του βιβλίο, «να ενωθείτε όλοι στο όνομα του 

Ώλλάχ, και να μην πέσετε στην διχόνοια». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο 

Ώλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι 

σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του 

μέχρι την ημέρα της κρίσεως. 

ποιος παρακολουθεί τα γεγονότα της ιστορίας, θα έχει την 

δυνατότητα να κατανοήσει τα αίτια της ήττας και της 
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αδυναμίας. Ρο Θοράνι μας προειδοποιεί από την διχόνοια, 

«και να μην γίνεστε όπως τους ανθρώπους εκείνους που 

διαφώνησαν μεταξύ τους, αφού τους ήρθαν και τα διάφορα 

σημάδια». Νι διαφωνίες και οι διχόνοιες προκαλούν αδυναμία 

στο έθνος, για αυτό το Ησλάμ καταπολεμά όλες τις 

συμπεριφορές και τις πράξεις που οδηγούν στην διχόνοια. 

Ωστόσο, το Ησλάμ καταπολεμά τον ρατσισμό και την 

φυλετική διάκριση. Ν Ξροφήτης είπε, «ο Ώλλάχ έχει 

απαγορεύσει τα στοιχεία της τζαχιλίγια, και την υπερηφάνεια 

που έχει κανείς για την καταγωγή του και τους προγόνους του. 

λοι σας κατάγεστε από τον Ώδάμ, και ο Ώδάμ δημιουργήθηκε 

από χώμα και θα ξαναγυρίσει στο χώμα». Ν Ξροφήτης έχει 

εξηγήσει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα και 

υποχρεώσεις, και τόνισε, «ω άνθρωποι! Ν Ζεός σας είναι ένας, ο 

πρόγονός σας είναι ένας, και κανένας Άραβας δεν είναι 

καλύτερος από έναν μη-Άραβα και αντιστρόφως. Θαι κανένας 

λευκός δεν είναι καλύτερος από έναν μαύρο και αντιστρόφως. 

Ρο μόνο κριτήριο που τους χωρίζει είναι η ευσέβεια». 

Ξαρακαλούμε τον Ώλλάχ να μας δίνει την δυνατότητα να 

διαφυλάξουμε την ενότητά μας και να μας καθοδηγήσει να 

κάνουμε αυτό που του ικανοποιεί. Θαι να φυλάξει την Ώίγυπτο. 
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Η αφοςύωςη ςτον Αλλϊχ (η δόξα ανόκει ς’ Αυτόν) «οι 

λόγοι τησ και οι επιδρϊςεισ τησ» 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

Νποίος τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο το Θοράνι, «είναι 

Γκείνος που ‘επλασε τους ουρανούς και την γη σε έξι 

μέρες. Κετά ανέβηκε πάνω στον Ζρόνο. Ανωρίζει ό,τι μπαίνει 

και ό,τι γβαίνει από την γημ ό,τι κατεβαίνει από τον ουρανό 

και ό,τι ανεβαίνει σε αυτόν. Θαι είναι κοντά σας όπου και αν 

βρίσκεστε. Ν Ώλλάχ όλα όσα κάνετε». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός, παρά μονάχα ο Ώλλάχ. 

Θαι μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως». 

Ε αφοσίωση στον Ώλλάχ σημαίνει παρατήρηση και 

υποστήριξη. Ρο πρώτο σημαίνει ότι ο Ώλλάχ γνωρίζει όλες τις 

πράξεις των δημιουργημάτων του. Ρο Θοράνι τονίζει, «τα 

αόρατα τα γνωρίζει μόνο Γκείνος. Ανωρίζει τι βρίσκεται στην 

στεριά και στην θάλασσα, γνωρίζει και τα φύλα που πέφτουν. 

Ώκόμα γνωρίζει που βρίσκεται ο σπόρος μέσα στο σκοτάδι της 

γη». Ρονίζει επίσης, «μα δεν γνωρίζει τα δημιουργήματά του;! 

Γίναι Ξάνσοφος και Ξαντογνώστης». 

Ρο δεύτερον σημαίνει, η υποστήριξη, η υπεράσπιση, η βοήθεια 

και η φροντίδα που παρείχε ο Ζεός στους προφήτες και στους 

Ε 

Αραβικι Δθμοκρατία τθσ Αιγφπτου  7 Σηουμάντα αλ-Αοφλα, 1441 μ.Η. 
Τπουργείο των Βακουφίων   2 Ιουν. 2019 μ.Η. 
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πιστούς του. πως αναφέρει και το Θοράνι, «να πατε εσύ και ο 

αδελφός σου έχοντας τα σημάδια μου και μην έχετε αδράνεια 

να τα μεταφέρετε. Λα πάτε στον Σαραώ που έχει τυραννήσει. 

Λα του λέτε ήπια λόγια και μπορεί να φοβάτε τον Ζεό. Γίπαν : 

Ζεέ μας, εμείς φοβόμαστε να μας βλάψει. Ρους είπε: μην 

φοβάστε, Γγώ είμαι κοντά σας Ώκούω και ΐλέπω». 

Ν Κωυσής αναφέρθηκε σε αυτό όταν ο Σαράω μαζί με τους 

στρατιώτες του τους κηνύγησαν, θέλοντας να τους εξοντώσουν. 

 

ταν είπαν οι ακόλουθοί του, «θα μας προλάβουν», τότε τους 

απάντησε ο Κωυσής με μεγάλη σιγουριά, «όχι! Ν Ζεός είναι 

υπέρ μου και θα με καθοδηγήσει». 

Ρο ίδιο συνέβη και με τον Ξροφήτη του Ώλλάχ τον 

Κουχάμμαντ και τον σύντροφό του τον Άμπου Κπακρ κατά 

την μετανάστευσή τους από την Κέκκα προς την Κεντίνα. 

ταν είπε ο Άμπου Κπακρ στον Ξροφήτη, «αν κάποιος από 

εκείνους κοιτούσε κάτω, θα μας έβλεπε». Ρότε του απάντησε ο 

Ξροφήτης, «τι νομίζεις Άμπου Κπακρ για δυο ανθρώπους που 

ο Ώλλάχ είναι ο τρίτος της παρέα τους;». Ρο Θοράνι αναφέρει, 

«αν δεν τον υποστηρίζετε εσείς ο Ώλλάχ θα τον υποστηρίζει. 

Θαι θυμάστε όταν οι άπιστοι τους καταδίωξαν εκείνον και τον 

φίλο του. Ρότε που ήταν οι δυο τους στην σπηλειά, είπε στον 

σύντροφό του: μην λυπηθείς ο Ώλλάχ είναι κοντά μας». 

Αια να έρθει ο άνθρωπος κοντά στον Ώλλάχ, θα πρέπει να 

ακολουθήσει την πορεία που θα τον οδηγήσει εκεί. Λα έχει 

πίστη στον Ώλλάχ, «ο Ώλλάχ είναι κοντά στους πιστούς». Ώυτό 
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απαιτεί, «να πιστεύει στον Ώλλάχ, τους αγγέλους του, τα βιβλία 

του, τους προφήτες του, την ημέρα της κρίσεως και το 

πεπρωμένο είτε καλό είτε κακό φέρνει». 

Γπίσης η ευσέβεια του ανθρώπου είναι από την αφοσίωση, «ο 

Ώλλάχ είναι κοντά στους ευσεβείς». Ε ευσέβεια είναι από τις 

πράξεις που αγαπάει ο Ζεός, «η αγαθοεργία δεν είναι μόνο να 

στρέφετε τα πρόσωπά σας προς την Ώνατολή ακι την Βύση, 

αλλά ειλικρινά ενάρετος είναι εκείνος που πιστεύει στον Ώλλάχ 

και στην Γσχάτη Εμέρα και στους αγγέλους και στο βιβλίο και 

στους προφήτες, και διαθέτει την περιουσία του από αγάπη 

προς αυτόν για τους συγγενείς, τους ορφανούς και τους 

φτωχούς, τους οδοιπόρους και για όσους έχουν ανάγκη 

ελεημοσύνης. Θαι εκείνον που τηρεί την προσευχή και 

πληρώνει Δακάτ, και εκείνους που τηρούν τις υποσχέσεις τους, 

όταν υπόσχονται. Θαι εκείνους που είναι καρτερικοί στην 

φτώχεια και στις συμφορές και που παραμένουν ακλόνητοι σε 

καιρό πολέμου. Ώυτοί είναι που αποδείχνονται ειλικρινείς και 

θεοφοβούμενοι». 

Ν Ξροφήτης είπε, «μην ζηλεύετε ο ένας τον άλλον, μην πισείτε 

ο ένας τον άλλον, μην αγοράζει κανένας κάτι που το έχει 

αγοράσει άλλος. Λα είστε εν Ζεώ αδέλφια. Ν μουσουλμάνος 

είναι αδελφός του μουσουλμάνου, δεν τον αδικεί, δεν τον 

εγκαταλείπει, και δεν τον περιφρονεί. Ε ευσέβεια βρίσκεται 

εδώ, δείχνοντας την καρδιά του». 
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Ε υπέρτατη ευσέβεια είναι όπως είπε ο Ξροφήτης, «να 

λατρεύεις τον Ώλλάχ σαν να τον βλέπεις, και αν δεν τον βλέπει 

εσύ εκείνος σε βλέπει». 

Γπίσης η υπομονή, όπου λέει ο Ώλλάχ, «δείξου  υπομονή διότι ο 

Ώλλάχ είναι κοντά στους υπομονητικούς». Γπίσης, «να 

μεταφέρεις τα χαρμόσυνα νέα στους υπομονητικούς. Γκείνοι 

που αν έχουν κάποια συμφορά, λένε: εμείς υποτασσόμαστε στον 

Ώλλάχ και σ’ Ώυτόν θα γυρίσουμε». Ν Ξροφήτης είπε, «στην 

υπομονή, που κάποιος μπορεί να μην αντέχει, υπάρχει άφθονο 

καλό». 

Γπίσης η ευσυνειδία του ανθρώπου είναι από την αφοσίωση. 

Γκείνος που έχει συνείδηση, καταλαβαίνει ότι ο Ώλλάχ πάντα 

βρίσκεται στο πλάι του όπου και αν βρίσκεται. Ανωρίζει ότι ο 

Ζεός δεν του ξεφεύγει τίποτα. Ώυτό φαίνεται στην 

συμπεριφορά του Ξροφήτη του Ζεού Ηωσήφ, ο οποίος 

αντιστάθηκε στον πειρασμό της συζύγου του βασιλιά. Ώναφέρει 

ο Ξροφήτης στον χαντίθ κούντσυ, όπου ο Ζεός λέει, «μα το 

μεγαλείο μου, δεν θα έχει κανένας δούλος μου δυο ασφάλειες 

ούτε δυο φόβους. Ών αισθάνεται ασφάλεια σε τούτη την ζωή, θα 

τον κάνω να φοβηθεί στην άλλη. Θαι αν με φοβάται σε τούτη, 

θα του δώσω ασφάλεια στην άλλη». 

ποιος είναι αφοσιωμένος στον Ώλλάχ, πάντα τον δοξάζει, 

όπως αναφέρει και το Θοράνι, «να με θυμάστε για να σας 

θυμάμαι, να με ευχαριστείτε, και να μην είστε αχάριστοι». 
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αφηγήθκε ο Ξροφήτης, ότι ο Ώλλάχ είπε, «εγώ είμαι σύμφωνα 

με το πώς ο δούλος μου σκέφτεται για μένα, και εγώ είμαι μαζί 

του όταν με δοξάζει. Ών με δοξάζει μέσα του, θα τον επαινέσω 

μέσα μου, και αν με δοξάζει σε παρουσία άλλων, και τον 

επαινέσω μπροστά σε καλύτερους». 

Δητώ συγχώρηση για μένα και για σας! 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο Νποίος 

τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο το Θοράνι, «είναι Γκείνος που 

‘επλασε τους ουρανούς και την γη σε έξι μέρες. Κετά ανέβηκε 

πάνω στον Ζρόνο. Ανωρίζει ό,τι μπαίνει και ό,τι γβαίνει από 

την γημ ό,τι κατεβαίνει από τον ουρανό και ό,τι ανεβαίνει σε 

αυτόν. Θαι είναι κοντά σας όπου και αν βρίσκεστε. Ν Ώλλάχ 

όλα όσα κάνετε». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός, παρά μονάχα ο Ώλλάχ. 

Θαι μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως». 

ποιος αφισιώνεται στον Ώλλάχ, θα τον φυλλάξει από κάθε 

κακό, όπως τονίζει και το Θοράνι, «εκείνοι που του είπαν οι 

άνθρωποι, ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν συμμαχήσει εναντίον 

τους και να τους φοβάστε. μως η πίστη τους έχει αυξηθεί και 

είπαν: βσιζόμαστε στον Ώλλάχ, είναι ο καλύτερος 

υποστηρικτής». Θαι, «μα δεν βλέπετε ότι ο Ώλλάχ είναι 

προστάτης του δούλου του;». όποιος φοβάται τον Ώλλάχ, δεν 
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μπορεί κανένας εχθρός να τον βλάψει, έτσι όπως τονίζει το 

Θοράνι, ότι ο Ώλλάχ είπε στον Κωυσή, «θα σε μεγαλώσεις υπό 

την φροντίδα μου». Θαι, «να δείξεις υπομονή για την κρίση του 

Ζεού σου», και «να αναγγείλεις στους πιστούς ότι θα έχουν την 

ανταμοιβή τους από τον Ζεό τους». 

Ε αληθινή αφοσίωση στον Ζεό, φέρει γαλήνη στον άνθρωπο, 

και τον προστατεύει από κάθε άγχος και ταραχή. Ξρέπει να 

καταλάβει ο άνθρωπος ότι όλα βρίσκονται στα χέρια του Ζεού, 

όπως αναφέρει το Θοράνι: «όταν δείχνει ο Ώλλάχ έλεος στους 

ανθρώπους δεν μπορεί κανένας να τον εμποδίζει. Θαι όταν 

απαγορεύει, δεν μπορεί κανένας να τους το δώσει. Ν Ώλλάχ 

είναι Ξαντοδύναμος και Ξάνσοφος».  

Ε αφοσίωση των δούλων του Ζεού, και ο φόβος που δείχνουν 

στον Θύριό τους, τον Ξαντοδύναμο, φέρνει στην κοινωνία την 

ψυχική ηρεμία, την κοινή συμβίωση και την κοινωνική 

ασφάλεια.   

Ών οι άνθρωποι κατανοήσουν το γεγονός ότι ο Ώλλάχ έχει 

πλήρη γνώση για όλα όσα υπάρχουν στο σύμπαν, τότε θα έχουν 

καλύτερη συμπεριφορά, και θα απομακρυνθούν από τις κακές 

και άχαρες πράξεις που προκαλούν την οργή του Θυρίου. Ρότε 

θα έχουν οι άνθρωποι πλήρη ηρεμία και γαλήνη με την 

οικογένειά τους, με τους φίλους και με τους συνανθρώπους 

τους. Ώυτή είναι άλλωστε το κύριο μύνημα της ισλαμικής 

θρησκείας. 

Ξαρακαλούμε τον Ώλλάχ να μας υποστηρίξει δίνοντάς μας την 

νίκη και να μας χαρίσει από τις εύνοιές του. Ρον παρακαλούμε 
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να μας κάνει αφοσιωμένους στην δουλειά μας και σε όλες μας 

τις υποθέσεις, και να φυλάξει την Ώίγυπτο και όλες τις χώρες 

του κόσμου. 
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Η ανεκτικότητα αντανακλϊ το δόγμα και την 

ςυμπεριφορϊ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο οποίος είπε στο Ηερό του βιβλίο, «ο Ώλλάχ θέλει την 

διευκόλυνσή σας και όχι την δυσκολία σας». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του, την ειρή η και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) έχει σταλεί μια το Κήνυμα της 

ανεκτικότητας και της διευκόλυνσης που θεωρούνται τρόπο 

ζωής. Ε θρησκεία δεν είναι για να επιβαρύνει τον άνθρωπο, 

όπως αναφέρει και το Θοράνι, «στην θρησκεία δεν σας 

επιβάλλει δυσκολίες». Ν Ξροφήτης τόνισε επίσης, «η θρησκεία 

είναι εύκολη, και όποιος αντιστίκεται στην θρησκεία, θα τον 

νικήσει. Λα προσπαθείτε [να κάνετε καλό] και να να αναμένετε 

το καλό. Λα κάνετε καλές πράξεις τις πρωνιές ώες, τις 

μεσημεριανές και τις νυχτερινές». Ε ανεκτικότητα στην 

ισλαμική Παρί’α, δεν είναι απλώς μια λέξη, αλλά αποτελεί ένα 

σύνθημα που υψώνεται. Γίναι ένα δόγμα που ζώντας ο 

μουσουλμάνος το κουβαλά μέσα του, και το υιοθετεί ως τρόπο 

ζωής. Γίναι η κατάλληλη συμπεριφορά που απαιτεί ο Ώλλάχ να 

Ε 
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υιοθετήσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, διότι θα τους φέρει το 

έλεος και την συγχώρησή του. 

Ρο Θοράνι τονίζει, «να συγχωρήσετε. Βεν επιθυμείτε να σας 

συγχωρεί ο Ώλλάχ; 

Ώυτό που επιδιώκουμε είναι να γίνει η ανεκτικότητα βασικό 

στοιχείο της συμπεριφοράς μας. Ρο Ησλάμ καλεί να 

υιοθετήσουμε την ανεκτικότητα στην πράξη, για αυτό ο Ζεός 

στο Ηερό του ΐιβλίο, καλεί τους δούλους τους να δείξουν 

ανεκτικότητα. Ρονίζει, «το καλό δεν είναι ίδιο με το κακό. Λα 

αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με καλό τρόπο. Θαι αν έχεις 

έχθρα με κάποιον, να τον αντιμετωπίζεις ως τον καλύτερο 

φίλο». 

Ν Ξροφήτης έδωσε το καλύτερο πρακτικό πράδειγμα στους 

πιστούς, όχι μόνο αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, 

υιοθετώντας την ανεκτικότητα στην καθημερινή του 

συμπεριφορά. Ρόνισε ο ίδιος, «εγώ είμαι το χαρισμένο έλεος». 

Γίπε η ΏΎσσα, «πάντα όταν ζητόταν από τον Ξροφήτη να 

διαλέξει ανάμεσα σε δυο πράγματα, διάλεγε πάντα το πιο 

εύκολο». 

Ρο ερώτημα τίθεται: εμείς εφαρμόζουμε αυτό στην ζωή μας; 

Σαίνεται αυτό στην συμπεριφορά μας με τους άλλους; Σαίνεται 

αυτό στην καθημερινή συμπεριφορά του μουσουλμάνου; 

Σαίνεται αυτή η ανεκτικότητα ανάμεσα στους συζύγους; Βιότι η 

σχέση αυτή είναι από τις πιο ψηλές σχέσεις, που βασίζεται στο 

έλεος και στην στοργή και την ανεκτικότητα. Ρο Θοράνι τονίζει, 

«και από τα Πημάδια Ρου ότι σας έπλασε από τον εαυτόν σας 
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συζύγους για να μένετε μαζί τους με γαλήνη. Έβαλε ματαξύ σας 

αγάπη και ελεος». Ν Ξροφήτης είπε επίσης, «το καλό που 

μπορεί κάποιος να κάνει, ας το κάνει στην οικογένειά του. Γγώ 

σας δίνω το παράδειγμα, κάνοντας καλό στην οικογένειά μου». 

Γίπε επίσης, «ένας πιστός δεν μισεί μια πιστή. Ών δεν του αρέσει 

κάποια συμπεριφορά της, σίγουρα θα του αρέσουν άλλες». 

Γπίσης, «κάνετε καλό στις γυναίκες». 

Ως έκ τούτου, πρέπει να χαρακτηρίζει η ανεκτικότητα την 

συμπεριφορά των δυο συζύγων. Ξρέπει να γίνει ο νόμος που θα 

ρυθμίσει την ζωή τους. Πημείο αναφοράς αυτό που είπε ο 

Άμπου αλ-Λταρντά στην γυναίκα του, «αν με θυμώσεις να με 

καλοπιάσεις, και αν σε θυθώσω εγώ, τότε θα σε καλοπιάσω». 

Ξρέπει να υπάρχει νεκτικότητα με τους γείτονες, όποως τονίζει 

το Θοράνι, «να λατρεύετε τον Ώλλάχ και να μην συνεταιρίσετε 

μαζί του άλλες θεοτητες. Θαι να κάνετε καλό στους γονείς, 

στους συγγενείς, στους ορφανούς, τους φτωχούς και στους 

γείτονες». Ν Ξροφήτης είπε, «ο Ααβριήλ μου σύστησε να κάνω 

καλές πράξεις στον γείτονα, μέχρι που νόμιζα ότι θα του δώσει 

δικαίωμα να κληρονομήσει». 

 

Γπίσης, «όποιος πιστεύει στον Ώλλάχ, και στην ημέρα της 

κρίσεως, τότε να κάνει καλό στον γείτονά του». Γπίσης, «για 

τον Ώλλάχ ο καλύτερος άνθρωπος είναι εκείνος που θα κάνει 

καλό στον γείτονά του». Γπίσης, «δεν είναι πιστός εκείνος, που 

θα κοιμηθεί χωρταμένος, ενώ ο γείτονάς του είναι 

πεινασμένος». 
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Ξρέπει να υπάρχει ανεκτικότητα μεταξύ των συνεδέλφων στον 

χώρο εργασίας, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία κ.λπ. το Θοράνι 

τονίζει, «ω άνθρωποι! Πας πάσαμε από ένα αρσενικό και ένα 

θηλυκό, για να αλληλογνωρίζεστε. Ν καλύτερος ανάμεσά σας, 

κατά την κρίση του Ώλλάχ, είναι ο πιο ευσεβής». 

Ν Ξροφήτης είχε το πιο ενάρετο ήθος, και αυτό φαίνεται στην 

συμπεριφορά του απέναντι στους συντρόφους του. 

