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 مكارم األخالق في الرسالة المحمدية

Ενότητεσ 

1- Το Ιςλϊμ εύναι θρηςκεύα που απαιτεύ το καλό όθοσ 

2- Η διϊλυη των ηθών οδηγεύ ςτη διϊλυςη των εθνών 

3- Το όθοσ εύναι αποτϋλεςμα και καρπόσ τησ ςωςτόσ λατρεύασ 

4- Πώσ μπορούμε να ϋχουμε καλό όθοσ 

Αναμφύβολα τα μεγϊλα ςτοιχεύα τησ ιςλαμικόσ θρηςκεύασ εύναι πολλϊ και 

ϋνα από αυτϊ τα μεγϊλα ςτοιχεύα εύναι ότι το Ιςλϊμ εύναι μια θρηςκεύα που 

ϋχει Sari’aa ισλαμική νομοθεσία και απαιτεύ το καλό όθοσ. Εύναι μια 

θρηςκεύα που ϋχει ψηλϋσ ανθρώπινεσ αξύεσ που αντιπροςωπούν το καλό 

όθοσ. Άξιον αναφορϊσ εύναι ότι το μεγαλεύο αυτόσ τησ θρηςκεύασ φαύνεται  

ςτο ότι καλύπτει όλεσ τισ πλευρϋσ τησ ζωόσ. Το Ιςλϊμα καλεύ τουσ 

ανθρώπουσ να ϋχουν καλό όθοσ και αρετό επύςησ να εγκαταλεύπουν όλεσ 

τισ απρεπεύσ πρϊξεισ. 

Μια από τισ αρετϋσ που καλεύ το Ιςλϊμ τουσ ανθρώπουσ να την υιοθετούν 

εύναι να ϋχουν καλό όθοσ, δηλαδό να ϋχουν υπομονό, ϋλεοσ, πύςτη, την 

γενναιοδωρύα, την ντροπό, την ταπαινότητα, την δικαιοςύνη, την 

αλληλεγγύη, το χαμόγελο, τον καλό λόγο, την εμπιςτοςύνη, το ςεβαςμό, 

την ςυμφιλύωςη ανϊμεςα ςτουσ ανθρώπουσ, να μην βλϊπτει τα 

ςυναιςθόματα των ϊλλων κ. α.. Αυτό το βεβαιώνει το Κορϊνι, «αυτό το 

Κορϊνι καθοδηγεύ (τουσ ανθρώπουσ) ςτο καλό όθοσ και προαναγγϋλλει 

ςτουσ πιςτούσ που πρϊττουν το καλό ϋργο ότι θα βραβεύονται 

καταλλόλωσ», (αλ-Ιςρϊα, 9). 

Το Κορϊνι και τα προλεγόμενα του Προφότη βεβαιώνουν αυτό. Ο Αλλϊχ  

λϋει, διατϊζοντασ τον Προφότη, «ϋχε ϋλεοσ και πεύθε τουσ ανθρώπουσ να 



πρϊττουν το καλό, ενώ τουσ  ανϊγωγουσ να τουσ εγκαταλεύπεισ», (αλ-

Αρϊφ, 199), λϋει επύςησ ο Ύψιςτοσ, «να λϋτε μόνο το καλό ςτουσ 

ανθρώπουσ», (αλ-Μπϊκαρα, 83), λϋει επύςησ ο Ύψιςτοσ, «δεν ϋχουν καμύα 

αξύα οι φωνϋσ τουσ, εκτόσ αν καλούν για ϋλεοσ, ό για καλό ϋργο ό να 

υπϊρχει ςυμφιλύωςη ανϊμεςα ςτουσ ανθρώπουσ. Όποιοσ κϊνει αυτό, 

επιδιώκοντασ την αγϊπη και την ικανοπούηςη του Αλλϊχ, τότε ο Αλλϊχ θα 

τον ανταμεύβει καταλλόλωσ», (αλ-Νιςϊα, 114). Τα εδϊφια του Κορανύου 

που τονύζουν τη ςημαντικότητα του καλού όθουσ εύναι πολλϊ. Η 

ςημαντικότητα αυτό πηγϊζει από το γεγονόσ ότι το καλό όθοσ εύναι μια 

ζυγαριϊ που ελϋγχει τον ϊνθρωπο, επιδιώκοντασ απ’ αυτό να τον φτϊςει 

ςτην ηθικό τελειότητα.  

