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Ο Προφήτης (την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να έχει), είναι 

πρότυπο 
Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ, που λέει στο Βιβλίο Του, 

«Σας ήρθε ένας Απεσταλμένος από ανάμεσά σας, που τον θλίβει 

η αλαζονεία σας. Εκείνος θέλει το καλό σας, και είναι επιεικής 

και φιλεύσπλαχνος. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός 

εκτός από τον Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι 

Απεσταλμένος Του. την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να 

έχει. 

 Ο Αλλάχ έχει επιλέξει τον Προφήτη Του, και τον έκανε εκλεκτό 

από όλους τους ανθρώπους. Του τελειοποίησε την ηθική του, 

και ετου εξάγνισε την καρδιά του. τον επαινεί ο Αλλάχ το 

Κοράνι τονίζονται, «έχει την τέλεια ηθική.   Επίσης, «έχετε καλό 

πρότυπο στον Απεσταλμένο, για εκείνους που αναζητούν την 

ικανοποίηση του Αλλάχ και την Ημέρα της Κρίσεως». Είπε ο 

ίδιος, «ο Καλός ανθρώπος ανάμεσά σας, είναι εκείνος που 

συμπεριφέρεται με καλωσύνη στην οικογένειά του, και εγώ 

συμπεριφέρομαι με καλωσύνη στην οικογένειά μου». Και η 

γυναίκα του η Χατνίτζα, του είπε, «εσύ διατηρείς τους 

συγγενικούς δεσμούς, και βοηθάς τους, δείχνει γενναιοδωρία 

στους φιλοξενούμενους και βοηθάς τους αδύναμους». Ο ίδιος ο 

Προφήτης αντιμετώπιζε με καλωσύνη μια γεριά γυναίκα, που 

συνήθιζε να τους επισκεφτεί όταν ήταν η Χαντίτζα εν ζωή, και 

συνέχιζε να κάνει αυτό μετά το θάνατό της. Λέει για αυτήν, 

«Δεν μου έδωσε ο Θεός μια γυναίκα σαν την Χαντίτζα. Με 
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πίστεψε, όταν οι άνθρωποι αρνήθηκαν νε με πιστέψουν. Με 

υποστήριξε με τα λεφτά της, τότε που οι άνθρωποι μου 

στερούσαν, και μου έδωσε ο Θεός παιδιά από αυτήν. 

Ο ίδιος βοηθούσε τις γυναίκες του στις δουλειές τους. αναφέρε η 

Αίσσα, ότι ο ίδιος έραβε τα ρούχα του, και καθάριζε τα 

παπούτσιά του. Βοηθούσε στα έργα του σπιτιού, και όταν 

ερχόταν η ώρα της προσευχής, πλυνόταν και πήγαινε για 

προσευχή. Περνούσε χρόνο με τις συζύγους του, για να τους 

φέρει χαρά. Αντιμετώπιζε με επιείκεια τις θυγατέρες του. Η 

Αίσσα ανέφερε ότι ο Προφήτης αντιμετώπιζε με καλωσύνη τις 

κόρες του. Όταν είδε την Φατίμα να ερχόταν, πάντα σηκωνόταν 

από την θέση του, για να την υποδεχτεί.  

 

*** 

Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, και την ειρήνη και την ευλογία του 

να έχει ο Απεσταλμένος Του και όλοι οι προφήτη Του. 

 

Ο Προφήτης μας ήταν ο καλύτερος παππούς των εγγονιών 

του, τους τιμούσε, τους αγαπούσε και ήταν ευγενικός μαζί τους, 

και γι αυτό όταν (την ειρήνη και την ευλογία του Θεού να έχει) 

παρέδιδε ένα κήρυγμα και είδε τους δύο εγγονούς του, τον 

Χασσάν και τον Χουσεΐν (την ευλογία του Αλλάχ να έχουν), να 

τον πλησιάζουν, φορώντας κόκκινα ρούχα, παραπατώντας - 

πέφτοντας και σκονεύοντας, οπότε αυτός κατέβηκε και τους 

αγκάλιασε και τους πήρε μαζί του στον άμβωνα. Και είδε ο 
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Προφήτη τον Χάσσαν να παίξει με τα άλλα παιδιά στον δρόμο, 

τον πήρε και τον φίλησε, και είπε: (Ο Χουσεΐν είναι από μένα 

και εγώ από τον Χουσεΐν, ο Θεός αγαπά όποιον αγαπά τον 

Χουσεΐν. 

Το ίδιο έκανε και με τις εγγονές του. σημειωτέον είναι το 

γεγονός ότι η Ουμάμα του ερχόταν την ώρα που προσευχόταν, 

και την κουβαλούσε στα χέρια του, και όταν γονάτιζε, την 

έβαζε κάτω μέχρι να ξανασηκωθεί. 

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να μεμηθούμε τις πράξεις του 

Προφήτη στην καθημερινή μας ζωή. Ο Προφήτης ήταν 

επιεικής, γενναιόδωρος, θαραλέος και άνθρωπος με ηθική. Το 

Κοράνι τονίζει, «αν αληθινά αγαπάτε τον Αλλάχ, τότε να με 

ακολουθήσετε, για να σας αγαπήσει και ο Αλλάχ. 

Παρακαλούμε τον Αλλάχ να με καθοδηγήσει και να μας 

κάνει να ακολουθήσουμε τον Προφήτη Του. 

 