Ε ανεκτικότητα πρέπει να φαίνεται στα μέσα μαζικής 

αναφοράς. Ν άνθρωπος μπορεί να αποδοκιμάζεται, για αυτό 

πρέπει να δείξει υπομονή και ανεκιτότητα. Ρο Θοράνι τονίζει, 

«οι δούλοι του Ξαντελεήμονα είναι εκείνοι που αν οι άδικοι 

αμόρφωτοι τους επιτίθεται, λένε: ειρήνη». Ν Ξροφήτης είπε, 

«δεν θα εισέλθετε στον παράδεισο μέχρι να πιστέψετε, και δεν 

θα πιστέψετε μέχρι να αγαπηθείτε αλλήλως. Ζέλετε να σας πως 

κάτι για να αγαπηθείτε αλλήλως; Λα χαιρετηθείτε μεταξύ σας». 

Ε ανεκτικότητα πρέπει να φανεί επίσης στην γενναιοδωρία του 

ανθρώπου. Βιότι το χρήμα που ξοδεύεται για χάρη του Ώλλάχ 

και του Ώπεσταλμένου Ρου, αποδεικνύει την καλή πλευρά του 

ανθρώπου. Ρο Θοράνι τονίζει, δεν θα φτάσετε στο μπερ μέχρι 

να ξοδέψετε από εκείνα τα χρήματα που τα έχετε πολύ μεγάλη 

ανάγκη». Ε γενναιοδωρία απέναντι στους φτωχούς, δείχνει την 

ανεκτικότητα της ψυχής του ανθρώπου. Γίπε ο Ξροφήτης, «ο 

γενναιόδωρος βρίσκεται πιο κοντά στον Ώλλάχ, στον 

παράδεισο και στους ανθρώπους και πολύ μακριά από την 

κόλαση». 
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Ε ανεκτικότητα φαίνεται και στην αγοραπωλησία και στις 

κρίσεις, όπως τονίζει και ο Ξροφήτης, «ο Ώλλάχ να συγχωρήσει 

το ανεκτικό άνθρωπο, ο οποίος φαίνεται η καλή του 

συμπεριφορά που πωλεί, όταν αγοράζει και όταν κρίνει». 

Ν Ξροφήτης μας προωθεί να κάνουμε αυτό που θα 

πραγματοποιήσει την ανεκτικότητα, και που θα 

προσωποποιήσει την ανθρώπινη αδελφοσύνη και την αγάπη 

μεταξύ των ανθρώπων. Ν Ξροφήτης είπε, «όποιος δίνει στον 

άνθρωπο που δεν μπορεί να εκπληρώσει το χρέος του μια 

περίοδο χάριτος, ή και τον απαλλάσσει από το χρέος του, θα 

είναι κάτω από την σκιά του Ζεού». 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, ο οποίος 

είπε στο Ηερό του βιβλίο, «ο Ώλλάχ θέλει την διευκόλυνσή σας 

και όχι την δυσκολία σας». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του, την ειρή η και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Ν καλός λόγος θεωρείται πιο κατάλληλη ανεκτικότητα, το 

Θοράνι τονίζει, «να λέτε καλά λόγια στους ανθρώπους». 

Γπίσης, «να λέτε στους δούλους μου να λένε καλά λόγια».  
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Ν καλός λόγος πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπυς, 

ανεξαρτήτως δόγματος, χρώματος και φυλετικής καταγωγής. 

Πτο σημείο αυτό αναφέρουμε την εξής παροιμία, «το καλό ήθος 

είναι η ηπιότητα, το χαμόγελο και ο ήπιος λόγος». 

Ν Ώλλάχ διέταξε τον Κωυσή να απευθυνθεί με καλό τρόπο, 

λόγοντας καλά λόγια στον Σαραώ. Ρο Θοράνι τονίζει, «να 

κατευθυνθείτε στον Σαραώ που τυράννησε. Θαι να του λέτε 

ήπια λόγια». 

Ξρέπει να απομακρυνθούμε από τα ψέματα και τα μάταια 

λόγια, όπως αναφέρει και το Θοράνι, «εκείνοι που 

απομακρύνονται από τα μάτια λόγια». Γπίσης, «ω εσείς που 

πιστεύετε! Λα φοβάστε τον Ώλλάχ και να λέτε καλά λόγια». 

Ν Ξροφήτης είπε, «ο άνθρωπος όταν μιλάει λέγοντας καλά 

λόγια, για να ικανοποιήσει τον Ώλλάχ, αποκτάει υψηλή θέση. 

Θαι όταν λέει κακά λόγια, που προκαλούν την οργή του Ζεού, 

θα ριχτεί στην κόλαση». Γίπε επίσης ο Ξροφήτης (ΓΓΏΓ): «Ένας 

πιστός δεν είναι καθόλου κακοποιός ούτε συκοφαντής ούτε 

χονδροειδής ή άσεμνος". 

Ε ανεκτικότητα είναι μια μεσαία κατάσταση μεταξύ δύο 

άκρων: ο εξτρεμισμός και η αδράνεια, και τα δύο είναι ακραία, 

μακριά από την συγκράτηση της μετριοπάθειας του Ησλάμ, που 

περιλαμβάνει μορφές ανοχής, διευκόλυνσης και καλοσύνης που 

εξαλείφουν όλες τις μορφές εξτρεμισμού, υπερβολής και 

αμέλειας. 

Ξαρακαλούμε τον Ώλλάχ να μας χαρίσει την ανεκτικότητα στα 

λόγια, στις πράξεις, στις συναλλαγές και σε όλες μας τις 
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υποθέσεις. Ρον παρακαλούμε να συμφιλιώσει μεταξύ μας και 

να φυλάξει την χώρα μας και όλες τις χώρες του κόσμου. 
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Η ςυμπεριφορϊ και τα κοινϊ δικαιώμτα και η επιρροό 

τουσ ςτην πρόοδο και την οικοδόμηςη τησ κοινωνύασ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, 

που είπε στο Ηερό του ΐιβλίο, «ο Ζεός μου με 

καθοδήγησε σ’ ίσιο και σωστό δρόμο. Π’ μια ορθή 

θρησκεία. Γίναι το δόγμα του Ώβραάμ, που δεν ήταν ένας από 

τους πολυθεϊστές».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Γίπε ο Ξροφήτης, «με συμμόρφωσε ο Ζεός 

μου με τον πιο καλό τρόπο». Ρην ειρήνη και την ευλογία του 

Ώλλάχ να έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι 

σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του 

μέχρι την ημέα της κρίσεως.  
Ρο Ησλάμ έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη μέθοδο, που 

ρυθμίζει την σχέση του ανθρώπου με τον Θύριό του, την σχέση 

του με τους συνανθρώπους και την σχέση του με ολόκληρο το 

σύμπαν.  

Ε ισλαμική Παρί’α περιέχει πολλά συστήματα και δημόσια 

ηθικά, που συμβάλλουν στην προώθηση της κοινωνίας και στην 

πρόοδο και ευημερία της. Ώυτές οι συμπεριφορές, είναι η 

ζήτηση αδείας, που είναι ένα από τα ισλαμικά στοιχεία που 

προστατεύουν την ιδιοτική ζωή των ανθρώπων. Ρο Θοράνι 

τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε! Κην εισέλθετε σε ξένα σπίτια, 

μέχρι να ζητήσετε άδεια και να χαιρετήσετε τους ιδιοκτήτες 

Ε 
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τους. Ώυτό είναι προς το καλό σας». Ν Ξροφήτης μας έμαθε την 

ζήτηση αδείας, τονίζοντας ότι πρέπει να χαιρετήσει ο άνθρωπος 

και να αναφέρει το όνομά του. 

Πημειωτέον είναι το γεγονός ότι κάποιος ήρθε στο σπίτι του 

Ξροφήτη και ρώτησε, «να εισέλθω;». Ρότε είπε ο Ξροφήτης στον 

υπηρέτη του, «πήγαινε στον άνθρωπο αυτόν και μάθε τον να το 

πώς να ζητήσει άδεια. Ξες του να πει, «αλ-Παλάμου Ώλαϊκουμ. 

Λα εισέλθω;». ταν τον άκουσε ο άνθρωπος είπε, «αλ-Παλάμου 

Ώλαϊκουμ. Λα εισέλθω;» και αμέσω του επίτρεψε ο Ξροφήτης 

να πεί». 

Ν Ρζάμπερ αφηγήθκε ότι χτύπησε την πόρτα του Ξροφήτη, και 

όταν ρώτησε «ποιος είναι;». Ρότε απάντησε, «εγώ», αμέσως 

επανέλαβε ο Ξροφήτης, «εγώ, εγώ», σαν να μην συμάθησε την 

απάντηση». 

Ώπό τα απαιτούμενα της αδείας είναι, να μην κοιτάξει και να 

μην στέκεται μπροτά την πόρτα. Γίπε ο Ξροφήτης, «η ζήτηση 

αδείας επβάλλεται για να μην κοιτάξει κανείς». Ν Πά’ντ ιμπν 

Νυμπάντα αφηγήθκε ότι, ζήτησε άδεια σκεκούμενος μπροστά 

στην πόρτα. Ρότε το είπε ο Ξροφήτης, «μην ζητήσεις άδεια, 

στεκούμενος μπροστά στην πόρτα». Ώφηγείται ότι ο Ξροφήτης 

(ΓΓΏΓ), όταν ζητούσε άδεια δεν στεκόταν ποτέ μπροστά στην 

πόρτα, πήγαινε δεξιά ή αριστερά, μέχρι που του επίτρεπαν 

αλλιώς έφευγε».  

Ώπό τις ηθικές αρχές του Ησλάμ είναι, η καλή συμπεριφορά 

στους δρόμους και στους δημόσιους χώρους. 
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Ρο Ησλάμ επιβάλλει κάποιες υποχρεώσεις για τον δρόμο, 

τονίζοντας, «μην καθέσετε στον δρόμο». Ρου απάντησαν, «δεν 

μπορούμε γιατί εκεί κάνουμε τις συζητήσεις μας». Ρους είπε, 

«τότε να εκπληρώσετε τα δικαιώματα του δρόμου». Ρον 

ρώτησαν, «και ποιο είναι το δικαίωμά του;». Ρους απάντησε, «η 

φύλαξη της οράση [να μην τοιτάζουν τους ανθρώπους που 

περνούν], απαγόρευση του κακού, ανταπόκρυση στον 

χαιρετισμό, πράξη του καλού και η απαγόρευση του κακού». 

Γίπε επίσης, «η πίστη έχει πάνω εβδομήντα στοιχεία, το 

κορυφαίο της στοιχείο είναι (δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά 

μονάχα ο Ώλλάχ), και το κατώτερο είναι η απομάκρυνση των 

εμποδίων από τους δρόμους. Θαι η συμνότητα είναι ένα 

στοιχείο της πίστης». 

Ξρέπει οι άνθρωποι που στέκονται στους δρόμους ή στους 

δημόσιους χώρους να μην υψώνουν τον τόνο της φωνής τους, 

να μην γελούν με υπερβολική φωνή και να μην πετούν 

σκουπίδια στους δρόμους. Ζα πρέπει να μην εμποδίζουν τους 

δρόμους και να μην βλάπτουν τους ανθρώπους που περνούν 

ούτε με το βλέμμα τους, ούτε με τον λόγο ούτε και με τις 

παρενοχλήσεις τους. 

Ώπό τα στοιχεία επίσης είναι η καθαριότητα, του χώρου και του 

σώματος, θεωρούνται από τα κύρια στοιχεία της ισλαμικής 

νομοθεσίας. Γίναι επίσης μια ανθρώπινη συμπεριφορά και μια 

πολιτισμική αξία, γι’ αυτό το Ησλάμ απαιτεί μερικά στοιχεία για 

να διατηρήσει την καθαριότητα του ανθρώπου και την 

εμφάνισή του. Ρο Θοράνι αναφέρει, «ο Ώλλάχ αγαπάει εκείνους 
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που δείχνουν πάντα μετάνοια και τους εξαγνισμένους 

ανθρώπους». Γίπε ο Ξροφήτης, «ο Ώλλάχ είναι καλός και 

αγαπάει τους καλούς, και καθαρός αγαπάει τους καθαρούς». 

Γίπε επίσης, «η καθαριότητα αποτελεί την μισή πίστη». ταν 

είδε επίσης κάποιον άνθρωπο με αχτένιστα μαλλιά είπε, «μα 

δεν βρήκε τίποτα να χτενίσει τα μαλλιά του;». ταν είδε 

κάποιον που φοράει βρώμικα ρούχα είπε, «δεν βρήκε τίποτα 

αυτό να καθαρίσει τα ρούχα του;». 

Ν Ξροφήτης πάντα προωθούσε τους ανθρώπους να 

διατηρήσουν την καθαριότητα του σώματος, γι’ αυτό επίβαλε 

και το σουάκ. Πημειωτέον είναι εκείνο που είπε, «για να μην 

δυσκολεψω την ούμμα μου, δεν τους διέξατξα να καθαρίσουν 

τα στόματά του με το σουάκ πριν κάθε προσευχή». 

Ώπό τα στοιχεία επίσης, ο σεβασμός του διαλόγου, διότι ο 

διάλογος είναι ένας από τους τρόπους γνωριμίας και 

διόρθωσης των εννοιών. Ρο Ησλάμ άνοιξε την πόρτα του 

διαλόγου μεταξύ όλων των ανθρώπων, οδηγώντάς τους σε στην 

αλήθεια, χωρίς αμηχανία ή περιορισμούς. Ν διάλογος, όμως θα 

πρέπει να είναι μακριά από την αμφισβήτηση άλλων, την 

γελοιοποίηση ή την περιφρόνηση, το Θοράνι αναφέρει, «να 

συζητήσεις μαζί τους με τον πιο καλό τρόπο». Γπίσης, «πες 

στους δούλους μου, να μιλήσουν με τον πιο καλό τρόπο». Γίπε 

ο Ξροφήτης, «ο πιστός δεν είναι άνθρωπος που αμφισβητεί, 

ούτε άνθρωπος που καταριέται, ούτε είναι ένας άνθρωπος 

άσεμνος». Ξρέπει ο διάλογος να γίνει με καλό τρόπο, με βάση 
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της γνώσης και της αντικειμενικότητας, έχοντας υπόψιν και τις 

συνθήκες που επικρατούν. 

Ώπό τα στοιχεία επίσης, η μεταφορά βεβαιωμένων και έγκυρων 

νέων. 

Ρο Θοράνι αναφέρει, «ω εσείς που πιστεύετε! Ών ένας ασεβής 

σας φέρει κάποια είδηση, να βεβαιωθείτε πρώτα για την 

ακρίβεια της είδησης, για να μην κάνετε κακό σε ανθρώπους εν 

αγνοία και μετά μεταοιώσετε για την πράξη σας».  Γίπε ο 

Ξροφήτης, «η βαδύτητα είναι από τον Ώλλάχ, και βιασύνη 

είναι από τον Πατανά». 

Ώπό τα στοιχεία επίσης, να μην επαναλαμβάνονται οι 

σικοφαντίες και να μην διαδίδονται. Νι σικοφαντίες 

διαδίδονται όταν βρίσκουν τον μηχανισμό που βοηθάει σ’ 

αυτό. Ρο Θοράνι αναφέρει, «τα μεταφέρετε με τις γλώσσες σας, 

και λέτε πράγματα, για τα οποία δεν έχετε γνώση». Γίπε ο 

Ξροφήτης, «όποιος πιστεύετε στον Ώλλάχ και την ημέρα της 

κρίσεως, να μην βλάπτει τον τον γείτονά του. ποιος πιστεύει 

στον Ώλλάχ και στην ημέρα της κρίσεως, να δείξει φιλοξενεία 

στον φιλοξενούμενό του. ποιος πιστεύει στον Ώλλάχ και την 

ημέρα της κρίσεως, να λέει κάτι καλό ή να σιωπαίνει». 

Ώπό τα στοιχεία αυτά επίσης, είναι να μην υψώνει ο άνθρωπος 

τον τόνο της φωνής του υπερβολικά. Πημείο αναφοράς είναι 

εκείνα που είπε ο Ιουκμάν συμβουλεύοντας τον υιό του, «να 

περπατήσεις με σεβασμό, και να χαμηλώσεις τον τόνο της 

φωνής σου», (Ιουκμάν, 19). Γπίσης, «Γκείνοι που χαμηλώνουν 

τον τόνο της φωνής τους στον Ξροφήτη του Ώλλάχ, είναι 
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εκείνοι οι άνθρωποι που Ώλλάχ έχει δοκιμάσει τις καρδιές τους 

για την πίστη. Ώυτοί θα έχουν μεγάλη ανταμοιβή και 

συγχώρηση», (αλ-Τουτζουράτ, 3). 

Ώπό τα στοιχεία επίσης είναι η καθοδήγηση των χαμένων και 

περιπλανωμένων ανθρώπων, είτε με την περιγραφή είτε με μια 

συνοδία που θα τους καθοδηγήσει στον σωτό περιορισμό. 

Ωστόσο, ο Ξροφήτης μετρούσε την καθοδήτη του χαμένου 

ανθρώπου, από τις απαραίτητες υποχρεώσεις των ανθρώπων 

που στέκονται στον δρόμο. 

Πητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ 
*        *        * 

    Ε δόξα του Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος. Καρτυρώ ότι 

δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, και μαρτυρώ 

ότι ο Κου΄χαμμαντ είναι δούλος του και Ώπεσταλμένος Ρου. 

Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να έχουν ο ίδιος, η 

οικογένειά του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι τον πιστεύουν 

μέχρι την ημέρα της κρίσεως. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

πάρχουν και άλλα στοιχεία που κατέχουν μεγάλη 

σημαντικότητα, όπως η παροχή βοήθειας στον άνθρωπο που 

την χρειάζεται. Ν Άμπου Δαρρ αφηγήθκε ότι ο Ξροφήτης είπε, 

«όλοι άνθρωποι πρέπει να δίνουν ελεημοσύνη». Ρότε τον 

ρώτησαν, «και πώς μπορούνε να ανταποκρυνόμαστε σ’ αυτό 

προφήτη του Ώλλάχ;». Ρους απάντησε, «πολλά είναι τα είδη του 

καλού, όπως η δοξασία του Ώλλάχ, η καθοδήγηση για τις καλές 

πράξεις, η συμβουλή να μην γίνουν κακές πράξεις, να 
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απομακρύνονται τα εμπόδια από τους δρόμους, να παρέχεται 

βοήθεια στους κουφούς, τους αόματους και τους ανθρώπους 

που χρειάζνονται βοήθεια. Λα παρέχεται βοήθεια στους 

αδύναμους, όλες αυτές οι πράξεις αποτελούν ελημοσύνη», (ιμπν 

Τεμμπάν). 

Ώπό τα στοιχεία επίσης, η βοήθεια των αδυνάμων και των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες. Βιότι, η αλληλεγγύη των πλουσίων 

προς τους φτωχούς, δημιουργεί ισορροπία στην κοινωνία και 

στην ζωή. Άξιον αναφοράς είναι αυτό που είπε ο Ημάμης Ώλί 

ιμπν άμπου Ράλεμπ, «ο Ώλλάχ επιβάλλει στους πλούσιους να 

βγάλουν ένα μερίδιο από τις περιουσίες τους για τους φτωχούς, 

γι’ αυτό αν ένας φτωχός πεινάσει, σημαίνει ότι ένας πλούσιος 

τσιγουνεύει και ο Ώλλάχ θα τον λογοδοτήσει για αυτό». 

Ξρέπει επίσης όλη η κοινωνία τους παρέχει φροντίδα, διότι ο 

Ώλλάχ είναι πάντα δίπλα στους φτωχούς και τους αδύναμους. 

 

Ν άνθρωπος πρέπει να κάνει το καλό, έστω και αν είναι μικρό 

το καλό αυτό, και να μην περιφρονήσει τίποτα από τις καλές 

πράξεις, όσο μικρές και αν φαίνονται. Ν Ξροφήτης είπε, ¨μην 

περιφρονήσετε τίποτα από τις καλές πράξεις. Έστω και αν 

χαμογελάσεις στο πρόσωπο του εν θρησκεία αδελφού σου, είναι 

μια καλή πράξη». Γίπε επίσης ο Ξροφήτης, «ο Ώλλάχ σας 

χαρίζει από τις εύνοιες και σας δίνει την νίκη, χάρη στους 

αδύναμους που βρίσκονται μεταξύ σας». Ν Ώλλάχ πάντα 

βοηθάει εκείνους που παρέχουν βοήθεια στους αδύναμους, και 

συμπεριφέρονται με αλληλεγγύη απέναντί τους. 
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Ώπό τα στοχεία είναι ο σεβασμός προς τους μεγάλους 

ανθρώπους. Ζα πρέπει να υπάρχει μια ήπια συμπεριφορά και 

να μην υπάρχουν προσβολές και να γνωρίζουμε την υψηλή 

τους θέση. Θαι ο μεγάλος πρέπει να δείχνει αγάπη, έλεος και 

στοργή απέναντι στον μικρό του άνθρωπο. Γίπε ο Ξροφήτης, 

«όποιος μουσουλμάνος σέβεται τον μεγαλύτερό του, ο Ώλλάχ 

θα του το ανταποδώσει, βάζοντας έναν άνθρωπο να τον 

βοηθήσει». 

Ν σεβασμός προς τον μεγάλο άνθρωο, τον άνθρωπο που 

κατέχει την γνώση του Θορανίου και του δικίου ηγέτη, είναι 

πράγματα που επιβεβαιώνουν το μεγαλείο του Ησλάμ. Ν 

Ξροφήτης θεωρεί τον άνθρωπο εκείνο που δεν σέβεται τον 

μεγάλο και τον μεγάλο που δεν δείχνει έλεος στον μικρό, ότι 

δεν ανήκει στους πιστούς του. Ν σεβασμός δεν είναι μόνο προς 

τους ηλικιωμένους μουσουλμάνους, αλλά απέναντι σ’ όλους 

τους ανθρώπους. Ώυτό έκανε ο Ξροφήτης με έναν Ηουδαίο, 

επίσης ο μαρ ιμπ Ώμπντουλαζίζ διέταξε τον υπάλληλό του 

στην πόλη αλ-Κπάσρα να φροντίσει τις ανάγκες των 

ηλικιωμένων και αδυνάμων ανθρώπων από τους οπαδούς της 

ΐίβλου. 

Νι άνθρωποι έχουν υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία να 

προσέχουν το κοινό συμφέρον.  