Τα λεγόμενα του Προφότη επύςησ τονύζουν τη ςημαντικότητα του όθουσ 

ςτη ζωό των ανθρώπων, δεύχνοντασ την μεγϊλη αμοιβό του Αλλϊχ για 

αυτόν ό αυτό που υιοθετεύ το καλό όθοσ. Λϋει ο Προφότησ, «η ακμό του 

καλού ϋργου βρύςκεται ςτο καλό όθοσ», (Μούςλιμ). Λϋει επύςησ, «τύποτα 

δεν εύναι πιο βαρύσ ςτη ζυγαριϊ του πιςτού από το καλό όθοσ την Ημϋρα 

τησ Κρύςεωσ, και ο Αλλϊχ μιςτεύ τον αςεβό», (Αλ-Τερμϊδι). 

Ο Προφότησ τόνιζε ςυνϋχεια την αναγκαιότητα του καλού όθουσ, λϋει 

«ϋνασ μουςουλμϊνοσ για να φτϊςει ςτην πλόρη πύςτη θα πρϋπει να κατϋχει 

το καλό όθοσ. Και ϋνασ καλόσ πιςτόσ εύναι αυτόσ που δεύχνει καλοςύνη ςτη 

ςύζυγό του», (Μουςνϊντ Αχμϊντ). Επύςησ όταν τον ρώτηςαν: ποιοσ εύναι ο 

καλύτεροσ  πιςτόσ; Τότε απϊντηςε ο Προφότησ: ο καλύτεροσ πιςτόσ εύναι 

αυτόσ που ϋχει καλό όθοσ», (ςουνϊν ιμπν Μϊτζα). Δεν διζτϊζει ο Προφότησ 

να θεωρεύ τον πιςτό που ϋχει καλό όθοσ να κατϋχει πιο κοντινό του θϋςη 

την Ημϋρα τησ Κρύςεωσ», (αλ-Τερμϋδι). 

Το όθοσ ϋχει μεγϊλη ςημαςεύα ςτην ιςλαμικό θρηςκεύα, για αυτό όταν 

ρωτόθηκε ο Προφότησ: τι εύναι η θρηςκεύα; Τότε απϊντηςε: η θρηςκεύα 



εύναι το καλό όθοσ», (Μούςλιμ). Ακόμα και η ύδια η αποςτολό του όταν για 

την πληρότητα του καλού όθουσ.  

Ο ύδιοσ ο Προφότησ εύχε καλό όθοσ και γι’ αυτό βλϋπουμε πώσ ο Αλλϊχ τον 

επαινεύ ςτο Κορϊνι λϋγοντασ, «εςύ εύςαι καλοθρεμμϋνοσ», (αλ-Κϊλαμ, 4). 

Ο Προφότησ υιοθετούςε  το καλό όθοσ και ϋπραττε αυτό που όταν 

ςύμφωνο με τισ εντολϋσ γι’ αυτό λϋει η Αύςα, «το όθοσ του όταν όπωσ το 

Κορϊνι». Ο Προφότησ όταν από τουσ πρώτουσ ανθρώπουσ που εύχαν καλό 

όθοσ. Εύχε μϋςα του ϋλεοσ και αγϊπη για τουσ ανθρώπουσ, τηρούςε επύςησ 

τισ υποςχϋςεισ του και όαν γενναιόδωροσ με όλουσ αδιακρύτωσ. Για αυτό 

τα λόγια τησ πρώτησ ςυζύγου του όταν ακριβό, «εςύ επικοινωνεύσ με τουσ 

ςυγγενεύσ ςου, αντϋχεισ το κακό, βοηθϊσ τουσ φτωχούσ και βοηθϊσ τουσ 

ανθρώπουσ τουσ κακούσ καιρούσ». Αυτό ταυτύζει επύςησ με τα λόγια του 

Κορανύου, «χϊρη ςτο ϋλεοσ του Αλλϊχ  κρατϊσ μια όπια ςτϊςη απϋναντύ 

τουσ. Και αν όςουν ϊγαρποσ και εύχεσ ςκληρό καρδιϊ θα εύχαν 

απομακρυνθεύ οι ϊνθρωποι από ςϋνα. Να τουσ ςυγχωρόςεισ και να τουσ 

ζητϊσ ςυγχώρηςη από τον Αλλϊχ και να τουσ ζητϊσ τη γνώμη τουσ όταν 

θϋλεισ να κϊνεισ οτιδόποτε, και όταν αποφαςύζει τότε να προχωρόςεισμε 

το θϋλημα του Αλλϊχ». 