 Ών πάρουμε ένα παράδειγμα το θέμα της αύξησης του 

πληθυσμού, θα δώσει έμφαση σε δύο πράγματα: Ξρώτον: ότι 

μερικοί άνθρωποι θεωρούν τον εαυτό τους πλούσιους και 

ικανούς. μως, η ικανότητα δεν είναι μόνο η υλιστική 
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ικανότητα, αλλά είναι η σωματική και εκπαιδευτική ικανότητα 

και οτιδήποτε περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της φροντίδας. Βεν 

εννούμε την ατομική ικανότητα μόνο, αλλά είναι πέρα οι 

ικανότητες των ατόμων, και αφορά στις δυνατότητες των 

χωρών στην παροχή υπηρεσιών που δεν μπορούν να 

παρέχονται από μεμονωμένα άτομα. Ως εκ τούτου, η 

κατάσταση των χωρών και οι δυνατότητές τους, καθίστανται 

από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της 

αύξησης του πλυθισμού. Ε Ώπείθαρχη αύξηση του πληθυσμού, 

δεν αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της πάνω στο άτομο ή 

την οικογένεια μόνο, αλλά μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη 

ζημιά στις χώρες που δεν την αντιμετωπίζουν με επιστημονική 

μέθοδο. Ώυτό το θέμα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σε 

ατομικό επίπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει κοινωνική 

αντιμετώπιση όπου θα διαδραματίσουν ρόλο και όλοι οι θεσμοί 

του κράτους. 

Βεύτερον, Ρο ισχυρό λίγο πλήθος είναι καλύτερο από το πολύ 

και αδύναμο πλήθος, που το χαρατήρισε ο Ξροφήτης μας 

(ΓΓΏΓ) όπως, «αφρός του νερού». Βιότι οι έκτακτες περιστάσεις 

που αντιμετωπίζουν ορισμένες χώρες, υπό συνθήκες που δεν 

τους επιτρέπουν να παρέχουν τις βασικές συνιστώσες της 

υγείας, της παιδείας και των υποδομών, στην περίπτωση της 

απείθαρχης αύξησης, οδηγεί σίγουρα στο αφρό του νερού. κάθε 

λογικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι, εάν αντιταχθεί η 

ποιότητα με την ποσότητα, τότε αυτό που έχει σημασία είναι η 
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ποιότητα, και αυτό επιβεβαιώνει ότι λίγο ισχυρό είναι καλύτερο 

από το πολύ και αδύναμο. 

Ώυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πολύ πλήθος που κληροδοτεί 

την αδυναμία, την άγνοια, την οπισθοδομηκότητα και τον 

εκτροχιασμό από την πολιτισμένη πορεία, είναι βαρύ φορτίο, 

το οποίο δεν ανέχεται και δεν μπορεί να ανεχθεί το κράτος ούτε 

μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του οι κρατικοί 

πόροι. Γίναι αφρός, χωρίς κανένα βάρος ούτε δύναμη, και αυτό 

είναι που θέλησε ο Ξροφήτης να μεταφέρει.  

Ζεέ μου, ευνόησέ μας με καλά ήθη, και φυλάξέ μας από τα κακά 

ήθη, και κάνει μας από τους ευσεβείς και αφοσιωμένους πιστούς 

Που. 
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Η θϋςη των μαρτύρων και το χρϋοσ μασ απϋναντι ςτισ 

οικογϋνειϋσ τουσ 

 

 δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ τον Θύριο του 

σύμπαντος, ο Νποίος 

 τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο το Θοράνι, «μην θεωρείς 

εκείνους που σκοτώνονται για χάρη του Ώλλάχ πεθαμένους. 

Γίναι ζωντανοί και απολαμβάνουν τις εύνοιες του Θυρίου τους. 

Ταίρονται αυτό που τους χαρίζει ο Ώλλάχ, και χαίρονται την 

συντροφιά τους με τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί. Ώυτοί 

οι άνθρωποι ποτέ δεν θα έχουν φόβο ούτε στεναχώριες». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τς μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ν Ώλλάχ είχει πλάσει τον άνθρωπο για να οικοδομήσει την γη, 

και του έδωσε όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για τον σκοπό 

αυτό. Ν Ίδιος είχε επιβάλει μερικούς προστατευτικούς κανόνες, 

για να εξασφαλίσει την ανθρώπινη ψυχή. Ζεωρείται μάλιστα 

οτιδήποτε επίθεση ενάντια σε έναν άνθρωπο, μια επίθεση κατά 

όλη την ανθρωπότητα. Ρο Θοράνι τονίζει, «όποιος σκοτώνει μια 

ψυχή, χωρίς να είναι σε αντίποινα μιας δολοφονίας, είναι σαν 

να σκοτώνει όλους τους ανθρώπους. Θαι όποιος της δίνει ζωή, 

είναι σαν να δίνει ζωή σε όλους τους ανθρώπους». 

Ε 

Αραβικι Δθμοκρατία τθσ Αιγφπτου  29 Σηουμάντα αλ-Οφλα, 1441 
Τπουργείο των Βακουφίων      20 Ιανουαρίου, 2020  
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Ε οικοδόμηση ως ένας υπέρτατος σκοπός, χρειάζεται θυσίες 

από πιστούς ανθρώπους με πατριωτική συνείδηση και που 

γνωρίζουν την αξία της πατρίδας, της θρησκείας και την αξία 

της σταθερότητας και της ασφάλειας. Γίναι άνθρωποι που 

εφαρμόζουν αυτό που τονίζει το Θοράνι, «ο Ώλλάχ έχει 

εξαγοράσει από τους πιστούς τις ψυχές τους και τις περιουσίες 

τους με ανταμοιβή τον παράδεισο. Ώυτοί μάχονται για χάρη 

του Ώλλάχ, σκοτώνουν και σκοτώνονται. Ώυτή η υπόσχεση του 

Ώλλάχ που καταγράφεται στην Ρορά, το Γυαγγέλιο και το 

Θοράνι. Θανένας δεν τηρεί τις υποσχέσεις του όπως ο Ώλλάχ 

που τηρεί τις δικές του. Λα χαίρεστε αυτή την συναλλαγή, διότι 

είναι μεγάλο κέρδος».  

Ε μαρτυρία για χάρη του Ώλλάχ κατέχει πολύ υψηλή θέση, και 

είναι ένας σκοπός που δίνεται μόνο σε ανθρώπους που τους έχει 

επιλέξει ο Ώλλάχ, «θα επιλέξει μάρτυρες από ανάμεσά σας». Νι 

μάρτυρες θα είναι μαζί με τους πιστούς και τους προφήτες, 

«όποιος υπακούει στον Ώλλάχ και τον Ώπεσταλμένο, θα είναι 

μαζί με εκείνους που τους ευνοεί ο Ώλλάχ με τους χαρές του, 

μαζί με τους προφήτες, τους πιστούς, τους μάρτυρες και τους 

καλούς. Ώυτή είναι η καλύτερη συντροφιά». 

Νι μάρτυρες δεν θα υπεστούν τον τρόμου της ημέρας της 

κρίσεως. Ν Ξροφήτης είπε, «ο το έργο κάθε ανθρώπου σταματά 

μετά τον θάνατό του, εκός από εκείνο του μάρτυρα, 

ανταμείβεται συνέχεια για την πράξη του, μέχρι την ημέρα της 

κρίσεως». 
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Ένας άνθρωπος που εσέρχεται στον παράδεισο, δεν επιθυμεί 

ποτέ να βρει, εκτός από τον μάρτυρα για χάρη του Ώλλάχ. Βιότι 

θέλει να ξανασκοτώνεται για χάρη του Ώλλάχ, και αυτό το 

αναφέρει ο Ξροφήτης, «ορκίζομαι στον Ώλλάχ που έχει την 

ψυχή μου στα χέρια του, θα ήθελα να σκοτωθώ για χάρη του 

Ώλλάχ και να ανασταθώ, και να ξανασκοτωθώ και να 

ανασταθώ, και να ξανασκοτωθώ και να ανασταθώ, και να 

ξανασκοτωθώ και να ανασταθώ». 

Ωστόσο, οι σύντροφοι του Ξροφήτη πάντα επιθυμούσα την 

μαρτυρία για χάρη του Ώλλάχ. Ώυτό φαίνεται στην ιστορία του 

Άμρου ιμπν αλ-Ρζαμούχ, ο οποίος ζήτησε από τον Ξροφήτη να 

πολεμήσει μαζί του στην μάχη του Κπαντρ, όμως ο Ξροφήτης 

τον απάλλαξε λόγω αναπηρίας του. Πτην μάχη του Νύχουντ 

όμως ζήτησε από τα παιδιά του να βγει, και του είπε πως ο 

Ξροφήτης τον απαλάσσει λόγω αναπηρίας. Γκείνος είπε, 

«αλοίμον! Κε κάνατε να χάσω τον παράδεισο όταν δεν 

μπόρεσα να στεμμετάσχω στην μάχη του Κπαντρ». ταν 

ρώτησε τον Ξροφήτη, «ω προφήτα του Ώλλάχ! ποιος 

σκοτώνεται σήμερα μπαίνει στον παράδεισο; Ρου απάντησε, 

«μάλιστα». Ρότε είπε, «τότε μα τον Ώλλάχ δεν γυρίζω ξανά στην 

οικογένειά μου, και θα μπω στον παράδεισο». Ρου είπε ο μαρ, 

«όμα είναι με το θέλημα του Ώλλάχ». Ρότε είπε ο Ξροφήτης 

στον μαρ, «αστον μαρ! πάρχουν άνθρωποι που όταν 

ορκίζουν στον Ώλλάχ, ο Ώλλάχ τηρεί τον όρκο τους, και από 

αυτό είναι ο Άμρου ιμπν αλ-Ρζαμούχ και θα εισέλθει στον 

παράδεισο έτσι όπως είναι ανάπηρος». 
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Ρο Ησλάμ είναι μια θρησκεία της γενναιότητας, της ανδρείας, 

της αγνότητας, της υπεράσπισης της τιμής, των περιουσιών, και 

όλα αυτά είναι στοιχεία της πίστης. Ε υπεράσπισης των ηθικών, 

είναι υπέτατος σκοπό του ανθρώπου, και όποιος βρίσκει τον 

θάνατό του για χάρη του σκοπού αυτού, είναι μάρτυρας. Ν 

Ξροφήτης είπε, «όποιος σκοτώνεται ενώ υπερασπίζεται την 

περιουσία του είναι μάρτυρας, και όποιος σκοτώνεται για χάρη 

της θρησκείας του, είναι μάρτυρας, και όποιος σκοτώνεται 

υπερασπίζοντας την ζωή του, είναι μάρτυρας και όποιος 

σκοτώνεται υπερασπίζοντας την οικογένειά του, είναι επίσης 

μάρτυρας». 

Κάρτυρας είναι εκείνος που ζητά συνέχεια να πεθάνει για χάρη 

του Ώλλάχ, όπως τονίζει ο Ξροφήτης, «όποιος παρακαλάει τον 

Ώλλάχ να πεθάνει ως μάρτυρας, θα έχει αυτή την θέση του 

μάρτυρα ακόμα και αν πεθάνει στο κρεβάτι του». 

Ν αληθινός μάρτυρας είναι εκείνος που μάχεται υπέρ του λόγω 

του Ώλλάχ. Ν μάρτυρας τιμάται στην ζωή τούτη και στην 

επόμενη, θα τον θυμάται πάντα το έθνος και θα επαινούν οι 

άνθρωποι την ανδρεία του και την θυσία του, και την επόμενη 

ζωή θα έχει μεγαλείο. Ν Ξροφήτης είπε, «μα τον Ώλλάχ που έχει 

την ψυχή μου! ποιος σκοτώνεται για χάρη του Ώλλάχ- και ο 

Ώλλάχ γνωρίζει εκείνον που σκοτώνεται για χάρη του- θα 

ανασταθεί την ημέρα της κρίσεως με το αίμα του απάνω του, 

που θα μυρίζει μόσχο». 

Νι μάρυρες έχουν θυσιάσει τις ζωές τους για χάρη μας, και αυτό 

απαιτεί να τους σεβόμαστε. Ν Ώλλάχ τονίζει στο Θοράνι, «το 
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καλό ανταμείβεται μόνο με καλό». Ν Ξροφήτης είπε επίσης, 

«όποιος δεν ευχαριστεί τους ανθρώπους, θα ευχαριστεί τον 

Ώλλάχ». 

Γίπε επίσης, «όποιος σας κάνει καλό, να του το ανταποδώσετε. 

Θαι αν δεν έχετε την ευχέρια να το κάνετε, τότε να παρακαλάτε 

τον Ώλλάχ για αυτόν, μέχρι να βεβαιωθείτε ότι έχετε 

ανταποδώσει το καλό που σας έκανε». 

Λα αναλάβουμε τις οικογένειές τους, για να μην αισθανθούν 

την πίκρα που έχασαν τον πατέρα ή τον κηδεμόνα τους. Ν 

Ξροφήτης (ΓΓΏΓ), φρόντιζε τις οικογένειες των μαρτύρων, και 

αυτό έκανε για παράδειγμα με την οικογένεια του Ρζάφαρ ιμπν 

ιμπου Ράλεμπ. 
Δητώ ζυγχώρηση από τον Ώλλάχ 

* * * 
Ε δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

Νποίος τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο το Θοράνι, «μην θεωρείς 

εκείνους που σκοτώνονται για χάρη του Ώλλάχ πεθαμένους. 

Γίναι ζωντανοί και απολαμβάνουν τις εύνοιες του Θυρίου τους. 

Ταίρονται αυτό που τους χαρίζει ο Ώλλάχ, και χαίρονται την 

συντροφιά τους με τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί. Ώυτοί 

οι άνθρωποι ποτέ δεν θα έχουν φόβο ούτε στεναχώριες». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τς μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 
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του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Τρέος έχουν επίσης απέναντι από τις οικογένειες των 

μαρτυρων, να τους εξασφαλίσουμε μια ασφαλή και σταθερή 

ζωή, έτσι όπως μας έκαναν οι άνθρωποί τους πριν πεθάνουν. Ν 

Ξροφήτης είπε, «όποιος ετοιμάζει έναν έναν μαχητή, που 

μάχεται για χάρη του Ώλλάχ, είναι σαν να λάβει ο ίδιος μέρος 

στην μάχη. Θαι όποιος φροντίζει την οικογένεια ενός μαχητή, 

που μάχεται για χάρη του Ώλλάχ, είναι σαν να μάχεται ο ίδιος 

για χάρη του Ώλλάχ».  

 

 

Ν Δάιντ ιμπν Άσλαμ αφηγήθκε ότι ο Ξροφήτης του Ώλλάχ είπε, 

«βγήκα κάποτε μαζί με τον μαρ ιμπν αλ-Ταττάμπ και πήγαμ 

στην αγορά. Κια νεαρή γυναίκα τον φώναξε και του είπε, 

«πέθανε ο άντρας μου, και μου άφησε μικρά παιδιά, και δεν 

έχουν ούτε χωράφια ούτε κοπάδια. Γίμαι κόρη του Τεφάφ ιμπμ 

Ημαά αλ-Αεφάρυ. Ν πατέρας μου έλαβε μέρος στην μάχη της αλ-

Τουντάιμπιγια. Ρης είπε ο μαρ χάρηκε για μια συγγενή, και 

πήρε μια καμήλα και την φόρτωσε με τροφή και ρούχα, και της 

την παρέδωσε. Ρης είπε, «πάρ’ την, και μέχρι να τελειώσουν 

αυτά θα έχετε και άλλα. Ένας άντρας του είπε, «πολλά της 

έδωσες προφήτα του Ώλλάχ! Ρότε ο μαρ του είπε, «Ώλλοίμονό 

σου, ο πατέρας της και ο αδελφός της πολιόρκησαν έναν 
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φρούριο και ακόμα απολαμβάνουμε από αυτά που 

καταλάβαμε από εκεί». 

Ν μαρ μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίσουμε τις οικογένειες 

των μαρτύρων, και το πώς πρέπει να τους φερθούμε με 

κατάλληλο τρόπο. 

Ξρέπει να εκπαιδεύονται τα παιδιά τους, και να αποκτούν οι 

επιδέξιοι την κατάλληλη θέση που τους αναλογεί. Ώυτό έκανε ο 

Ξροφήτης με τον Νυσάμα ιμπν Δάιντ, όταν σκοτώθηκε ο 

πατέρας του Δλαιντ ιμπν Ταρίθα στην μάχη του Κουάτα. Ν 

Ξροφήτης τον φρόντιζε μέχρι που μεγάλωσε και έγινε το 

μικρότερο στρατιωτικό στρατηγό στην ιστορία. Ν Ξροφήτης 

είπε τότε, «αν αμφισβητείτε την ηγεσία του, τότε αμφισβητείτε 

την ηγεσία του πατέρα του. Κα τον Ώλλάχ! Ν πατέρας του ήταν 

άξιος για την θέση αυτή. Ν πατέρας του ήταν ο πιο αγαπητός 

άνθρωπος σε μένα, και το ίδιο  γιος του». 

Ξρέπει να φροντίσουμε τα παιδιά τους, τιμώντας έτσι τους 

γονείς τους. Πημείο αναφοράς είναι ότι ο Ώλλάχ αναθέτει 

καλούς ανθρώπους πάντα για τα παιδιά των καλών ανθρώπων, 

έτσι όπως έκανε με τα παιδιά που αναφέρονται στην ιστορία 

του προφήτη Κωυσή και του αλ-Ταντρ. ταν πέθανε ο πατέρας 

των δυο παιδιών, έχτισαν ο Κωυσής και ο αλ-Ταντρ τον τοίχο 

των παιδιών, διότι κάτω του υπήρχε ένας θησαυρός θαμμένος. 

Ήθελε ο Ώλλάχ να μεγαλώσουν τα παιδιά και να τον βγάλουν, 

όπως αναφέρει το Ηερό Θοράνι. 

Ξρέπει να γνωρίζουμε με σιγουριά ότι οι θυσίες των 

μαρτύρων μας, είναι στέμμα στο μέτωπο της πατρίδας και στο 
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μέτωπο κάθε αιγυπτιακού πιστού στην πατρίδα μας. Ε 

εκπλήρωση αυτών των θυσιών, απαιτεί ο καθένας μας να είναι 

φύλακας αυτού του έθνους στον τομέα του και να ασκεί τα 

μέγιστα στην υπηρεσία αυτού του μεγάλου έθνους. Ξρέπει να 

σταθούμε ενωμένοι πίσω από τον στρατό, την αστυνομία και 

άλλους εθνικούς θεσμούς μας. Ρονίζοντας ότι οι εθνικοί θεσμοί 

μας είναι η βαλβίδα ασφαλείας για την κοινωνία, και όλοι 

πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους υποστηρικτές της σύγκρουσης 

και του χάους από ομάδες εξτρεμισμού και τρομοκρατίας, που 

δεν πιστεύουν σε πατρίδα ή εθνικό κράτος. Ώυτές οι ομάδες 

αποτελούν κίνδυνο για την θρησκεία και την πατρίδα, και η 

αντιμετώπισή τους είναι ένα θρησκευτικό, εθνικό και 

ανθρωπιστικό καθήκον. 

Ξαρακαλούμε τον Ώλλάχ να δώσει συγχώρηση στους 

μάρτυρες μας, και να φυλάξει την Ώίγυπτο, τον στρατό της, την 

αστυνομία της και όλα τα παιδιά της από κάθε κακό. 

 

  



(281) 

Η ψηλό δραςτηριότητα των πολιτιςμϋνων εθών 

 

 δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ τον Θύριο του 

σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Θοράνι, «να 

συναγνωνίζεστε μεταξύ σας στην αναζήτηση της 

συγχώρησης του Θυρίου και για να γίνετε αντάξιοι του 

Ξαραδείσου, ο οποίος είναι τόσο μεγάλος όσο οι ουρανοί και η 

γη. Ρον ετοιμάσαμε για εκείνους που πιστεύουν στον Ώλλάχ και 

στον Ώπεσταλμένο Ρου. Γίναι η χάρη του Ώλλάχ που την 

απονέμει σε όποιον θέλει. Ν Ώλλάχ είναι ο Θύριος απέραντης 

ευσπλαχνίας». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ε ισλαμική θρησκεία, με τις υψηλές της αξίες, καλεί τους 

ανθρώπους να κάνουν δραστηριότητες και να καταβάλουν 

κόμους, και να οικοδομήσουν. Ώπαγορεύει την αδράνεις και 

την διαφθορά και την τεμπελιά. Ωστόσο, αυτό ήταν και το 

μήνυμα που μετέφεραν οι προηγούμενες θρησκείες, όπως 

αναφέρει και το Θοράνι, «ο άνθρωπος θα κριθεί μόνο για αυτά 

που έκανε. Νι πράξεις του θα φανούν. Θαι θα ανταμειφθεί με 

πληρότητα για τις πράξεις αυτές». 

Ε 

Αραβικι Δθμοκρατία τθσ Αιγφπτου 6 Σουμάντα αλ-Αχζρ 1441 
Τπουργείο των Βακουφίων   31 Ιανουαρίου, 2019 
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Ν Ξροφήτης είπε, «ο Ώλλάχ είναι γνναιόδωρος και αγαπάει 

την γενναιοδωρία, την υψηλή εθική και μισεί ανηθικότητα». 

 

Βεν βλέπω τίποτα στα μάτια των ανθρώπων 

πως βλέπω την έλλειψη στα μάτια εκείνων που μπορούν την 

πληρότητα 

 

Ε δραστιριότητα δεν είναι αποκλειστική μόνο σε έναν τομέα, 

αλλά περιλαμβάνει  όλους τους τομείς του ανθρώπου. 

Ώναφέρουμε για παράδειγμα την λατρεία: η θρησκευτική 

νομοθεσία προωθεί τον άνθρωπο να πράξει το καλό όπως 

αναφέρει και το Θοράνι, «όποιος αναζητεί την επόμενη ζωή, 

και κοπιάζει για αυτήν με πίστη. Ν κόποιος του είναι θα 

αξιοποιηθεί». 

Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) πάντα έδειχνε μεγάλο ζήλο σε όλες τις 

υποθέσεις της ζωής του, ακόμα και στην λατρεία που έκανε. Ρο 

Θοράνι τονίζει, «Ω εσύ που έχεις επωμισθεί βαριά ευθύνη. Λα 

σηκώνεσαι για προσευχή την νύχτα, εκτός από ένα μικρό μέρος 

αυτής. Ρην μισή, ή πιο λίγο από αυτή. Ή λίγο περισσότερο από 

την μισή και να απαγγέλλεις το κοράνι με βραδύ ρυθμό και με 

στοχασμό». Ν Ξροφήτης προσευχόταν πολύ την νύχτη, μέχρι 

που πρήζονταν τα πόδια του από την κούραση. ταν τον 

ρωτούσαν οι σύντροφοί του για τον λόγο που κάνει αυτό, 

απαντούσε, «να μην είμαι ευνώμων δούλος για τον Ώλλάχ». 

Ν Ξροφήτης καλούσε τους πιστούς να είναι πάντα ξεχωριστοί, 

και τους διέταξε, «όταν ζητήσετε κάτι από τον Ώλλάχ, να 
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ζητήσετε τον παράδεισο του αλ-Σερντάους, διότι είναι ο πιο 

κορυφαίος παράδεισος, από όπου πηγάζουν τα ποτάμια του 

παραδείσου».ο Οαμπέα ιμπν Θάαμπ αφηγ’ηθηκε ότι ήταν μαζί 

με τον Ξροφήτη, και του έφερε ναρό για να πλεθεί για 

προσευχή. Ρότε τον ρώτησε ο Ξροφήτης, «ζήτα μου ό,τι θέλεις». 

Γκείνος απάντησε, «να είμαι μαζί σου συντροφιά σον 

παράδεισο». Ρον ρώτησε, «κάτι άλλο εκτός από αυτό;», του 

απάντησε, «όχι». Ρότε του είπε, «να μείνεις τότε πολύ 

γονατιστός στην προσευχή». 

Ξρέπει ο άνθρωπος να ασκεί τις λατρείες του με πληρότητα, και 

να μην προδίδει, ούτε να εξαπατά. Ξρέπει επίσης να μην 

λεηλατήσει τις περιουσίες των άλλων, για να καρποφορέσει η 

πίστη του. 

Ώπό τις δραστηριότητες επίσης είναι η επιστήμη, ωστόσο, ο 

Ξροφήτης ζητούσε πάντα από τον Ώλλάχ να του χαρίσει την 

χρήσιμη γνώση. Θαι πάντα έλεγε, «Ζεέ μου φύλαξέ μας από την 

άχρηστη γνώση». 

Ε χρήσιμη επιστήμη είναι το αληθινό όπλο με το οποίο 

ενισχύονται τα κράτη και τα έθνη και αναπτύσσονται χάρη σε 

αυτήν. 

 Ν ιμπν Ώμπάς (ΓΏΓ) αναζητούσε πάντα την γνώση, και ήθλε 

να μάθει τα λόγια του Ξροφήτη που αφηγούταν από άλλους 

συντρόφους. Πημείο αναφοράς είναι επίσης ότι ο αλ-Παφίε είπε, 

«αποστήθισα το Θοράνι ολόκληρο σε ηλικία εφτά χρονών, και 

το αλ-Κουαττά σε ηλικία δέκα χρονών¨. Ν αλ-Λαουάουι 

παρακολουθούσε δέδεκα μαθήματα την ημέρα. 
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Γπίσης το ζήλο φαίνεται και στην εργασία, διότι η ισλαμική 

Παρία ενδιαφέρεται για την εργασία. Ρο Θοράνι επίσης τονίζει, 

«και όταν τελειώσει η προσευχή, να διασκορπιστείτε στην γη, 

και να αναζητήσετε από την χάρη του Ώλλαχ».  

Ρο καλό έργο ανταμείβεται στην ζωή τούτη και στην άλλη, 

όπως αναφέρει και το Ηερό Θοράνι. Αια να αποδειχθεί η 

σημαντικότητα της εργασία, τονίζουμε ότι ακόμα και οι 

προφήτες του Ώλλάχ εργάζονταν. Πημειωτέον είναι το γεγονός 

ότι ο Ώδάμ, ο Ώβραάμ και ο Ιωτ ήταν αγρότες, και ο Λώη ήταν 

μαραγκός, ο Ηντρίς ήταν ράφτης, ο Πάλιχ ήταν έμπορος. Ωσόσο, 

το Θοράνι αναφέρεται στην ιστορία των προφητών, και εμαινεί 

τις εργασίες τους. 

Ξρέπει ο άνθρωπος να τελειοποιήσει την εργασία του, και να 

την ολοκληρώσει προσπαθώντας να κάνει το καλύτερο που 

μπορεί για να βγει η εργασία στην καλύτερη μορφή.  

Ώναφέρουμε επίσης την εξυπηρέτηση της κοινωνίας, την 

βοήθεια των αδυνάμων και την εκπλήρωση των αναγκών. Ν 

Ξροφήτης είπε, «ο καλύτερος άνθρωπος είναι εκείνος που 

φαίνεται χρήσιμος για τους άλλους».  

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ 

* * * 
Ε δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

οποίος τονίζει στο Θοράνι, «να συναγνωνίζεστε μεταξύ σας 

στην αναζήτηση της συγχώρησης του Θυρίου και για να γίνετε 

αντάξιοι του Ξαραδείσου, ο οποίος είναι τόσο μεγάλος όσο οι 

ουρανοί και η γη. Ρον ετοιμάσαμε για εκείνους που πιστεύουν 
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στον Ώλλάχ και στον Ώπεσταλμένο Ρου. Γίναι η χάρη του 

Ώλλάχ που την απονέμει σε όποιον θέλει. Ν Ώλλάχ είναι ο 

Θύριος απέραντης ευσπλαχνίας». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Νι άνθρωποι οφείλονται να ανταγωνίζονται στην υπηρέτηση 

της πατρίδας. Ε πίστη μας μάς υποχρεώνει να κάνουμε , όπως 

αναφέρει και το Θοράνι, «να ανταγωνίζεστε για το καλό, διότι 

θα γυρίζετε όλοι στον Ώλλάχ. Θαι θα σας πληροφορέσει για 

αυτό που διαφωνείτε μεταξύ σας».  

Γπίσης θα πρέπει οι άνθρωποι να αναλάβουν την ευθύνη για 

την πατρίδα τους, θα πρέπει να κάνουν το καλό, να συντρίσουν 

τα τεμένη, την οικοδόμηση των σχολείων και των νοσοκομείων.  

Ξρέπει να μένουμε όλοι ενωμένοι στην πατρίδα, και αυτό είναι 

βασικό στοιχείο της δύναμής μας. Βιότι εμείς είμαστε άνθρωποι 

που έχουμε μακρά ιστορία και πολιτισμό. 

Ν Άμπου Ραμμάμ είπε, 

Ώναζήτησα στην ξεκούραση και την βρήκα 

Πτο μονομάτι του μόχθου 

Ζεέ μου δώσε μας την δύναμη για να καταφέρουμε την 

ανάπτυξη, την πρόοδο. Βώσε μας την δύναμη να κάνουμε αυτό 

που θα μας κάνει να κερδίσουμε στην ζωή τούτη και στην άλλη. 
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Θάνε μας να φανούμε χρήσιμοι για την θρησκεία μας, την 

πατρίδα μας και για όλη την ανθρωπότητα. 
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Οι καρπού τησ πύςτησ 

 

 δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ, τον Θύριο του 

σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίου, 

«εκείνοι που πιστεύουν και πράττουν το καλό, θα 

τους καθοδηγήσει ο Θύριός τους, χάρη στην πίστη τους, στους 

παραδείσουν όπου ρέουν ποτάμια».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι 

σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του 

μέχρι την ημέρα της κρίσεως. 

Ν Ώλλάχ ανταμείβει τον άνθρωπο για κάθε καλή πράξη που 

κάνει, και η καλύτερη πράξη που κάνει ο άνθρωπος και 

ολόκληρη η κοινωνία, είναι η πίστη τους στον Ώλλάχ. 

Ν Ξροφήτης εξήγησε την ουσία της πίστης, στον διάλογο που 

έκανε με τον Ααβρίηλ (ΓΓΏΓ), όταν ρώτησε  τον Ξροφήτη για 

την έννοια της πίστης και ο Ξροφήτης απάντησε, «να πιστεύεις 

στον Ώλλάχ, στους αγγέλους, στα βιβλία, στους προφήτες, στην 

τελευταία μέρα και στο πεπρωμένο είτε καλό είτε κακό. 

Πχολίασε ο Ααβρίηλ, «έχει δίκιο». 

Ε πίστη δεν αποτελείται από λόγια που λέγονται, αλλάχ είναι 

λόγια που λέγονται και πράξεις που κάνει ο άνθρωπος. Ε πίστη 

είναι στην καρδιά και οι πράξεις που την επιβεβαιώνουν. 

Ε 

Αραβικι Δθμοκρατία τθσ Αιγφπτου    13 Σηουμάντα αλ-Άχαρ, 1441 
Τπουργειο των Βακουφίων   7 Φεβρουαρίου, 2019 
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Ν αλ-Τάσαν αλ-Κπάσρυ τον ρώτησε κάποιος, «είσαι πιστός;» 

του απάντησε, «η πίστη είναι δυο είση, αν με ρωτάς για την 

πίστη στον Ώλλάχ, τους αγγέλους, τα βιβλία του Ώλλάχ, τους 

Ώποστόλους του, τον παράδεισο, την ανάσταση, την κρίση 

πιστεύω. Ών όμως με ρωτάς για το εδάφιο, «οι πιστοί είναι 

εκείνοι που όταν αναφέρεται τον Ώλλάχ, έχουν φόβο στις 

καρδιές τους. Θαι όταν αγορεύουνται τα εδάφια του, αυξάνεται 

η πίστη τους. Γκείνοι βασίζονται σστον Ώλλάχ. Γκείνοι που 

τηρούν τις προσευχές τους, και ξοδεύουν από τις εύνοιες που 

τους χαρίζουμε. Γκείνοι είναι αληθινά πιστοί». Ρότε μα τον 

Ώλλάχ δεν ξέρω αν είμαι ένας από αυτούς ή όχι. 
Ε αληθινή πίστη όταν αγγίζει την καρδιά, αντανακλάται η 

επίδρασή της στην ψυχή και στην λογική του ανθρώπου, και 

στο άτομο και στην κοινωνία. 

Ώπό τις επιρροές της επίσης το καλό ήθος, ο Ξροφήτης είπε, 

«δεν έχει πίστη εκείνος που δεν είναι ένιμος, και δεν έχει πίστης 

που δεν τηρεί τις υποσχέσεις του». Γίπε επίσης, «η σεμνότητα 

και η πίστη αλληλοεξαρτούνται, δεν υπάρχει η μια χωρίς την 

άλλη». 

Θάποιος ρώτησε τον Ξροφήτη, «μπορεί ο πιστός να είναι 

δειλός; Γίπε «μάλιστα». Ρον ρώτησε «μπορεί να είναι 

τσιγγούνης;», απάντησε «μάλιστα». Ρον ρώτησε «μπορεί να 

είναι και πεύτης; Ώπάντησε, «όχι».  

Θάποιος προσδιορίζει την πίστη ως, «να λέει κανείς την 

αλήθεια, ακόμα και αν αυτό τον βλάπττει. Λα να μην ψεύδεται, 

ακόμα και αν αυτό υπέρ του συμφέροντός του. 
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Ώπό τους καρπούς της πίστης είναι η γαλήνη. ταν η πίστη 

κυριεύει την ανθρώπινη ψυχή, την γεμίζει με γαλήνη, πίστη και 

ικανοποίηση, και τότε ο άνθρωπος χαίρεται στην ζωή τούτη και 

την άλλη. Ν Ώλλάχ τονίζει, «όποιος πιστεύει στον Ώλλάχ, 

καθοδηγεί την καρδιά του». 

Ε πίστη φυλάει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες, όπως 

αναφέρει ο Ξροφήτης, «την ώρα που μοιχεύει κανείς, δεν έχει 

πίστη μέσα του, την ώρα που καταναλώνει οινόπνευμα, δεν έχει 

πίστη μέσα του. Ρην ώρα που κλέβει, δεν έχει πίστη μέσα του». 

Ρο Θοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε μην χλεβάζετε ο ένας 

τον άλλον, ακόμα και εκείνος που χλεβάζει είναι καλύτερος. Λα 

μην χλεβάζει μια γυναίκα την άλλη, ακόμα και αν είναι 

καλύτερη. Κην κακολογείτε ο ένας τον άλλον, διότι αυτό 

βλάπτει την πίστη». 

Ώπό τους καρπούς της πίστης επίσης, να έχει κανείς την 

βοήθεια και την υποστήριξη του Ώλλάχ. πως αναφέρει και το 

Θοράνι, «ο Ώλλάχ είναι μαζί με τους πιστούς». Ώυτό σημαίνει 

ότι ο Ώλλάχ υποστηρίζει τον άνθρωπο που πιστεύει, όπως 

τονίζει το Θοράνι, «αν υποστηρίζετε τον Ώλλάχ τότε ο Ώλλάχ 

θα σας δώσει την νίκη». 

Γπίσης, «θα δώσουμε την νίκη στους πιστούς».  

Ώπό τους καρπούς της πίστης επίσης, να κάνει ο Ώλλάχ τους 

ανθρώπους να αγαπήσουν τον καλό άνθρωπο, όπως τονίζει και 

το Θοράνι, «εκείνοι που πιστεύουν, ο Ξαντελεήμων, θα τους 

κάνει αγαπητούς». Θαι είπε ο Ξροφήτης, «ο Ώλάχ όταν 

αγαπάει έναν άνθρωπο, φωνάζει τον ΐαβρίηλ ότι αγαπάω τον 
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τάδε να τον αγαπήσεις και εσύ. Ρότε φωνάζει και ο Ααβρίηλ 

στους αγγέλους των ουρανών ότι ο Ώλλάχ αγαπάει τον τάδε 

άνθρωπο, να τον αγαπήσετε και εσείς, τότε θα τον αγαπήσουν 

και εκείνοι. 

Ώπό τους καρπούς της πίστης επίσης, να βοηθήσει ο Ώλλάχ 

τον άνθρωπο στους δύσκολους καιρούς. Ν Ξροφήτης 

συμβουλεύει τους πιστους να λένε, όταν βρίσκονται σε 

συμφορά, «δεν υπάρχει άλλος Ζεός εκτός από εσένα. Γγώ είμαι 

ένας άδικος». Αιατί ο Ώλλάχ λέει, «ανταποκρινόμαστε στις 

παρακλήσεις του, και τον σώζουμε από την συμφορά του. Θαι 

έτσι σώζουμε τους πιστούς». 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας. 

* * * 
Ε δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο οποίος τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίου, «εκείνοι που πιστεύουν 

και πράττουν το καλό, θα τους καθοδηγήσει ο Θύριός τους, 

χάρη στην πίστη τους, στους παραδείσουν όπου ρέουν 

ποτάμια».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι 

σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του 

μέχρι την ημέρα της κρίσεως. 
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Ν Ώλλάχ ανταμείβει τον άνθρωπο για κάθε καλή πράξη που 

κάνει, και η καλύτερη πράξη που κάνει ο άνθρωπος και 

ολόκληρη η κοινωνία, είναι η πίστη τους στον Ώλλάχ. 

Ε πίστη επίσης πραγματοποιεί την ασφάλεια και την 

σταθερότητα, και αυτό αντανακλάται και στους άλλους 

ανθρώπους γύρω από τον πιστό. Ν Ξροφήτης είπε, «ο 

μουσουλμάνος είναι εκείνος που δεν βλάπτει τους ανθρώπους 

ούτε με τον λόγο ούτε με το χέρι του. Θαι ο πιστούς είναι 

εκείνος που τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι για τις ψτχές τους 

και τις περιουσίες τους».  

Ν Ξροφήτης είπε, όποιος σκοτώνει έναν άνθρωπο που 

δόθηκε υπόσχεσης ασφαλείας, δεν θα μυρίσει τον παράδεισο. Ε 

μυρωδιά του ευωδιάζει σε απόσταση σαράντα χρόνια». Γίπε 

επίσης, «μα τον Ώλλάχ δεν πιστεύει εκείνος που βλάπτι τον 

γείτονά του». Γπίσης, «δεν πιστεύει σε μένα εκείνος που περνάει 

την νύχτα του χωρτασμένος, ενώ ο γείτονάς του πεινασμένος». 

Ε αληθινή πίστη προωθεί τον άνθρωπο να κάνει το καλό και 

να παρέχει χέρα βοηθείας στους συνανθρώπους του, και η 

πίστα του αντανακλάται στην συμπεριφορά του απέναντι στα 

δημιουργήματα του Ώλλάχ σε αυτό το σύμπαν. 

Πημείο αναφοράς είναι εκείνο που είπε ο ποιητής,  

Ών χαθεί η πίστη, δεν υπάρχει ασφάλεια 

Βεν έχει ζωή εκείνος που δεν πιστεύει σε θρησκεία 

Θαι όποιος θέλει ζωή χωρίς θρησκεία 

Ρότε επιλέγει την εξόντωση. 
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Ώπό τους καρπούς επίσης της πίστης, είναι η ανταμοιβή που 

ετοιμάζει ο Ώλλάχ στους πιστούς. Ρο Θοράνι τονίζει, «να 

αναγγέλλει σε εκείνους που πιστεύουν και κάνουν καλές 

πράξεις, ότι θα μπουν σε παραδείσους όπου ρέον τα ποτάμια». 

Θαι, «εκείνοι που πιστεύουν και κάνουν καλές πράξεις, θα 

μπουν στον παράδεισο του αλ-Σερντάους». 

Γίπε ο Ξροφήτης είπε σε χαντίθ κούντσυ, «ετοίμασα στους 

πιστούς μου πράγματα που δεν έχει δει ποτέ μάτι ούτε έχει 

ακούσει ποτέ αυτί». 

Γπίσης το κοράνι τονίζει, «καμία ψυχή δεν γνωρίζει την 

ανταμοιβή που τους φυλάμε για τις καλές τους πράξεις». 

Έτσι, η πίστη πραγματοποιεί την ασφάλεια, την αλληλεγγύη, 

την αγάπη και το έλεος μεταξύ των ανθρώπων. Θαι απαγορεύει 

την αχρειότητα, την καχυποψία και το ψέμα. 

Ζεέ μου κάνε μας να αγαπήσουμε ττην πίστη και να 

μισήσουμε την απιστία και την αχρειότητα. Νδήγησέ μας στον 

καλό δρόμο. Σύλαξε τις χώρες μας και όλες τις χώρες του 

κόσμου. 
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Σο Ιερό Κορϊνι φροντύζει τισ ηθικϋσ αξύεσ 

 

 δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ, τον Θύριο του 

σύμπαντος, ο οποίος τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο, 

«αυτό το Θοράνι οδηγεί στον καλό δρόμο, και 

αναγγάλλει το χαρμόσυνο νέο στους πιστούς που πράττουν το 

καλό, ότι θα έχουν μεγάλη ανταμοιβή».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

απεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης του Ώλλάχ, οι σύντροφοί του, τα μέλη της 

οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία 

του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.  
Ρα μεγαλειώδη του Ησρού Θορανίου είναι αμέτρητα. Γίναι ο 

δυνατός λόγος του Ώλλάχ, το διάχυτο φως και το ίσιο μονοπάτι. 

Βεν αλλοιώνεται και δεν δέχεται καμία τροποποίηση. ποιος 

το χρησιμοποιεί σαν δικαιολογία, λέει την αλήθεια, και όποιος 

βασίζεται πάνω του στις πάρξεις του, θα ανταμείβεται. ποιος 

βασίζεται πάνω του στις κρίσεις του, θα έχει το δίκιο στο πλευρό 

του. Ρο Θοράνι τονίζει, «σου ενεμπνεύσαμε το Θοράνι, για να 

σου αδποδείχνει τα πάντα. Γίναι η καθοδήγηση και το έλεος 

και η χαρά για τους μουσουλμάνους». 

Ώπό τα μεγαλεία του Ηερού Θορανίου, είναι ότι φροντίζει το 

ηθικό οικοδόμημα του ατόμου και των εθνών, και αυτό μέσω 

των αρχών που διοργανώνουν τις ανθρώπινες συμπεριφορές. 

Ώυτές οι αρχές τοποθετούν τα θεμέλεια μιας ενωμένης 

Ε 

Αραβικι Δθμοκρατία τθσ Αιγφπτου   20 Σουμάντα αλ-Άχιρα, 1441 
Τπουργείο των Βακουφίων   14 Φεβρουαρίου, 2019 
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κοινωνίας, που τα άτομα θα χαίρονται γαλήνη και αγνές 

ψυχές. Κέσα στην κοινωνία αυτή οι άνθρωποι θα πιστεύουν 

στην διαφορετικότητα, την πίστη, το έλεος και την δικαιοσύνη. 

Πε μια κοινωνία που οι άνθρωποι πιστεύον στην ειρηνική 

συμβίωση και στον αλληλοσεβασμό. Ρο Θοράνι τονίζει, «ω 

άνθρωποι! Πας πάσαμε από αρσενικό και θηλυκό και σας 

διαιρέσαμε σε φυλές και λαούς για να αλληλογνωρίζεστε».  

Γκείνος που αναγνώσκει τα εδάφια του Ηερού Θορανίου, με 

κατανόηση την σημασία των ηθικών αξιών. Ζα καταλάβει ότι 

αυτές οι αξίες χρειάζονται για όλους τους τόπους και για όλους 

τους καιρούς. Ώυτές οι αξίες είναι τρόπος ζωής, τον οποίο 

εφάρμοζε ο Ξροφήτης (ΓΓΏΓ), και καλούσε τους πιστούς να το 

εφαρμόσουν. Πημείο αναφοράς είναι το γεγονός όταν κάποιος 

ρώτησε την ΏΎσσα (ΓΏΓ) για το ήθος του Ξροφήτη, τον 

συμβούλεψε να διαβάσει το εδάφιο που περιγράφει τον 

Ξροφήτη, «έχει τα πιο καλά ήθη». Γίπε επίσης η ίδια ότι «το 

ήθος του Ξροφήτη συμμορφώθηκε από το Θοράνι». 

Κια από τις σημαντικότερες ηθικές αξίες είναι, ο σεβασμός στον 

άνθρωπο και στην αξιοπρέπειά του. Ώυτό το επιβεβαιώκει και 

το Θοράνι, «ω εσείς που πιστεύετε! Κην λοιδωρείτε ο ένας τον 

άλλον ακόμα και αν βρίσκεται εκείνος σε καλύτερη θέση. Λα 

μην λοιδορεί μια γυναίκα την άλλη, ακόμα και αν βρίσκεται 

εκείνη σε καλύτερη θέση». 

Ώπό τις αξίες που επαινεί το Θοράνι είναι, εκείνη της 

συνεργασίας και της αλληλουποστήριξης. Ρο Θοράνι διατάζει 

τους πιστούς να συνεργάζονται μεταξύ τους, «να συνεργάζεστε 
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για το καλό συμφέρον και όχι για την επιθετικότητα και τις 

εχθρικές πράξεις». 

Νι συνεργασία μεταξύ των πολιτών της κοινωνίας, δίνει 

δύναμη στο κράτος και εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών 

και εκπληρεί τις ανάγκες τους.  

Ν Ξοιητής είπε, 

Νι άνθρωποι, Άραβες και ξένοι, αλληλοβοηθούνται 

Γξυπηρετούν ο ένας τον άλλον ακόμα και αν δεν το 

αισθάνονται 

Ν Ξροφήτης υποστήριζει την συνεργασία μεταξύ των 

ανθρώπων, «ο μουσουλμάνος είναι αδελφός του άλλου 

μουσουλμάνου. Βεν τον αδικεί ούτε τον προδίδει. ποιος 

υποστηρίζει τον αδελφό του σε στιγμή συμφοράς, θα είναι 

πάντα ο Ώλλάχ στο πλευρό του και θα τον απαλλάξει την 

ημέρα της κρίσεως. ποιος δεν σκανδαλίζει τον αδελφό του, 

δεν τον σκανδαλίζει ο Ώλλάχ την ημέρα της κρίσεως». 

 

Ώπό τις αξίες επίσης, είναι εκείνη του σκεπτικισμού, το Θοράνι 

τονίζει, «η δημιουργία των ουρανών και της γης και η αλλαγή 

στις μέρες και τις νύχτης, είναι σημάδια για εκείνους που 

καταννοούν». Γπίσης, «μα δεν βλέπουν το βασίλειο των 

ουρανών και της γης». Γπίσης, «μα δεν σκέφτονται τους 

εαυτούς τους;», και «στην γη υπάρχουν μεγάλα σημάδια». Ρο 

Ηερό Θοράνι δίνει προβάδισμα στον σολλογισμό που 

χρησιμεύει στον άνθρωπο.ο Νυάχαμπ ιμπν Κάνμπαχ είπε, 
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«όποιος σκέφτεται πολύ καταλαβαίνει, και όποιος 

καταλαβαίνει δρά».  

Ώπό τις αξίες επίσης είναι εκείνη του διαλόγου και του 

σεβασμού του άλλου. πάρχουν πολλά εδάφια του Θορανίου 

που οδηγούν την ούμμα, και όχι μόνο αλλά και ολόκληρη την 

ανθρωπότητα και τονίζουν την σημασία του διαλόγου. Βιότι ο 

διάλογος αποτελεί έναν τρόπο που αγαπάει ο Ζεός, και το 

πρότεινε στους προφήτες Ρου για να μεταφέρουν το Κύνυμά 

Ρου στους ανθρώπους. Ρο Θοράνι τονίζει, «στην θρησκεία δεν 

υπάρχει εξαναγκασμό». Θαι, «ω λαέ! Ρι νομίζετε αν είμαι 

αληθινά ενεμπνευσμένος από τον Θύριό μου και μου έδωσε από 

το έλεος Ρου, και εσείς δεν το βλέπετε; Κπορεί να σας κάνω να 

πιστέψετε ενώ εσείς το μισείτε αυτό;». 

Ν Ξροφήτης του Ώλλάχ ο Ώβραάμ (ΓΓΏΓ), κατάφερε σε έναν 

λογικό διάλογο να αποδείξει τις απόψεις του ενάνια στον 

τύραννο, όπως αναφέρει και το Θοράνι, «γνωρίζετε εκείνον που 

φιλονίκησε ενάντια στον Ώβραάμ, παρά το γεγονός ότι ο Ζεός 

του έδωσε το βασίλειο. Γίπε ο Ώβραάμ: ο Ζεός μου δίνει ζωή 

και την παίρνει. Γκείνος είπε και εγώ δίνω ζωή και την παίρνω. 

Γίπε ο Ώβραάμ: ο Ζεός μου κάνει τον ήλιο να ανατέλλει από 

την Ώνατολή, κάνε την εσύ να ανατέλλει από την Βύση. Ρότε 

αποδείχθηκε ότι ψεύδεται εκείνος που δεν πιστεύει». 

Ρο ίδιο έκανε και ο Κωυσής, στον διάλογό του με του με τον 

Σαραώ, όπως αναφέρει και το Θοράνι, «μίλησε ρωτώντας ο 

Σαραώ: και ποιος είναι ο Ζεός των δημιουργημάτων; Γίπε [ο 

Κωυσής]: είναι ο Θύριος των ουρανών και της γης αν το 
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πιστεύετε. Ρότε είπε στους γύρω του: ακούετε; Ρότε είπε [ο 

Κωυσής] είναι ο Ζεός σας και των προγόνων σας. Γίπε: ο 

Ώπεσταλμένος σας που έχει σταλεί για σας είναι τρελός. Γίπε: 

είναι ο Ζεός της Ώνατολής και της Βύσης και όλων όσων 

υπάρχουν μεταξύ τους, αν το καταλαβαίνετε. Γίπε: αν πιστεύετε 

σε κανέναν άλλον Ζεό, εκτός από μένα, θα σε φυλακίσω». 

Ε καθιέρωση που έκανε το Ηερό Θοράνι για την αξία του 

διαλόγου, είναι μια πρόσκληση για την ανθρώπινη πρόοδο και 

σεβασμό προς τον άλλο, ανεξάρτητα από το χρώμα, την 

θρησκεία ή το φύλο του. Θαι απορρίπτοντας την μοναστική, 

ρατσιστική και υπερβατική αντίληψη, καθώς το Ηερό Θοράνι 

προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για τον ίδιο τον 

άνθρωπο και όχι για κάτι άλλο. Ώναγνώρισε την ενότητα της 

προέλευσής του, παρά την διαφορετικότητα στις φυλές. πως 

αναφέρει και το Θοράνι, «έχουμε τιμήσει τον άνθρωπο και τον 

κουβαλάμε στην θάλασσα και την στεριά». Γπίσης, «ω 

άνθρωποι! Λα φοβάστε τον Ώλλάχ, που σας έπλασε από την 

ίδια ψυχή».  

Δητώ συγχώρηση για μένα και για σας 

* * * 
Ε δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο οποίος τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο, «αυτό το Θοράνι οδηγεί 

στον καλό δρόμο, και αναγγάλλει το χαρμόσυνο νέο στους 

πιστούς που πράττουν το καλό, ότι θα έχουν μεγάλη 

ανταμοιβή».  
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Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

απεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης του Ώλλάχ, οι σύντροφοί του, τα μέλη της 

οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία 

του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως.  
Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Κεταξύ των ηθικών αξιών που υποστηρίζει το Ηερό Θοράνι 

είναι: ο αυτοέλεγχος και η διαχείριση του θυμού. Γίναι γνωστό 

ότι ένας άνθρωπος σε αυτή τη ζωή, σίγουρα αντιμετωπίζει 

διάφορα γεγονότα και έρχεται αντιμέτωπος με συγκεκριμένες 

καταστάσεις, που μπορεί να τον προκαλέσουν και να 

προκαλέσουν τον θυμό του· και η ανθρώπινη ψυχή 

αναστατώνεται και επηρεάζεται από αυτό που και βλέπει. Ρα 

κορανικά εδάφια απαιτούν συγκράτηση και συγχώρεση. Ρο 

Θοράνι τονίζει, «το καλό δεν είναι ίδιο με το κακό. Λα 

αντιμετωπίσεις τους άλλους με το καλό τρόπο. Θαι αν έχεις 

έχθρα με κάποιον, να τον αντιμετωπίσεις ως καλύτερο φίλο. 

Ώυτ΄΄ο κάνουν μόνο οι υπομονητικοί άνθρωποι που θα λάβουν 

μεγάλη ανταμοιβή». 

Ώπό τις αξίες επίσης είναι να συμφιλιώσουμε μεταξύ των 

ανθρώπων, όπως τονίζει και το Ηερό Θοράνι, «σε ρωτούν για 

τους ορφανούς, πες τους: να τους μεγαλώσετε σωστά». Γπίσης, 

«υπάρχουν άνθρωποι που σου αρέσει ο λόγος τους στην ζωή 

τούτη, όμως ο Ώλλάχ γνωρίζει ότι κρύβει θανάσιμο μίσος στην 

καρδιά του». 
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Έχουμε μεγάλη ανάγη να διατηρήσουμε τις αξίες και την 

ηθική που υποστηρίζει το Ηερό βιβλίο του Ώλλάχ και που 

εφάρμοζε ο Ώπεσταλμένος του Ώλλάχ (ΓΓΏΓ), για να 

δημιουργήσουμε και εμείς πρόοδο, όπως έκαναν και οι 

πρόγονοί μας. 

Ν Άχμαντ Παούκι είπε,  

Ρα έθνη βασίζονται στην ηθική 

Θαι χωρίς ηθική χάνονται 

 

Ζεέ μου δώσε μας καλά ήθη και οδήγησέ μας στον καλό 

δρόμο. Σύλαξέ μας από κάθε κακό, εμας, την χώρα μας, τον 

στρατό μας και την αστυνομία μας και όλες τις χώρες του 

κόσμου. Ώμήν. 
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Η ούννα του Προφότη και ο ρόλοσ τησ ςτην νομοθεςύα 

 

 δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ, ο οποίος τονίζει 

στο Ηερό του ΐιβλίο, «αυτό που σας μεταδίδει ο 

Ξροφήτης να το κάνετε, και εκείνο που σας το 

απαγορεύει να το εγκαταλείπετε. Λα φοβάστε τον Ώλλάχ, διότι 

ο Ώλλάχ τιμωρεί πολύ αυστηρά». 

 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ν Ώλλάχ έχει στείλει τους προφήτες Ρου για την σωστή 

καθοδήγηση των ανθρώπων, να τους καθοδηγήσουν στο 

φωτεινό μονοπάτι της αλήθειας και να τους σώσουν από την 

καταστροφή. Ρο Θοράνι τονίζει, «λεχουμε στείλει τους 

Ώποσταλμένους μας με τα φανηρά σημάδια και τους έχουμε 

δώσει τα βιβλία και την δικαιοσύνη, για να είναι δίκαιοι οι 

άνθρωποι». 

Ε αποστολή του Ξροφήτη Κουχάμμαντ είναι τελευταία και 

σφραγιστική. Ν Ξροφήτης μας είναι, «μάρτυρας, και 

αναγγέλλων χαρμόσυνων νέων, και προειδοποιητής. Θαλεί για 

τον δρόμο του Ώλλάχ, με την άδειά Ρου». Ε αποστολή του είναι 

τελευταία, και είναι χρήσιμη για όλους τους τόμους και τους 

Ε 

Αραβικι Δθμοκρατία τθσ Αιγφπτου     27 Σηουμάντα αλ-Αχίρα, 1441 
Τπουργείο των Βακουφίων   21 Φεβρουαρίου, 2019 



(311) 

καιρούς. Ν Ώλλάχ έχει αποκαλύψει στον Ξροφήτη του, το Ηερό 

Θοράνι, που περιέχει την απόλυτη αλήθεια και δεν έχει τίποτα 

του ψεύδους. Ρο Θοράνι τονίζει, «δεν λέει τίποτα από την 

επιθυμία του. λα όσα λέει είναι από την θεία έμπνευση». Ν 

Ξροφήτης είπε επίσης, «μου αποκαλύφιηκε το Θοράνι και κάτι 

άλλο [εννοεί την Πούννα]». ποιος παρατηρεί, θα καταλάβει 

ότι ο Ώλλάχ κάνει την υπακοή στον Ξροφήτη συνδεδεμένη με 

την υπακοή στον Ίδιο, όπως αναφέρει και το Θοράνι «Ω εσείς 

που πιστεύετε ! να υπακούετε στον Ώλλάχ και τον Ώπεσταλμένο 

του, όταν σας καλεί σε αυτό που σας δίνει καλή ζωή». 

 

Γπίσης, «όποιος υπακούει στον Ξροφήτη, υπακούει και στον 

Ώλλάχ», επίσης, «να υπακούετε στον Ώλλάχ και στον 

Ώπεσταλμένο για να ελεηθείτε». Γπίσης, «αν αγαπάτε τον 

Ώλλάχ, τότε να με ακολουθείτε, για να σας αγαπήσει και ο 

Ώλλάχ και να σας συγχωρήσει τις αμαρτίες σας. Ν Ώλλάχ είναι 

μεγάλος συγχωρών και φιλέσπλαχνος». 

Νι θεολόγοι εγκρίνουν ομόφωνα την Πούννα στην 

επιχειρηματολία 

Γίναι η δεύτερη νομοθετική πηγή, όπως τονίζει και το Θοράνι, 

«ο Ώλλάχ σου έχει αποκαλύψει το ΐιβλίο και την σοφία και σου 

έχει την γνώση για όλα όσα δεν γώρισες. Ε χάρη που σου έδωσε 

ο Ώλλάχ είναι μεγάλη». 

Πημείο αναφοράς είναι αυτό που αφηγήθκε ο Ώμπντουλλάχ 

ιμπν Άμρ, «έχω συνηθίσει να γράφω όλα όσα έλεγε ο 

Ξροφήτης, όμως οι Θουράις μου απαγόρευσαν αυτό, λέγοντας 
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ότι ο Ξροφήτης μιλάει όταν είναι χαρούμενος και όταν είναι 

θυμωμένος. ταν είπε αυτό στον Ξροφήτη, μου είπε «γράψε, 

ορκίζομαι σε Γκείνον που έχει την ψυχή μου στα χέρια Ρου, λέω 

μόνο αλήθειες». 

Ρο Ηερό Θοράνι αποτελεί την πρώτη πηγή της νομοθεσία, και η 

Πούννα είναι δεύτερη πηγή, «δεν έχει κανένας μουσουλμάνος 

ούτε καμία μουσουλμάνα το δικαίωμα αντίρρησης όταν 

πρόκειται για απόφαση που έχουν λάβει ο Ώλλάχ και ο 

Ξροφήτης Ρου». Γπίσης, «μα τον Θύριό σου, δεν θα γίνουν 

αληθινά πιστοί ως ότου να σε κάνουν να κρίνεις στις διαφορές 

που έχουν μεταξύ τους, και να μην έχουν καμία αντίρρηση για 

τις κρίσεις σου. Θαι να υποταχθούν πλήρως».  

Ε Πούννα του Ξροφήτη ερμηνεύει πολλά σημεία του Ηερού 

Θορανίου, κυρίως στα θέματα που αφορούν τις προσευχές και 

την Δακάτ. Ώναφέρουμε στο σημείο αυτό το εν λόγω εδάφιο, 

«να τηρείτε τις προσευχές και να δίνετε την Δακάτ». Ρο Θοράνι 

δεν εξηγεί τον τρόπο των προσευχών, για αυτό είπε ο 

Ξροφήτης, «προσευχέστε όπως με βλέπετε να προσεύχομαι». 

Γίπε επίσης ο Ξροφήτης, «όταν θαρχίζεις την προσευχή τότε να 

λεις «Ώλλάχ Άκμπαρ», και να διαβάζεις όσο είναι εφεκτό από 

το Θοράνι. Θαι μετά υποκλίνεσαι, και μετά να σηκώνεις το 

κεφάλι σου, και μετά να γονατίζεις, και μετά να κάθεσαι άνετα. 

Θάνε αυτό σε όλες τις προσευχές σου». 

Ε Πούννα αναφέρεται και στην Δακάτ και εξηγεί όλους τους 

τομείς της και τα ποσά και ποσοτά της, το ίδιο έκανε και για το 
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προσκύνημα (χατζ). Ν Ξροφήτης τόνισε χαρακτηριστικά, «να 

πάρετε τις τελετουργίες (μανάσικ) σας από μένα». 

Πημείο αναφοράς είναι αυτό που αφηγήθηκε ο Γμράν ιμπν 

Τουσάιν, «κάποιος με ρώτησε: τι είναι αυτά τα χαντίθ που 

διηγείστε και έχετε εγκαταλείψει το Θοράνι; Ξου απάντησα: 

πώς να γνωρίζεις εσύ και οι σύντροφοί σου από το Θοράνι μόνο 

τον αριθμό των προσευχών, όπως την προσευχή του αλ-Βούχ, 

του αλ-Ώσρ, και του αλ-Κάγριμπ; Θαι πώς να γνωρίζετε την 

στάση στο Άραφα και το λιθοβόλημα των τζαμαράτ;». 

Ε σούννα επίσης ερμηνεύει τον τρόπο της κληρονόμησης και 

τονίζει ότι όπως έχει δικαίωμα κληρονόμησης, δεν έχει 

δικαίωμα στην ουσίγια. Ν Παντ ιμπν άμπυ Νυακκάς είπε, «ο 

Ξροφήτης συνήθιζε να με επισκεφθεί όταν ήμουν άρρωστος 

στην Κέκκα. Ρότε τον ρώτησε να δώσε σαν ουασίγια όλη την 

περιουσία μου; Κου είπε ο Ξροφήτης «όχι». Ρότε τον ρώτησε, 

τότε το μισό; Κου είπε όχι. Ρότε είπα: το ένα τρίτο. Κου 

απάντησε «μάλιστα, το ένα τρίτο, αν και είναι πολύ». Ε σούννα 

απαγορεύει επίσης να παντρεύεται κανείς την γυναίκα και την 

θεία της, είτε από την πλευρά της μητέρας είτε από την πλευρά 

του πατέρα. 

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας 

 

*      *     * 
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Ε δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ, ο οποίος τονίζει στο Ηερό 

του ΐιβλίο, «αυτό που σας μεταδίδει ο Ξροφήτης να το κάνετε, 

και εκείνο που σας το απαγορεύει να το εγκαταλείπετε. Λα 

φοβάστε τον Ώλλάχ, διότι ο Ώλλάχ τιμωρεί πολύ αυστηρά». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Θαθώς υπογραμμίζουμε την θέση της Πούννας και την θέση της 

στην νομοθεσία, εμείς - ταυτόχρονα - διακρίνουμε σαφώς τις 

Πουννές των λατρευτικών πράξεων και αυτό που 

περιλαμβάνεται στο έργο των εθίμων που διαφέρουν ανάλογα 

με τον χρόνο, τον τόπο και τις συνήθειες των ανθρώπων, όπως 

αυτές που σχετίζονται με τα ρούχα και τα μέσα ταξιδιού και 

άλλα πράγματα που σχετίζονται με τους κανόνες των 

ανθρώπων. Βιότι κάθε εποχή έχει τα έθιμά της που είναι 

διαφορετικά από εκείνης της προηγούμενης. Βεν είναι λογικό 

να πούμε ότι μεταφέρουμε τους ανθρώπους σε μια 

συγκεκριμένη συνήθεια σε ταξίδια, ρούχα ή τρόφιμα με το 

πρόσχημα να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ξροφήτη 

(εεαε). Θάθε έθιμα ταυτίζοντι με την εποχή τους, χωρίς να 

αντιτίθενται με την ισλαμική νομοθεσία. Πημειωτέον είναι το 

γεγονός ότι, όταν ο ιμάμης Al-Shafi'i θεώρησε το κάλυμμα της 
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κεφαλής, για τους άντρες, στοιχείο ανδρισμού, είχε υπόψην του 

τις συνθήκες του περιβάλλοντός του και της εποχής του. Πήμερα 

δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να μην καλύπτει κανείς το 

κεφάλι του. 

Γπιβεβαιώνουμε ότι οι εχθροί της σούννας είναι δυο είδη 

ανθρώπων, πρώτον: εκείνοι που εμπορεύονται την θρησκεία, 

και που αλλοιώνουν την την ερμηνεία των ισλαμικών κειμένων. 

Ώυτοί οι άνθρωποι σκοτώνουν και καταστρέφουν στο όνομα 

της θρησκεία, και αυτοί βλάπτουν την θρησκεία όπως τονίζει 

και ο Ξροφήτης, «καταστρέφονται εκείνοι που δυσκολεύουν 

την θρησκεία». 

Βεύτερον: εκείνοι που δεν διαφωτίστηκαν από το φως της 

γνώσης, Ξροφήτης είπε, «ο Ώλλάχ δεν αφαιρεί την επιστήμη 

από τους ανθρώπους, αλλά αφαιρεί την επιστήμη με τον 

θάνατο των επιστημόνων. Θαι όταν δεν θα μείνει επιστήμονας, 

τότε οι άνθρωποι ρωτήσουν τους αμόρφωτους. Ώυτοί θα τους 

περιπλανήσουν δίνοντάς λάθος πληροφορίες».  

πάρχουν εκείνοι που αρνούνται την σούννα του Ξροφήτη, 

και αυτοί είναι επίσης εξετρεμιστές. Ν Ξροφήτης είπε, «θα έρθει 

η μέρα που κάποιος θα μιλήσει χρησιμοποιώντας το χαντίθ 

μου, και θα που άλλοι μεταξύ μας μόνο το βιβλίο του Ώλλάχ. 

Ώυτό μόνο κρίνει το επιτρεπτό και το απαγορευμένο».  

Ε υπερβολή και η αμέλεια απέχουν πολύ από την μετριοπάθεια 

και την μεθοδολογία του Ησλάμ. Ξροκαλούν μάλιστα και 

μεγάλη αδικία στην Πούννα του Ξροφήτη, η οποία είναι 

απόλυτα συνεπής με τους γενικούς σκοπούς του Ηερού 
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Θορανίου. Νι μελετητές, αρχαίοι και σύγχρονοι, συμφωνούν 

ότι όλα όσα επιτυγχάνουν τους μεγάλους στόχους της 

θρησκείας μας, την δικαιοσύνη και το έλεος, είναι  

τον από το Ησλάμ, και ό,τι συγκρούεται με αυτά, συγκρούεται 

και με το Ησλάμ και τους σκοπούς του. 

Ν ρόλος των επιστημόνων είναι να αποκαταστήσουν το λάθος 

των περιπλανώμενων ανθρώπων, και να τους καθοδηγήσουν 

στον σωστό δρόμο. Ν Ξροφήτης είπε, «αναλαμβάνουν το βάρος 

αυτής της γνώσης οι δίκαιοι των απογόνων. Ρην 

υπερασπίζονται από τους περιπλανώμενους, τις παρερμηνείες 

των αμόρφωτων και τις αλλοιώσεις των εξετρεριστών».  

Τρειάζεται επειγόντως να κατανοήσουμε την Πούννα μέσα από 

την σωστή κατανόηση των σκοπών της, και να μην αρκεστούμε 

μόνο με την επιφανειακή ερμηνεία των κειμένων, χωρίς να 

κατανοήσουμε τις διαστάσεις και τις προθέσεις τους. Ώυτό 

επιτυγχάνεται με την ανάγνωση των σύγχρονων σκοπών της 

ευγενούς προφητικής Πούννας, για να συμβαδίσει με το πνεύμα 

της εποχής και τις εξελίξεις της. Γίναι η ανανέωση που ζητά η 

Πούννα για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων. Ν 

Ξροφήτης  τόνισε: "Ν Ώλλάχ στέλνει σ’ αυτό το έθνος κάθε 

εκατό χρόνια, κάποιον μεταρρυθμιστή για την θρησκεία». 

Ζεέ μου δώσε μας την δύναμη να κατανοήσουμε το ΐιβλίο σου 

και την Πούννα του Ξροφήτη σου. Βώσε μας την γνώση για όλα 

όσα δεν γνωίζουμε. Σύλαξε την χώρα μας και όλες τις χώρες του 

κόσμου. 
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Η ϋννοια των καλών και κακών πρϊξεων 
 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο 

οποίος τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο, «όποιος κάνει 

καλό, θα είναι για τον εαυτόν του. Θαι όποιος κάνει 

κακό, θα έχει τις συνέπειες. Ν Θύριός σου δεν αδικεί τους 

δούλους Ρου».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

απεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως.  

Ν Ώλλάχ έχει τιμήσει τον άνθρωπο, τελειοποιώντας την 

δημιουργία του, και φύσηξε μέσα του από το πνεύμά Ρου. 

Έκανε επίσης τους αγγέλους να γονατίσουν μπροστά του, και 

το σύμπαν στην διάθέσή του. Έχει τιμήσει ο Ώλλάχ τον 

άνθρωπο, και τον έκανε ηγέτη όλων των άλλων 

δημιουργημάτων. Ρο Θοράνι τονίζει, «και έχουμε τιμήσει τα 

παιδιά του Ώδάμ, και τους κουβαλάμε στην θάλασσα και την 

στεριά. Ρους χαρίσαμε από όλες τις εύνοιες, και τους 

τοποθετήσαμε σε ανώτερη θέση, σε σχέση με τα άλλα 

δημιουργήματα».  

Ν άνθρωπος έχει αναλάβει την βαριά ευθύνη, που δεν ήθελα 

ούτε οι οθρανοί ούτε η γη να αναλάβουν. Αια παράδειγμα ο 

Ε 
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άνθρωπος έχει την ευθύνη του καθηκόντος, και αυτό απαιτεί να 

κοπιάσει και να εργαστεί για την οικοδόμηση της γης, χωρίς να 

αμελήσει και την λατρεία του. Ρο Θοράνι τονίζει, «και όταν 

τελειώσει ι προσευχή, να διασκορπιστείτε στην γη, και να 

αναζητήσει τις εύνοιες του Ώλλάχ. Λα δοξάσετε τον Ώλλάχ για 

να ευημερήσετε». 

Ν μουσουλμάνος πρέπει να γνωρίζει ότι όλα όσα κάνει, 

καταγράφονται, και θα τον κρίνει ο Ώλλάχ για τις πράξεις του. 

πως επιβεβαιώνει και το Θοράνι, «όποιος κάνει και το βάρος 

ενός κόκκου καλού, θα ανταμειφθεί για αυτό. Θαι όποιος κάνει 

το βάρος ενός κόκκου κακού, θα κριθεί για αυτό». 

Ε έννοια της πράξης περιέχει το έργο και τον λόγο του 

ανθρώπου.  

Ρο Θοράνι τονίζει, «διατάχθηκαν μόνο να λατατεύουν τον 

Ώλλάχ. Θαι αφοσιωμένοι στην θρησκεία να τηρήσουν τις 

προσευχές και να δώσουν την Δακάτ. Ώυτή είναι η ορθή 

θρησκεία».  

Ε έννοια του καλού έρου είναι ευρεία και περιέχει τις 

λατρευτικές πράξεις που επιβάλλει ο Ώλλάχ στον άνθρωπο, 

όπως οι προσευχές, την Δακάτ, το προσκύνημα κ.λπ. το Θοράνι, 

τονίζει, «ω εσείς που πιστεύετε, γονατίστε, και υποκλίστε και 

λατρέψτε τον Θύριό σας για να ευημερήσετε». Ν Ξροφήτης 

είπε, «η καθαριότητα είναι το μισό της πίστης. Ε έκφραση 

«δόξα των Ζεώ», γεμίζει την ζυγαριά. Νι δυο εκφράσεις, 

«δοξασμένος είναι ο Ώλλάχ, και ο Ώλλάχ είναι ο ύψηστος, 

γεμίζουν το κενό ανάμεσα στους ουρανούς και της γης. Νι 
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προσευχές είναι το φως, η ελεημοσύνη είναι σημάδι, η υπομονή 

είναι λάμψη, το Θοράνι είναι επιχειρηματολογία που μπορεί 

να είναι για σένα ή εναντίον σου. λοι οι άνθρωποι κοπιάζουν, 

υπάρχει εκείνος που σώζει τον εαυτό του, και εκείνος που την 

καταστρέφει». 

Ώπό τις καλές πράξεις που χρειάζεται να κάνει ο 

μουσουλμάνος, είναι να λέει την αλήθεια και καλά λόγια και να 

χαιρετίζει τους άλλους. Ρο Θοράνι τονίζει, «πες στους δούλους 

μου να μιλάνε πάντα με τον καλύτερο τρόπο». Γπίσης είπε ο 

Ξροφήτης, «οι πιο αγαπημένοι από σας σε μένα είναι εκείνοι 

που έχουν καλά ήθη, που αγαπάνε και αγαπιούνται».  

Νι καλές πράξεις είναι εκείνες που πραγματοποιούν τις 

υπέρτατες καλές ανθρώπινες αξίες, και συμβάλλουν στην 

οικοδόμηση μια ενωμένης κοινωνίας, όπου κυριαρχούν η 

αγάλη και η αλληλοσυνεργασία, το έλεος και η ανοχή. Ν 

άνθρωπος που εργάζεται για να συντηρήσει τον εαυτόν του και 

την οικογένειά του, θεωρείται κατά το Ησλάμ ότι κάνει καλές 

πράξεις.  

Πημείο αναφοράς είναι ότι όταν οι σύντροφοι του Ξροφήτη 

είδαν κάποιον να εργαστεί πολύ σκληρά, είπα «αν ήταν αυτό 

για χάρη του Ώλλάχ, θα ήταν καλύτερα για αυτόν». Ρότε ο 

Ξροφήτης είπε, «αν εργάζεται για να συντηρήσει τα μικρά του 

παιδιά, είναι για χάρη του Ώλλάχ. Ών εργάζεται για να 

συντηρήσει τους ηλικιωμένους γονείς του, τότε είναι για χάρη 

του Ώλλάχ.αν όμως εργάζεται υποκριτικά, τότε είναι για χάρη 

του σατανά».  
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Ν Ξροφήτης έδωσε το καλύτερο παράδειγμα, διότι εργαζόταν 

για να συντηρήσει την οικογένειά του. Ε ΏΎσσα είπε, «ο 

Ξροφήτης έφτιαχνε τα υποδήματά του και έραβε τα ρούχα του 

και έκανε τις εργασίες του σπιτιού του, όπως κάνετε όλοι σας». 

Γίπε ο Ξροφήτης, «αν κάποιος ξοδεύει για να συντηρήσει την 

οικογένειά του, και κάνει αυτό για χάρη του Ώλλάχ, τότε 

ανταμείβεται για αυτό».  

Ώπό τις καλές πράξεις είναι επίσης εκείνη που χρησιμεύει στους 

άλλους. Ν Ξροφήτης είπε, οι καλές πράξεις είναι πολλές, «η 

δοξασίες του Ώλλάχ, η συμβουλή να γίνει το καλό και η 

απαγόρευση του κακού. Λα απομακρύνει κανείς τα εμπόδια 

από τον δρόμο, να βοηθήσει τους κουφούς και τους τεφλούς. 

Λα βοηθήσει κανείς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όλες 

αυτές θεωρούνται καλές πράξεις».  
Γπίσης η οικοδόμηση της κοινωνίας, όπως αναφέρει και το 

Θοράνι, «είναι εκείνος που σας δημιούργησε και σας έκανε να 

οικοδομήσετε την γη». Ώυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που 

εργάζονται στον τομέα του εμπορίου και της βιομηχανίας, και 

καταβάλλουν προσπάθειες στον τομέα αυτό, θα ανταμειφθούν 

από τον Ώλλάχ. 

Νι καλές πράξεις δεν αφορούν μόνο στους ανθρώπους, 

αλλά πρέπει ο άνθρωπος να συμπεριφέρεται επίσης με καλό 

τρόπο και στα ζωα. Ν Ξροφήτης είπε, «να φοβάστε τον Ώλλάχ 

για αυτό το ζώο (την καμήλα), όταν την χρησιμοποιείται να την 

συντηρήσετε και όταν την αφήνετε να φροντίσετε να είναι 

καλά». Γίπε επίσης, «είδα έναν άνθρωπο στον παράδεισο, να 
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απολαμβάνει διότι απομάκρυνε ένα δέντρο που εμπόδιζε τους 

ανθρώπους».  

Νι κακές πράξεις είναι όλες εκείνες που προκαλούν την 

οργή του Ώλλάχ, και χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο ως εργαλείο 

του κακού και  

Ρης καταστροφής. 

Ώπό τις κακές πράξεις επίσης είναι να αμελήσει κανείς την 

ευθύνη του απέναντι στην οικογένειά του, και να μην 

προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα στα παιδιά του. Ρο 

Θοράνι τονίζει, «ω εσείς που πιστεύτετε να σώσετε τον εαυτόν 

σας και τις οικογένειές σας από την κόλαση». Ν Ξροφήτης είπε, 

«αμαρτάνει εκείνος που αφήνει να χαθούν εκείνοι για τους 

οποίους έχει ευθύνη».  

Ε διάδοση της διαφθοράς στην γη, των ψέματων και της 

τρομοκρατίας, είναι από τις κακέ πράξεις. Ρο Θοράνι τονίζει, 

«να μην διασκορπίσετε την διαφθορά στην γη». Γπίσης, «μην 

αναζητήσεις να διασκορπίσεις την διαφθορά, διότι ο Ώλλάχ δεν 

αγαπά τους ανθρώπους που προκαλούν και διασκορπίζουν την 

διαφθορά». Ν Ξροφήτης είπε, «δεν επιτρέπεται να βλάπτει 

κανείς ούτε να τον βλάπτουν». Γπίσης, «όποιος βλάπτει τους 

μουσουλμάνους, βάζοντας εμπόδια στους δρόμους τους, τότε 

θα τον πιάσουν οι κατάρες τους». 
Ώπό τις κακές πράξεις επίσης, είναι να διαδίδει κανείς λόγια 

που προκαλούν σύγκρουση μεταξύ των ανθρώπων, όπως ο 

σαρκασμός, η ύβρις, η αχρειότητα κ.λπ. όλα αυτά αντιτίθεται με 

την ηθική του Ησλάμ. 
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Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας 

* * * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ τον Θύριο του σύμπαντος, ο οποίος 

τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο, «όποιος κάνει καλό, θα είναι για 

τον εαυτόν του. Θαι όποιος κάνει κακό, θα έχει τις συνέπειες. Ν 

Θύριός σου δεν αδικεί τους δούλους Ρου».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

απεσταλμένος Ρου. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως.  

Ε κάθε πράξη του ανθρώπου, έχει αποτέλεσμα για εκείνον 

στην ζωή τούτη και στην επόμενη. Ρο Θοράνι αναφέρει, 

«όποιος κάνει καλές πράξεις, είτε αρσενικό [άντρας] είτε θηλυκό 

[γυναίκα], θα τον κάνουμε να ζήσει καλή ζωή, και στην 

επόμενη θα τον ανταμείφσουμε κατάλληλα».  

Γπίσης οι καλές πράξεις ανταμείβονται ακόμα και μετά τον 

θάνατο του ανθρώπου, όπως είπε ο Ξροφήτης, «εφτά πράξεις 

διατηρούν την ανταμοιβή του ανθρώπου συνεχίζει μετά τον 

θάνατό του, αν διδάσκει γνώση, αν βοηθήσει να ρέει ένα 

ποτάμι, αν βοηθήσει να σκάψει κανείς ένα πηγάδι νερούν, αν 

φυτέψει χουρμαδιά, αν χτίσει τέμενος και αν αφήνει ένα παιδί 

που του ζητάει συγχώρηση από τον Ώλλάχ». 
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Νι καλές πράξεις επίσης κάνουν να συγχωρηθούν οι 

αμαρτίες των ανθρώπων, όπως τονίζει και το Θοράνι, «για 

εκείνους που πιστεύουν, τους συγχωρούμε τις αμαρτίες τους». 

Γπίσης θα έχουν μεγάλη ανταμοιβή, «εκείνοι που πιστεύουν 

θα μπουν στον παράδεισο». 

Νι καλές πράξεις καρποφορούν, το ίδιο και οι κακές πράξεις, 

διότι οδηγούν τον άνθρωπο στην περιπλάνηση και στην 

αστάθεια. Ρο Θοράνι τονίζει, «και όποιος αρνείται να με 

δοξάζει, θα έχει μεγάλη ταλαιπωρία στην ζωή». Γπίσης θα έχει 

άσχημη κατάντια, «εκείνοι που λεηλατούν τις περιουσίες των 

ορφανών, είναι σαν να τρώνε φωτία». 

Ξρέπει να αναζητούμε το καλό και να το κάνουμε, και να 

απομακρυνθούμε από όλες τις κακές πράξεις. Ρο Θοράνι 

τονίζει, «ορκίζομαι στον χρόνο. Ν άνθρωπος ζει σε 

περιπλάνηση. Κε εξαίρεση εκείνων που πιστεύουν και κάνουν 

καλές πράξεις. Θαι παροτρύνουν ο ένας τον άλλον να δεχθούν 

την αλήθεια. Θαι παροτρύνουν ο ένας τον άλλον να δείξουν 

υπομονή». 

Ζεέ μοθ, βοηθήσέ μας να κάνουμε καλές πράξεις, και να 

εγκαταλείψουμε όλα τα κακά έργα. Θάνε μας Ζεέ μου να 

είμαστε αφοσιωμένοι μόνο σε Πένα, και δείξου τα καλά μας 

έργα. Σύλαξε Ζεέ μου την χώρα μας και όλες τις χώρες του 

κόσμου. 
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Οι ανθρώπινεσ αξύεσ ςτο κορανικό ςτϊδιο (ςούρα) αλ-

Χουτζουρϊτ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο οποίος τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο, «πες: με έχει 

καθοδηγήσει ο Ζεός μου σε σωστό δρόμο. Πτην ορθή 

θρησκεία, το δόγμα του Ώβραάμ, ο οποίος ήταν μονοθεϊστής 

και ποτέ δεν ήταν ειδωλολάτρης». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

απεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ρο Ηερό Θοράνι περιέχει πολλά εδάφια που καθιερώνουν την 

σημασία των καλών ηθών. πάρχουν επίσης και ολόκληρα 

στάδια στο Ηερό Θοράνι που καθιερώνουν μια κοινωνία 

υψηλών ηθών, όπως το στάδιο «αλ-Τουζουράτ».  

Ώναφέρουμε ωστόσο, ότι το Θοράνι υποχρεώσει τον άνθρωπο 

να βεβαιωνεται σε όλες τις υποθέσεις του, κυρίως όταν πρόκεται 

για υποθέσεις που αφορούν τους άλλους. Ρο Θοράνι τονίζει, «ω 

εσείς που πιστεύετε! Ών κάποιος ανήθικος σας σας μεταφέρει 

νέα, πρέπει να βεβειωθείτε, για να μην κατηγορείτε, εν αγνοία 

σας, άλλους ανθρώπους. Θαιτ τότε θα μετανοήσετε».  

Ρο Ησλάμ βασίζεται στην σιγουριά, αναφέρουμε την ιστορία του 

Ξροφήτη του Ώλλάχ Παλαμόντα, όταν του πληροφόρησε ο 
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τσαλαπετεινός για τους ανθρώπους εκείνους που λάτρευαν τον 

ήλιο. Ν Πολομών δεν τον πίστεψε, αλλά ήθελε πρώτα να 

βεβειωθεί, όμως αναφέρει και το Θοράνι, «θα δούμε αν λεις την 

αλήθεια ή αν λεις ψέματα». Ν Ξροφήτης είπε, «αμαρτάνει ο 

άνθρωπος εκείνος που μεταδίδει όλα όσα ακούει». Ν αλ-

Λαούουι είπε, «ο άνθρωπος ακούει συνήθως την αλήθεια και τα 

ψέματα, γι αυτό αν μεταφέρει όλα όσα ακούει, τότε ψεύδεται 

γιατί μεταφέρει αμφισβητήσημα νέα». 

 

Ών γίνεται αυτό, τότε δεν έχει θέση η προβοκάτσια.  

Λα απομακρύνεται ο άνθρωπος από την προβοκάτσια, όπως 

αναφέρει και το Θοράνι, «και να μην κακολογεί ο ένας τον 

άλλον. Κήπως σας αρέσει να τρώει κάποιος από σας την σάρκα 

του πεθαμένου αδελφού του στην θρησκεία. Λα φοβάστε τον 

Ώλλάχ, διότι ο Ώλλάχ είναι συγχωρών και παντελεήμων».  

Ν Ξροφήτης ρώτησε τους συντρόφους του, «μήως γνωρίζετε 

την σημασία της κακολογίας;», του απάντησαν «ο Ώλλάχ και ο 

Ώπεσταλμένος του μόνο γνωρίζουν». Ρους είπε, «να μιλάς για 

τον εν θρησκεία αδελφό σου με τρόπο που μισεί». Ρον ρώτησαν, 

«και αν πράγματι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά;», είπε, «αν τα 

έχει τότε τον κακολογείς, και αν δεν τα έχει τότε τον κατηγορείς 

άδικα». 

Ν άνθρωπος πράπει να προστατέψει τους συνανθρώπους 

του, διότι αυτό απαιτεί και ο Ώλλάχ. Πημείο αναφοράς είναι 

εκείνο που αναφέρει ο Ξροφήτης, «όποιος υπαρασπίζεται την 
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τιμή του εν θρησκεία αδελφού του, θα τον υπερασπίζει ο Ώλλάχ 

από την κόλαση την ημέρα της κρίσεως». 

Ξρέπει να απομακρύνεται ο άνθρωπος από την κακολογία 

και τις κακές χειρονομίες. Βιότι το Θοράνι απαγορεύει αυτές τις 

πράξεις, γιατί προκαλούν την οργή του Ζεού και την τιμωρία 

του ανθρώπου που τις κάνει. 

Ρο Θοράνι απαγορεύει και τον σαρκασμό και την λοιδορία. 

Βεν επιτρέπεται να σαρκάζει ένας άνθρωπος τον άλλον, «ω 

εσείς που πιστεύετε! Λα μην σαρκίζει μια ομάδα αντρών την 

άλλη, ακόμα και αν είναι καλύτερη από αυτήν, ούτε μια ομάδα 

γυναικών, ακόμα και αν είναι καλύτερη από αυτήν». Ε 

θρησκεία μας μάς απαγορεύει να βλάψουμε κανέναν άνθρωπο, 

ούτε με τον λόγο μας ούτε με την πράξη μας, και μας διατάζει 

να κάνουμε αυτό που χρησιμεύει σε όλη την ανθρωπότητα. 

Ν Ξροφήτης έχει απαγορεύει οτιδήποτε μπορεί να μειώσει 

την αξία του ανθρώπου, ή να πληγώσει τα αισθήματά του. 

Πημείο αναφοράς είναι η ιστορία που αφηγήθηκε η ούμ 

Κουσσά, ότι ο Ώλί αναφερούμενος στον Ώμπντουλλάχ ιμπν 

Κασούντ είπε, «ανέβηκε ο Ώμπντουλλάχ ιμπν Κασούντ σε μια 

χουρμαδιά για να φέρει χουρμάδες στους συντρόφους του. 

ταν εκείνοι είδα τα λιπτά του πόδια, γέλασαν σαρκαστικά. 

Ρότε ο Ξροφήτης είπε, «γιατί γελάτε; Ρα πόδια του είναι πιο 

βαριά στην ζυγαριά, ακόμα και από το όρος Νύχουντ». 

    Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας 

* * * 
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Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ. Ρην ειρήνη και την ευλογία του 

Ώλλάχ να έχει ο Ξροφήτης Ρου. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Ώπό τις καλύτες αξίες που περιέχει το στάδιο αλ-Τουτζουράτ 

είναι η αδελφοσύνη και η συμφιλίωση μεταξύ των ανθρώπων. 

Ρο Θοράνι τονίζει, «όλοι οι πιστοί είναι αδέλφια, να 

συμφιλιώνετε μεταξύ των αδελφών σας. Λα φοβάστε τον 

Ώλλάχ, για να ελεηθείτε». Ε θρησκεία μας καλεί τους 

ανθρώπους για συμφιλίωση, για να μπορέσουν να χτίσουν μια 

κοινωνία ενωμένη, και να καθιερώσει την αρχή της κοινής 

συνύπαρξης και συμβίωσης.   

Ώυτό ισχύει ακόμα και μεταξύ των συζύγων, «και αν φοβάστε 

να υπάρχει διαφωνία ματαξύ τους, τότε να επιλέξετε κάποοιον 

συμφιλιωτή από την πλευρά του και άλλον από την πλευρά της, 

και αν θέλουν συμφιλίωση, τότε ο Ώλλάχ θα βοηθήσει να γίνει 

αυτό». 

Ώυτό πρέπει να γίνει και στην κοινωνία, «δεν έχουν τίποτα το 

καλό, αν δεν δίνουν ελεημοσύνη ή να κάνουν καλή πράξη ή να 

συμφιλιώσουν μεταξύ των ανθρώπων». Ν Ξροφήτης είπε, 

«θέλετε να σας πω για κάποια πράξη που ανταμείβεται 

παραπάνω από την προσευχή και την ελεημοσύνη; Ρου 

απάντησαν: μάλιστα. Ρότε τους είπε: να συμφιλιώνετε μεταξύ 

των ανθρώπων. Ών καταστρέφετε τις σχέσεις μεταξύ τους, τότε 

αυτό είναι καταστροφή για την θρησκεία». 

Ν αληθινός πιστός είναι εκείνος που κάνει καλές πράξεις και 

εμποδίζει τις άχαρες και κακές πράξεις. Ν Ξροφήτης είπε, 
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«υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν καλές πράξεις και 

εμποδίζουν τις κακές πράξεις και αντιστρόφως. Ζα κερδίσει 

εκείνος που κάνει καλές πράξεις, ενώ εκείνος που κάνει το κακό 

θα τιμωρηθεί από τον Ώλλάχ». 

Ζεέ μου, δώσε μας καλά ήθη και καθοδήγησέ μας στον καλό 

δρόμο. Σύλαξε την Ώίγυπτο μας και όλες τις χώρες του κόσμου. 

      

 
  



(319) 

Οι ανθρώπινεσ αξύεσ ςτο κορανικό ςτϊδιο (ςούρα) αλ-

Χουτζουρϊτ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο οποίος τονίζει στο Ηερό του ΐιβλίο, «πες: με έχει 

καθοδηγήσει ο Ζεός μου σε σωστό δρόμο. Πτην ορθή 

θρησκεία, το δόγμα του Ώβραάμ, ο οποίος ήταν μονοθεϊστής 

και ποτέ δεν ήταν ειδωλολάτρης». 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

απεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ρο Ηερό Θοράνι περιέχει πολλά εδάφια που καθιερώνουν την 

σημασία των καλών ηθών. πάρχουν επίσης και ολόκληρα 

στάδια στο Ηερό Θοράνι που καθιερώνουν μια κοινωνία 

υψηλών ηθών, όπως το στάδιο «αλ-Τουζουράτ».  

Ώναφέρουμε ωστόσο, ότι το Θοράνι υποχρεώσει τον άνθρωπο 

να βεβαιωνεται σε όλες τις υποθέσεις του, κυρίως όταν πρόκεται 

για υποθέσεις που αφορούν τους άλλους. Ρο Θοράνι τονίζει, «ω 

εσείς που πιστεύετε! Ών κάποιος ανήθικος σας σας μεταφέρει 

νέα, πρέπει να βεβειωθείτε, για να μην κατηγορείτε, εν αγνοία 

σας, άλλους ανθρώπους. Θαιτ τότε θα μετανοήσετε».  

Ρο Ησλάμ βασίζεται στην σιγουριά, αναφέρουμε την ιστορία του 

Ξροφήτη του Ώλλάχ Παλαμόντα, όταν του πληροφόρησε ο 
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τσαλαπετεινός για τους ανθρώπους εκείνους που λάτρευαν τον 

ήλιο. Ν Πολομών δεν τον πίστεψε, αλλά ήθελε πρώτα να 

βεβειωθεί, όμως αναφέρει και το Θοράνι, «θα δούμε αν λεις την 

αλήθεια ή αν λεις ψέματα». Ν Ξροφήτης είπε, «αμαρτάνει ο 

άνθρωπος εκείνος που μεταδίδει όλα όσα ακούει». Ν αλ-

Λαούουι είπε, «ο άνθρωπος ακούει συνήθως την αλήθεια και τα 

ψέματα, γι αυτό αν μεταφέρει όλα όσα ακούει, τότε ψεύδεται 

γιατί μεταφέρει αμφισβητήσημα νέα». 

 

Ών γίνεται αυτό, τότε δεν έχει θέση η προβοκάτσια.  

Λα απομακρύνεται ο άνθρωπος από την προβοκάτσια, όπως 

αναφέρει και το Θοράνι, «και να μην κακολογεί ο ένας τον 

άλλον. Κήπως σας αρέσει να τρώει κάποιος από σας την σάρκα 

του πεθαμένου αδελφού του στην θρησκεία. Λα φοβάστε τον 

Ώλλάχ, διότι ο Ώλλάχ είναι συγχωρών και παντελεήμων».  

Ν Ξροφήτης ρώτησε τους συντρόφους του, «μήως γνωρίζετε 

την σημασία της κακολογίας;», του απάντησαν «ο Ώλλάχ και ο 

Ώπεσταλμένος του μόνο γνωρίζουν». Ρους είπε, «να μιλάς για 

τον εν θρησκεία αδελφό σου με τρόπο που μισεί». Ρον ρώτησαν, 

«και αν πράγματι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά;», είπε, «αν τα 

έχει τότε τον κακολογείς, και αν δεν τα έχει τότε τον κατηγορείς 

άδικα». 

Ν άνθρωπος πράπει να προστατέψει τους συνανθρώπους 

του, διότι αυτό απαιτεί και ο Ώλλάχ. Πημείο αναφοράς είναι 

εκείνο που αναφέρει ο Ξροφήτης, «όποιος υπαρασπίζεται την 
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τιμή του εν θρησκεία αδελφού του, θα τον υπερασπίζει ο Ώλλάχ 

από την κόλαση την ημέρα της κρίσεως». 

Ξρέπει να απομακρύνεται ο άνθρωπος από την κακολογία 

και τις κακές χειρονομίες. Βιότι το Θοράνι απαγορεύει αυτές τις 

πράξεις, γιατί προκαλούν την οργή του Ζεού και την τιμωρία 

του ανθρώπου που τις κάνει. 

Ρο Θοράνι απαγορεύει και τον σαρκασμό και την λοιδορία. 

Βεν επιτρέπεται να σαρκάζει ένας άνθρωπος τον άλλον, «ω 

εσείς που πιστεύετε! Λα μην σαρκίζει μια ομάδα αντρών την 

άλλη, ακόμα και αν είναι καλύτερη από αυτήν, ούτε μια ομάδα 

γυναικών, ακόμα και αν είναι καλύτερη από αυτήν». Ε 

θρησκεία μας μάς απαγορεύει να βλάψουμε κανέναν άνθρωπο, 

ούτε με τον λόγο μας ούτε με την πράξη μας, και μας διατάζει 

να κάνουμε αυτό που χρησιμεύει σε όλη την ανθρωπότητα. 

Ν Ξροφήτης έχει απαγορεύει οτιδήποτε μπορεί να μειώσει 

την αξία του ανθρώπου, ή να πληγώσει τα αισθήματά του. 

Πημείο αναφοράς είναι η ιστορία που αφηγήθηκε η ούμ 

Κουσσά, ότι ο Ώλί αναφερούμενος στον Ώμπντουλλάχ ιμπν 

Κασούντ είπε, «ανέβηκε ο Ώμπντουλλάχ ιμπν Κασούντ σε μια 

χουρμαδιά για να φέρει χουρμάδες στους συντρόφους του. 

ταν εκείνοι είδα τα λιπτά του πόδια, γέλασαν σαρκαστικά. 

Ρότε ο Ξροφήτης είπε, «γιατί γελάτε; Ρα πόδια του είναι πιο 

βαριά στην ζυγαριά, ακόμα και από το όρος Νύχουντ». 

    Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας 

* * *  
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Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ. Ρην ειρήνη και την ευλογία του 

Ώλλάχ να έχει ο Ξροφήτης Ρου. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Ώπό τις καλύτες αξίες που περιέχει το στάδιο αλ-Τουτζουράτ 

είναι η αδελφοσύνη και η συμφιλίωση μεταξύ των ανθρώπων. 

Ρο Θοράνι τονίζει, «όλοι οι πιστοί είναι αδέλφια, να 

συμφιλιώνετε μεταξύ των αδελφών σας. Λα φοβάστε τον 

Ώλλάχ, για να ελεηθείτε». Ε θρησκεία μας καλεί τους 

ανθρώπους για συμφιλίωση, για να μπορέσουν να χτίσουν μια 

κοινωνία ενωμένη, και να καθιερώσει την αρχή της κοινής 

συνύπαρξης και συμβίωσης.   

Ώυτό ισχύει ακόμα και μεταξύ των συζύγων, «και αν φοβάστε 

να υπάρχει διαφωνία ματαξύ τους, τότε να επιλέξετε κάποοιον 

συμφιλιωτή από την πλευρά του και άλλον από την πλευρά της, 

και αν θέλουν συμφιλίωση, τότε ο Ώλλάχ θα βοηθήσει να γίνει 

αυτό». 

Ώυτό πρέπει να γίνει και στην κοινωνία, «δεν έχουν τίποτα το 

καλό, αν δεν δίνουν ελεημοσύνη ή να κάνουν καλή πράξη ή να 

συμφιλιώσουν μεταξύ των ανθρώπων». Ν Ξροφήτης είπε, 

«θέλετε να σας πω για κάποια πράξη που ανταμείβεται 

παραπάνω από την προσευχή και την ελεημοσύνη; Ρου 

απάντησαν: μάλιστα. Ρότε τους είπε: να συμφιλιώνετε μεταξύ 

των ανθρώπων. Ών καταστρέφετε τις σχέσεις μεταξύ τους, τότε 

αυτό είναι καταστροφή για την θρησκεία». 

Ν αληθινός πιστός είναι εκείνος που κάνει καλές πράξεις και 

εμποδίζει τις άχαρες και κακές πράξεις. Ν Ξροφήτης είπε, 
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«υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν καλές πράξεις και 

εμποδίζουν τις κακές πράξεις και αντιστρόφως. Ζα κερδίσει 

εκείνος που κάνει καλές πράξεις, ενώ εκείνος που κάνει το κακό 

θα τιμωρηθεί από τον Ώλλάχ». 

Ζεέ μου, δώσε μας καλά ήθη και καθοδήγησέ μας στον καλό 

δρόμο. Σύλαξε την Ώίγυπτο μας και όλες τις χώρες του κόσμου. 
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Η ϋννοια τησ μαρτυρύασ και η θϋςη των μαρτύρων 

 

 δόξα ανήκει πλήρως στον Ώλλάχ, ο οποίος τονίζει 

στο Ηερό του ΐιβλίο, «οι μάρτυρες έχουν την 

ανταμοιβή τους και τα φώτα από τον Θύριό τους».  

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως.  
πάρχουν άνθρωποι που τους έχει επιλέξεις ο Ζεός για να 

γίνουν μάρτυρες, όπως αναφέρει το Θοράνι, «και ο Ώλλάχ 

γνωρίζει τους ανθρώπους εκείνους που πιστεύουν, και από 

ανάμεσά τους θα επιλέξει μάρτυρες».  

Ώυτοί οι άνθρωποι είναι μάρτυρες γιατί ο Ώλλάχ και οι άγγελοί 

του τους αναγνωρίζουν σαν μάρτυρες. Γπίσης, αυτοί είναι 

ζωντανοί και απολαμβάνουν τις εύνοιες του Ώλλάχ. Ρο Θοράνι 

τονίζει, «εκείνοι που σκοτώνονται για χάρη του Ώλλάχ δεν θα 

χάσουν την ανταμοιβή των πράξεών τους. Ζα τους 

καθοδηγήσει και θα τους καθησυχάσει. Θαι θα τους κάνει να 

μπουν στον παράδεισο».  

Γκείνος που θυσιάζει την ζωή του για την πατρίδα του, θα έχει 

μεγάλη ελπίδα στο έλεος του Ώλλάχ. Ώυτοί υπερασπίζονται την 

πατρίδα τους, και θα πεθάνουν για χάρη της για να γίνουν 

μάρτυρες. Ώυτή είναι καρποφόρα συναλλαγή με τον Ζεό, «ο 
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Ώλλάχ έχει εξαγοράσει από τους πιστούς τις ψυχές τους και τις 

περιουσίες τους, με ανταλλαγή τον παράδεισο».  

Ε μαρτυρία που γίνεται για χάρη της πατρίδας και για χάρη 

του Ώλλάχ. Ν Ξροφήτης τονίζει, «δυο σταγόνες αγαμημένες για 

τον Ώλλάχ, η πρώτη είναι το δάκρυ που χύνεται από φόβο στον 

Ώλλάχ, και η δεύτερη είναι σταγόνα αίματος που χύνεται για 

χάρη του Ώλλάχ. 

 

πάρχουν πολλά είδη μαρτυρίας που έχουν μεγάλη αξία, 

μεταξύ των οποίων: όποιος μαρτυρείται για την προστασία της 

πατρίδας του ή για τα αγαθά της ή βρίσκει τον θάνατό του την 

ώρα εργασία για ην πατρίδα του. Αια παράδειγμα ο 

αστυνομικός που προστατεύει τους τόπους λατρείας και 

προστατεύει τους τουρίστες που έρχονται στην χώρα μας και 

προστατεύει και συντηρεί τα αρχαιολογικά μνημεία. Γπίσης ο 

τίμιος δημόσιος υπάλληλος που ενδιαφέρεται να φυλάξει το 

δημόσιο χρήμα, και βρίσκει τον θάνατό του, και αυτός είναι 

μάρτυρας. 

ποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την περιουσία του ή την 

τιμή του, επίσης είναι μάρτυρας, όπως τονίζει και ο Ξροφήτης, 

«όποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την περιουσία του είναι 

μάρτυρας, και όποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την ζωή του 

είναι μάρτυρας. ποιος σκοτώνεται υπερασπίζοντας την 

θρησκεία του είναι μάρτυρας, και όποιος σκοτώνεται 

υπερασπίζοντας την οικογένειά του είναι επίσης μάρυρας». 
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λοι αυτοί οι άνθρωποι υπεραπίζουν τις χώρες τους και τις 

περιουσία τους, και προστατεύουν τις ψυχές και την τιμή τους, 

που το Ησλάμ απαγορεύει να τα βλάψει κανείς. 

Ε μαρτυρία είναι χάρη που δίνει ο Ώλλάχ στον άνθρωπο. Ώπό 

τους καρπούς της μαρτυρίας είναι ότι ο άνθρωπος δεν 

ταλαιπωρείται την ώρα ξεψυχεί. Γπίσης, δεν τιμωρείται στον 

τάφο του και συνεχίζει η ανταμοιβή του. 

Ν μάρτυρας ανταμείβεται από τον Ώλλάχ, και θα του 

συγχωρήσει ο Ώλλάχ τις αμαρτίες του με την πρώτη σταγόνα 

αίματος, θα δει και την θέση του στον παράδεισο, θα τον 

φυλάξει ο Ζεός από την τιμωρία στον τάφο και θα τον φυλάξει 

ο Ζεός από τον τρόμο της ημέρα της κρίσεως». 

Δητώ συγώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας 

* * * 
Ε δόξα αανήκει στον Ώλλάχ και την ειρήνη και την ευλογία 

του Ώλλάχ να έχει ο Ξροφήτης και οι σύντροφοι του και τα 

μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν την πορεία 

του. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Νι μάρτυρες μας θα παραμένουν αιωνίως στην μνήμη της 

ούμμα, διότι δίνουν το καλύτερο παράδειγμα στην θυσία και 

της ανδρείας. Ρο Θοράνι τονίζει, «μην θεωρείς τους ανθρώπους 

που σκοτώνονται για χάρη του Ώλλάχ πεθαμένους. Γίναι 

ζωντανοί όμως, και απολαμβάνουν από τις εύνοιες του Ζεού».  
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Ν Ξροφήτης είπε, «όποιος ζητάει από τον Ώλλάχ να τον 

κάνει μάρτυραα, θα κερδίσει την θέση του μάρτυρα ακόμα και 

αν πεθάνει στην κλίνη του». 

Πίγουρα θα κερδίσει ο άνθρωπος εκείνος που θα πεθάνει για 

χάρη του Ώλλάχ. Ζα είναι σύντροφος των προφητών και των 

καλών ανθρώπων την ημέρα της κρίσεως. Ρο Θοράνι τονίζει, 

«και όποιος υπακούει στον Ώλλάχ και στον Ώπεσταλμένο Ρου, 

θα είναι μαζί με τους ανθρώπους εκείνους που τους ευνοεί ο 

Ώλλάχ με τις χάρες Ρου. Ζα είναι μαζί με τους προφήτες, τους 

πιστούς, τους μάρτυρες και τους αγαθοεργούς, και αυτή είναι η 

καλύτερη συντροφιά». 

Ω Ζεέ, ελέησον τους μάρτυρες μας και φύλαξε την Ώίγυπτο 

μας και τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου.  
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Εφαρμόζοντασ το ςτϊδιο του αλ-Ιςραϊ και η υπακοό 

ςτον ηγϋτη 

 
 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ ο οποίος κοβάλησε τον 

δούλο του σε νυχτερινό ταξίδια από τον Ηερό Νίκο 

στην Ηερουσαλήμ. 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Ν Ώλλάχ έχει υποστηρίξει τους Ώπεσταλμένους του με τα 

μεγάλα θαύματα. Ένα από αυτά τα θαύματα είναι το νυχτερινό 

ταξίδι που έγινε για τον Ξροφήτη Κουχάμμαντ. Ρο Θοράνι 

τονίζει, «η δόξα ανήκει σε  Γκείνο που πήρε τον Βούλο Ρου σε 

νεχτερινό ταξίδι από τον Ηερό Νίκο στην Ηερουσαλήμ, που 

έχουμε ευλογήσει τους τόπους γύρω της". 

Ώυτό το θεϊκό θαύμα έχει πολλά διδακτικά μαθήματα, όπως:  

επιβεβαιώνει την απόλυτη δύναμη του Ώλλάχ. Βιότι η δύναμη 

του Ώλλάχ δεν έχει όρια ούτε βασίζεται στα μέσα και εργαλεία, 

αλλά ο Ώλλάχ – όπως αντφέρει και το Θοράνι- : «όταν θέλει 

κάτι, τότε διατάζει να γίνει και αμέσως γίνεται». 

Ε 
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Γπιβεβαιώνει ότι μέσα από την δυστυχία γεννιέται η ευτυχία. 

Βιότι μετά από τους βασανισμούς και τους διωγμούς που 

επέστη ο Ξροφήτης από τους άπιστους, τον πήρα ο Ώλλάχ σ’ 

αυτό το νυχερινό ταξίδι, για να τον υποστηρίξει σε εκείνες τις 

δύσκολες στιγμές. Ρο Θοράνι τονίζει, «μετά τις δύσκολες 

στιγμές έρχονται οι καλές στιγμές».  

Ρονίζει επίσης την μεγάλη σημασία το να είναι κανείς καλός 

δούλος του Ζεού. Ρο Θοράνι τονίζει, «και έχει αποκαλύψει 

στον δούλο Ρου μεγάλες αποκαλύψεις». 

Ρονίζει επίσης την ξέχουσα θέση που κατέχει η Ηερουσαλήμ στο 

Ησλάμ, διότι ήταν η πρώτη Θέμπλα των μουσουλμάνων, και 

είναι ο τρίτος Ηερός τόπους στο Ησλάμ. Γλπίζουμε να 

απελευθερωθεί σύντομα από τους εχθρούς. 

Γπιβεβαιώνει επίσης την μεγάλη σημασία των προσευχών στο 

Ησλάμ. Πημείο αναφοράς είναι ότι όταν ταξίδεψε ο Ξροφήτης 

και ανέβηκε στην Πίντρατα αλ-Κουντάχα, που βίσκεται στον 

έκτο ουρανό, εκεί ο Ώλλάχ του έδωσε τρία πράγματα: τις πένε 

προσευχές, τα τελευταία εδάφια του κορανικού σταδίου αλ-

Κπάκαρα και να συγχωρηθούν οι αμαρτίες των πιστών του, εφ’ 

λοσον δεν συνεταιρίσουν άλλους Ζεούς μαζί με τον Ώλλάχ. 

επικεντρώνει επίσης την προσοχή στα κοινά στοιχεία μεταξύ 

των θρησκειών. Ν Ξροφήτης είπε, «όλοι οι προφήτες είναι σας 

ετεροθαλείς αδέλφια, έχουν διάφορετικές μητέρες αλλά, η 

θρησκεία τους είναι μια».  

Μεχωρίζει επίσης τους αληθινά πιστούς από τους άλλους, όπως 

έγινε και με τον Άμπου Κπακρ που οι άπιστοι του είπε ότι ο 
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Κουχάμμαντ ισχυρίστηκε ότι έκανε νυχτερινό ταξίδι στην 

Ηερουσαλήμ και γύρισε το ίδιο βράδυ. Ρ’οτε τους είπε πως τον 

πιστεύει σε μεγαλύτερο από αυτό, πιστεύει δηλαδή ότι τον 

εμπνέει ο Ώλλάχ.   
Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας 

* * * 
Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, και την ειρήνη και την ευλογία Ρου 

να έχουν ο Ξροφήτης του, τα μέλη της οικογένειάς του, οι 

σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, 

μέχρι την ημέρα της κρίσεως. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Ρο στάδιο του αλ-Ησραά αναφέρθε σ’ εκείνο το ευλογημένο 

ταξίδι, όχι μόνο αλλά και στην καλή συμπεριφορά προς τους 

γονείς. Ρο Θοράνι τονίζει, «ο Ώλλάχ έχει διατάξει να μην 

λατρεύετε κανέναν άλλον Ζεό εκτός από εκείνον, και να 

αντιμετωπίζετε τους γονείς με καλοσύνη». 

Ώυτό γίνεται διότι οι γονείς αντιμετωπίζουν μέχθο και μεγάλες 

δυσκολίες για τα παιδιά τους όμως συμβαίνει στην περίοδο της 

εγκυμοσύνης. Ν Ξροφήτης επίσης διέταξε να αντιμετωπίσει 

κανείς τους γονείς του με καλοσύνη. Πημείο αναφοράς είναι το 

γεγονός όταν κάποιος τον ρώτησε: «ποιος είναι εκείνος που 

αξίζει την καλή μου συντροφιά;». ο Ξροφήτης του είπε, «η 

μητέρα σου». Γκείνος επανέλαβε την ερώτησε τρεις φορές, και 

κάθε φορά έλαβε την ίδια απάντηση από τον Ξροφήτη. Πτην 

τέταρτη φορά ο Ξροφήτης του είπε, «ο πατέρας σου». Ώυτό 
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δείχνει την σημαντικότητα των γονεών στην ζωή μας, κυρίως 

εκείνη της μητέρας. 

Πημειωτέον είναι επίσης το γεγονός όταν κάποιος ζήτησε την 

άδεια από τον Ξροφήτη, να βγει γιαα τζιχάντ, τον ρώτησε ο 

Ξροφήτης: «μήπως ζει η μητέρα σου; Γκείνος απάντησε, 

«μάλιστα». Ρότε του είπε, «να μείνεις στην εξυπηρέτησή της, και 

τότε θα μπει στον παράδεισο». 

Ε καλή αντιμετώπιση γίνεται με το καλό που τους κάνουμε, και 

να τους σητήσουμε την συγχώρηση του Ώλλάχ. 

Πυμπερασματικά, υπογραμμίζουμε την ανάγκη υπακοής στον 

κηδεμόνα ή ηγέτη και τον εκπρόσωπό τους στα εθνικά κρατικά 

όργανα, ο καθένας στον τομέα της αρμοδιότητάς του. Ν κάθε 

ειδικευμένος είναι ο αρμόδιος στον τομέα του, και από εκεί 

πρέπει να υπάρχει σεβασμός στον κρατικό θεσμό. 

      Ρο υπουργείο προειδοποιεί να μην παρασύρεται κανείς από 

ύποπτες σελίδες και ιστότοπους, και τονίζει να μην λαμβάνει 

κανείς οδηγίες από κανέναν σε δημόσια θέματα εκτός από τους 

επίσημους ιστότοπους των κρατικών ιδρυμάτων, το καθένα στο 

πεδίο αρμοδιοτήτων του και το έργο που του έχει ανατεθεί. 

Ζεέ μου δώσε μας την δύναμη να μένουμε πιστοί σε Γσένα. 

Σύλαξε τους γονείς μας, την Ώίγυπτο μας και όλες τις χώρες του 

Θόσμου. 

       

 

  



(332) 

Οι εμφανεύσ και οι κρυφού λόγοι που τερματύζουν την 

δοκιμαςύα, και η υπακοό ςτουσ ηγϋτεσ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, ο οποίος τονίζει στο Ηερό 

του ΐιβλίο, «Θύριε πάνω σε σένα βασιζόμαστε και σε 

σένα θα ξαναγυρίσουμε». 

Καρυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμένος του. Ρην ειρήνη και την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως.  

Ε δοκιμασία είναι κάτι γραφτό, και το πεπρωμένο του Ώλλάχ 

στα δημιουργήματά του. Ρο Θοράνι τονίζει, «έχουμε 

δημιουργήσει τον άνρθρωπο από σπέρμα και τον βάζουμε σε 

δοκιμασίες». 

Θαι ο Ζεός Ξαντοδύναμος έχει κάνει για να εγείρει την 

καταστροφή προφανείς και κρυμμένους λόγους.σον αφορά 

τους προφανείς λόγους, που πρέπει να ληφθούν στο μέγιστο 

βαθμό - σαν να είναι η μόνη λύση- είναι οι αιτίες της γνώσης, οι 

προφυλάξεις των ειδικών και η εφαρμογή των οδηγιών που 

εκδίδονται από τα επίσημα κρατικά όργανα. Λα υπάρχει 

πλήρης υπακοή στους ηγέτες, και σε όποιον τους εκπροσωπεί ή 

ενεργεί εξ ονόματός τους στα εθνικά κρατικά ιδρύματα. Ρο 

Θοράνι τονίζει, «να υπακούετε στον Ώλλάχ, τον Ώπεσταλμένο 

Ε 
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του και στους ηγμέτες σας». Θαι τονίζει το Θοράνι, «να 

συμβουλευτείτε τους ειδικευμένους αν δεν γνωρίζετε». 

Κεταξύ των προφανών λόγων είναι: Ε προσοχή στην υγιεινή, 

καθώς το Ησλάμ δίνει ενδιαφέρον στην καθαριότητα γενικά, και 

την καθιστά θρησκευτική αναγκαιότητα για την προστασία των 

ανθρώπων από ασθένειες και βλάβες. Ρονίζει ο Ώλλάχ στο 

Θοράνι, «ο Ώλλάχ αγαπάει τους ανθρώπους που δίχνουν 

μετάνοια και εκείνους που τηρούν την καθαριότητα». Γίπε ο 

Ξροφήτης, «καθαρίστε τους χώρους σας». Θαι οι χώροι 

συμπεριμαβάβουν φυσικά τα σχολεία, τα εργοστάσια, να 

νοσοκομεία κ.λπ. 

 

Ρο Ησλάμ επιβάλλει επίσης στους πιστούς να πλένουν τα χέρια 

τους πριν κάθε προσευχή, όπως τονίζει το Θοράνι, «και όταν 

σηκώνεστε για προσευχή να πλένετε τα πρόσωπά σας και τα 

χέρια σας ως και τους αγκώνες και σκοπίζετε τα κεφάλια σας 

και να πλένετε τα πόδια σας ως τον αστράγαλο». 

Γίπε ο Ξροφήτης, «ταν εξυπνήσετε από τον ύπνο σας, μην 

βάλει κανείς το χέρι του στο σκεύος, μέχρι να πλένει το χέρι του 

τρείς φορές». 

Τρειάζεται επίσης να πλένει κανείς τα χέρια του πρίν και μετά 

το φαγητό, για να προστατεύσει την υγεία του. Ώυτό το 

επιβάλλουν και οι θρησκεία, σύμφωνα με την αρχή, «δεν 

επιτρέπεται να βάλαπτει ο άνθρωπος ούτε να τον βλάπτουν». 

Ξρέπει να τηρούνται όλες οι προφυλάξεις για την πρόληψη της 

εξάπλωσης ασθενειών και επιδημιών, συμπεριλαμβανομένης 
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της πρόληψης των αγκαλιασμάτων και του φιλήματος, της 

μείωσης της χειραφέτησης και της αποφυγής συγκεντρώσεων. 

 Νι δοκιμασίες και οι δύσκολες στιγμές, δείχνουν την αληθινή 

πλευρά των ανθρώπων και την ηθική τους. Ξρέπει να 

απμακρυνθούμε από τον εγωϊσμό και να μην κάνουμε 

μονοπώλιο των προϊόντων, διότι αυτό υπηρεάζει αρνητικ΄΄α 

την αγορά. Ν Ξροφήτης είπε, «καταραμένος είναι ο 

μονοπώλης».  

 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, την ειρήνη και την ευλογία του 

Ώλλάχ να έχουν ο Ξροφήτης του τα μέλη της οικογένειάς του, 

οι σύντροφοί του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία 

του, μέχρι την ημέρα της κρίσεως. 

Ώδελφοί μου στο Ησλάμ, 

Ώπό τους κρυφούς λόγους είναι να βασίζομαστε στον Ώλλάχ, 

όπως αναφέρει και το Ηερό Θοράνι, «να βασίζεσαι στον Ώλλάχ, 

διότι ο Ώλλάχ αγαπάει εκείνους που βασίζονται πάνω του». 

Ξρέπει να πάρουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις μας, και να 

ακολουθούμε τις οδηγίες της επιστήμης και να βασίζομαστε 

στον Ώλλάχ. 

Ξρέπει να παρακαλάμε τον Ώλλάχ, όπως αναφέρει και το 

Θοράνι, «και αυτοί παρακαλάνε όταν τους δοκιμάζουμε». 

Έχουμε μεγάλη ανάγκη να παρακαλάμε τον Ώλλάχ να φυλάξει 

τους ανθρώπους και να βάλει τέλος στις δοκιμασίες τους.    

  Ξρέπει ο άνθρωπος να φυλάξει τον εαυτόν του δοξάζοντας τον 

Ώλλάχ. Ν Ξροφήτης είπε, «όποιος δούλος του Ώλλάχ λέει κάθε 
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πρωί και βράδυ: στο όνομα του Ώλλάχ που φυλάει από κάθε 

κακό, στους ουρανούς και στην γη. Γίναι εκείνος που ακούει 

και γνωρίζει. Ών το λέει τρείς φορές, δεν τον βλάπει τίποτα».  

Γίπε επίσης, «όποιος μπαίνει σε κάποιο χώρο και λέει: επιδιώκω 

στον Ώλλάχ από τα κακά δημιουργήματά του. Ρότε δεν τον 

βλάπτει τίποτα, μέχρι να φύγει». 

Γπίσης από τους κρυφούς λόγους είναι να δίνει κανείς 

ελεημοσύνη, όπως είπε ο Ξροφήτης, «φυλάξε τις περιουσίες σας 

δίνοντας ελεημοσύνη. Λα θεραπεύσετε τους ασθενείς σας, 

δίνοντας ελεημοσύνη. Θαι να παρακαλάτε για να λάβει τέλος η 

δοκιμασία σας». 

  Ζεέ μου φύλαξέ μας και διώξε μακριά μας κάθε κακό. Συλάξε 

την χώρα μας και όλες τις χώρες του κόσμου. 
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Η ζωό του Προφότη (ΕΕΑΕ) ωσ πρότυπο προσ 

εφαρμογόσ για το αληθινό Ιςλϊμ 

 

 δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος, 

ο Νποίος τονίζει στο Ησρό του ΐιβλίο, «ο Ξροφήτης 

στάθηκε για σας το καλύτερο πρότυπο, για όσους 

επιδιώκουν τον Ώλλάχ και [την ανταμοιβή] την ημέρα της 

κρίσεως και δοξάζει πολύ τον Ώλλάχ». Καρτυρώ ότι δεν 

υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο 

Κουχάμμαντ είναι δούλος του και Ώπεσταλμ’ενος του. Ρην 

ειρήνη και  την ευλογία του Ώλλάχ να έχουν ο Ξροφήτης, τα 

μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι όσοι 

ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την ημέρα της 

κρίσεως. 

Ν Ώλλάχ έχει στείλει τον Ξροφήτη Κουχάμμαντ (ΓΓΏΓ) σε 

‘ολη την ανθρωπότητα, για να τους καθοδηγήσει στην σωστή 

πορεία του Ώλλάχ. Ρο Κήνυμα του Ξροφήτη είναι τελευταίο 

και σφραγιστικό, και ισχύει για όλους τους τόπους και τους 

χρόνους. Ώυτό απαιτούσε τα λόγια του Ξροφήτη και οι πράξεις 

του, κατάλληλο πρότυπο για την εφαρμογή του σωστού Ησλάμ. 

Ν Ξροφήτης εφάρμοζε τον νόμο του Θορανίου στην σχέση του 

με τον Ζεό του και στις σχέσεις του με τους ανθρώπους- με 

όλους ανεξαρτήτως φιλετικής καταγωγή ή χρώματος ή και 

δόγματος. Αι’ αυτό όταν ρωτήθηκε η ΏΎσσα για το το ήθος του 

Ξροφήτη απάντησε, «το ήθος του βασίστηκε στο Θοράνι». 

ποιος παρατηρήσει την ιστορία του βίου του Ξροφήτη 

Ε 

 Αραβικι Δθμοκρατία τθσ Αιγφπτου 4 Ραμπίε αλ-Αουάλ, 1441 
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(ΓΓΏΓ), θα σιγουρευτεί ότι είναι ιδανικό πρότυπο, και αυτό 

ισχύει για τα λόγια του, τις πράξεις του και όλες τις περιπτώσεις 

του. Γπίσης ήταν έμπιστος και φιλαληθής πριν την Ώποστολή 

του 

Ν ποιητής Άχμαντ Πάουκι είπε, 

Ρον αποκαλούσατε έμπιστο όταν ήταν μικρός 

Θαι ο έμπιστος δεν κατηγορείται για τον λόγο του. 

ταν ο Εράκλειος κάλεσε τον Άμπου Ποφιάν, πριν ασπαστεί το 

Ησλάμ, για να τον ρωτήσει για τον Ξροφήτη, και έγνιε μεταξύ 

τους μεγάλος διάλογος, όπου τον ρώτησε: «τον κατηγορήσατε 

για ψευτιές πριν ισχυριστεί αυτό; Ρου απάντησε: όχι. Ρον 

ρώτησε «μήπως προδίδει;» του απάντησε, «όχι», αλλά έχουμε 

ανακοχή μεταξή μας αυτό το διάστημα και δεν ξέρουμε πώς θα 

συμπεριφερθεί. Θαι μετά είπε, «δεν βρήκα τίποτα άλλο να πω 

για τον Ξροφήτη εκτός από αυτή. Γννόησε ότι άφησε αυτή την 

αμφισβήτηση. 

Ρο ήθος της τιμιότητας φάνηκε στον Ξροφήτη την νύχτα της 

μετανάστευσης, όπου διέταξε ο Ξροφήτης τον Άλυ ιμπν άμπου 

Ραλεμπ, να κοιμηθεί στην θέση του για να παραδώσει τα 

αντικείμενο που οι άνθρωποι τον εμπιστεύονταν. Ώυτό έκανε, 

παρά το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι τον έβλαψαν και τον 

εκδίωξαν από το σπίτι του.  

Ν Ξροφήτης ήταν αφοσιωμένος άνθρωπος, δεν πρόδωσε ποτέ 

κανέναν, και ποτέ δεν αρνήθηκε το καλό που του έκανε 

κάποιος άνθρωπος. Ν Ξροφήτης είπε, «΄΄οποιος μας έκανε καλό 

του το ανταποδώσαμε, εκτός από τον Άμπου Κπακρ, το καλό 
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που μας έκανε θα του το ανταποδώσει ο Ώλλάχ την ημέρα της 

κρίσεως». 

Ένα παράδειγμα που αποδεικνύει την αφοσίωση του Ξροφήτη 

είναι η αντίδρασή του όταν πέθανε η σύζυγός του η Ταντίτζα. 

«δεν μου έδωσε ο Ώλλάχ μια άλλη καλύτερη από αυτή. Κε 

πίστεψε όταν οι άνθρωποι με διέψευσαν. Κε υποστήριξε με την 

περιουσία της, όταν οι άνθρωποι, όταν οι άνθρωποι αρνήθηκαν 

να μου δώσουν, και μου έκανε και παιδιά.   

Ε ΏΎσσα είπε, «ποτέ δεν ζήλεψα άλλη γυναίκα από τις 

συσύγους του Ξροφήτη, όπως ζήλεψα την Ταντίτζα. Θαμία 

φορά έσφαζε ο Ξροφήτης την προβατίνα, και έβγαζε ένα 

μοιρίδιο για να το μοιράσει για την ψυχή της Ταντίτζα». 

Γπίσης αυτό που είπε για τους αιχμαλώτους της μάχης του 

Κπαντε, «αν ο αλ-Κουτ’άμ ιμπν Ώντύ ήταν ζωντανός και μου 

μιλούσε για αυτούς, θα τους απελευθέρωνα». Ώυτός ο άνθρωπος 

έκανε χάρη στον Ξροφήτη του Ώλλάχ, διότι προστάτευε τον 

Ξροφήτη για κάποιο διάστημα, αφού γύρισε από το Ράιεφ. 

Γπίσης, ο Τουδάιφα ιμπν αλΑιαμαάν αφηγήθηκε ότι, «δεν 

κατάφερα να λάβω μέρος στην μάχη του Κπαντρ, διότι οι 

άπιστοι από τους Θουράις με συνέλαβαν εμένα και τον πατέρα 

μου, και μας ρώτησαν αν πρόκειτο να πάμε για να 

πολεμήσουμε στο πλευρό του Κουχάμμαντ. Ρους είπαμε ότι 

θέλαμε να πάμε απλώς στην Κεντίνα, και ζήτησαν τον λόγο 

μας και τους τον δώσαμε. Κετά αφηγηθήκαμε αυτό στον 

Ξροφήτη, και μας είπε, «τηρήστε την υπόσχεσή σας μαζί τους, 

και ο Ώλλάχ να μας βοηθήσει». 
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Ν Ξροφήτης επίσης έδωσε το καλύτερο πρότυπο με την 

συμπεριφορά του με τις συζύγους του, όπως έδειχε έλος, αγάπη 

και στοργή. Ρις αντιμετώπιζε με καλό τρόπο, διότι το Θοράνι 

αναφέρει, «να ζήσετε μαζί τις με καλό τρόπο». 

Ν Ξροφήτης (ΓΓΏΓ) ήταν πολύ τρυφερός με τις γυναίκες του, 

λ.χ. αυτό που έκανε με την σύζυγό του την Παφίγια, όταν 

καθάρισε τα δάκρυα της με το χέρι του. Ν Άνας ιμπν Κάλεκ 

αφηγήθκε ότι, «η Παφίγια ταξίδεψε με τον Ξροφήτη, και ήταν η 

μέρα της, και άργησε. Θαι ενώ εκείνη έκλαψε την υποδέχτηκε ο 

Ξροφήτης (ΓΓΏΓ), και καθάρισε τα δάκρυα της με το χέρι του 

προσπαθώντας να την καθησυχάσει». 

Ν Ξροφήτης έδωσε το κατάλληλο πρότυπο στην αντιμετώπιση 

των παιδιών και των εγγονών του. Ήταν ο Ξροφήτης επιεικής 

πατέρας και παππούς, και έδειχνε μεγάλη αγάπη σ’ όλους 

αυτούς. Ε ΏΎσσα είπε, «δεν είδα ποτέ κανέναν που να έχει τα 

ίδια χαρακτηριστικά στοιχεία με τον Ξροφήτη, εκτός από την 

κόρη του την Σατίμα. ταν ερχόταν σηκωνόταν ο Ξροφήτης 

και την υποδεχόταν φιλώντάς την και την έκανε να καθήσει 

δίπλα του». 

Ν Άμπου Τουράιρα αφηγήθηκε ότι, «εισήλθε ο αλ-Τάσσαν ιμπν 

Ώλύ στον Ξροφήτης ο οποίος τον φίλησε. Γκεί καθόταν και ο 

αλ-Άκρα’α ιμπν Τάμπις, και βλέποντας αυτό είπε, «έχω δέκα 

παιδιά και ποτέ δεν φίλησα κανέναν τους». Ρότε του είπε ο 

Ξροφήτης, «όποιος δεν 

Γλεεί δεν ελεείται». Γπίσης, ενώ προσευχήθκε ο Ξροφήτης 

(ΓΓΏΓ), και γονάτισε για μεγάλη στιγμή. ταν τλείωσε, τον 
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ρώτησαν οι άνθρωπο: «ω Ξροφήτα του Ώλλάχ, έκανες μια 

σάτζντα στην προσευχή αυτή, μήπς ήταν κάτι που σε διέταξε ο 

Ώλλάχ να κάνεις; Ή μήπως ήταν Ώποκάλυψη;». ο Ξροφήτης 

απάντησε, «δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά, απλώς ο εγγονός 

μου ανέβηκε πάνω στην πλάτη μου, και δεν ήθελα να σηκώσω 

το κεφάλι μου από την σάτζντα, μέχρι να ικανοποιηθεί».  

Ώυτό δεν το έκανε ο Ξροφήτης με τους συγγενείς μου μόνο, 

αλλά ήταν η συνήθια του με όλους τους ανθρώπους. Πημείο 

αναφοράς είναι το γεγονός αυτό που αφηγήθκε ο Άνας ιμπν 

Κάλεκ, «υπηρέτησα τον Ξροφήτη (ΓΓΏΓ) δέκα χρόνια, και 

ποτέ δεν μου είπε γιατί έκανες αυτό και γιατί δεν έκανες το 

άλλο». 

Ν Ξροφήτης αντιμετώπιζε τους ανθρώπους με καλό τρόπο, 

πάντα μοιραζόταν τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων.  

Δητώ συγχώρηση από τον Ώλλάχ για μένα και για σας. 

* * * 

Ε δόξα ανήκει στον Ώλλάχ, τον Θύριο του σύμπαντος. 

Καρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Ζεός παρά μονάχα ο Ώλλάχ, 

και μαρτυρώ ότι ο Κουχάμμαντ είναι δούλος του και 

Ώπεσταλμ’ενος του. Ρην ειρήνη και  την ευλογία του Ώλλάχ να 

έχουν ο Ξροφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί 

του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την 

ημέρα της κρίσεως. 

Βεδομένου ότι ο Ώπεσταλμένος του Ώλλάχ ήταν ένα 

εφαρμοζόμενο πρότυπο του αληθινού Ησλάμ στην ανθρωπιά 

και την ηθική του. Ήταν επίσης (ΓΓΏΓ) πρότυπο με μέτρο και 
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μετριοπάθεια. ποιος τις διατάξεις του νόμου του Ώλλάχ, θα 

καταλάβει ότι περιέχουν μετριοπάθεια και ανοχή σε όλους τους 

τομείς. Θαι η ΏΎσσα είπε ότι, «πάντα όταν του ζητόταν να 

επιλέξει ανάμεσα σε δυο πράγματα, πάντα επίλεγε το 

ευκολότερο». 

Ξροκειμένου να διατηρηθούν αυτή η μετριοπάθεια και αυτή 

η ανοχή, προειδοποίησε ο Ξροφήτης από όλες εκδηλώσεις 

υπέρβλεψης, ιδιαίτερα υπερβολικής θρησκευτικότητας. 

Ώρνήθηκε ακόμα για τους συντρόφους του, να κάνουν 

υπερβολική λατρεία, με τρόπο που να εκτροχιαστεί από την 

πορεία της μετριοπάθειας. Πημειωτέον είναι το γεγονός ότι ο 

Ξροφήτης είπε, «Ω άνθρωποι! Πας προειδοποιώ από την 

υπέρβαση της θρησκείας, διότι έχει καταστρέψει πολλούς από 

εκείνους που έζησαν πρις από σας». 

     Τρειαζόμαστε να ακολουθήσουμε πολύ στενά την πορεία  του 

Ξροφήτη, που θα μας καθοδηγήσει στην σωστή πορεία και στην 

διάδοση του Κηνύματος . το μήνυμα του Ησλάμ περιέχει 

δικαιοσύνη, έλεος και ανθρωπιά. 

Ζεέ μου κάνε μας να σε αγαπήσουμε και να αγαπήσουμε όλους 

εκείνους που σε αγαπούν. Θαι δώσε ασφάλεια και ειρήνη στην 

Ώίγυπτο και σε όλες τις χώρες του κόσμου. 
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