Ο Προφότησ ϋχει διδϊξει ςτουσ ςυντρόφουσ του το καλό όθοσ και τουσ 

διϋταξε να πρϊττουν το κϊλο και να ϋχουν καλό όθοσ, γι’ αυτό λϋει ο 

Προφότησ ςτον ςύντοφό του Αμπού Ζϊρ «να φοβϊςαι τον Αλλϊχ όπου και 

αν βρύςκεςαι και όταν κϊνεισ  κϊποιο αμϊρτημα τότε πρϋπει αμϋςωσ να 

κϊνεισ καλό ϋργο για να ςυγχωρηθεύ. Ο Αλλϊχ δημιούργηςε τουσ 

ανθρώπουσ και τουσ φύτεψε το καλό όθοσ». Γι’ αυτό ϋμαθαν οι ςύντροφού 

του την ταπαινότητα, το ϋλεοσ, τη ςυγχώρηςη και την αγϊπη από αυτό. 

Όταν ο Προφότησ μετανϊςτεψε από την Μϋκκα προσ την Μεδύνα ϋκανε 

αδελφοπούηςη ανϊμεςα ςτουσ Μουχατζερύν και τουσ Ανςϊρ, γι’ αυτό ο 



κϊθε πιςτόσ απ’ αυτούσ όταν ϋτοιμοσ να μοιραςτεύ με τον αδελφό του εν τη 

θρηςκεύα ό,τι εύχε. Αυτό διότι το καλό ανθρώπινο όθοσ ωθεύ τουσ 

ανθρώπουσ να να δύνουν. Το να δύνει κανεύσ χωρύσ να περιμϋνει κανϋνα 

εύδοσ ανταλλϊγματοσ. Λϋει ο Ύψιςτοσ, «προτιμούν να δώςουν ςτουσ 

ϊλλουσ ανθρώπουσ ακόμα και όταν οι ύδιοι ϋχουν περιςςότερο ανϊγκη», 

(αλ-Χϊςρ, 9). 

Το καλό όθοσ εύναι αυτό που φυλϊει τισ κοινωνύεσ από τη διαφθορϊ, διότι 

η δύναμη τησ Όμμα βρύςκεται ςτο καλό όθοσ και ςτην αρετό, 

Το καλό ςου βρύςκεται πϊνταςτο καλό όθοσ 

   Γι’ αυτό ςυμμόρφωςε τον εαυτό ςου ϋχοντασ καλό όθοσ 

Ο εαυτόσ εύναι πϊντα καλϊ με το καλό όθοσ 

    Και ο εαυτόσ ζει ςε απόλυτο κακό με το κακό όθοσ 

Παρατηρεύ κανεύσ ότι το Ιςλϊμ δύνει μεγϊλη ςημαςύα ςτο καλό όθοσ, 

θεωρώντασ ότι η καταςτροφό του καλού όθουσ θα οδηγόςει ςτην 

καταςτροφό τησ κοινωνύασ. Λϋει ο Προφότησ, «ο Αλλϊχ εύναι 

γενναιόδωροσ και αγαπϊει την γενναιοδωρύα και αγαπϊει το καλό όθοσ και 

μιςεύ το κακό όθοσ». Επύςησ βλϋπουμε ότι οι μεγϊλοι ποιητϋσ δώςαν 

μεγϊλη ςημαςύα ςτο καλό όθοσ, 

Τα ϋθνη δεν εύναι τύποτα χωρύσ όθη 

    Και αν τα όθη διαλύονται, διαλύονται και τα ϋθνη 

Παρατηρούμε ότι όλεσ οι λατρεύεσ που αναφϋρονται ςτο Κορϊνι και ςτα 

λεγόμενα του Προφότη επιδιώκουν πρωτύςτωσ το καλό όθοσ και την καλό 

και ευγενικό ςυμπεριφορϊ. Γι’ αυτό όλεσ οι λατρεύεσ, το Χϊτζ, η νηςτεύα, η 

προςευχό, επηρεϊζουν την ςυμπεριφορϊ του πιςτού. Αυτό καθαυτό το 

γεγονόσ δεν επηρεϊζει μόνο ϋνα ϊτομο μόνο αλλϊ ολόκληρη την κοινωνύα. 



Το Ιςλϊμ δεν εύναι μόνο κϊποιεσ κινόςεισ και λατρεύεσ που γύνονται ςτα 

τζαμιϊ χωρύσ να ϋχουν καμύα ςχϋςη με την πραγματικότητα. Δεν εύναι η 

θρηςκεύα που δεν θα επηρεϊςει τη ςυμεριφορϊ του μουςουλμϊνο δηλαδό 

δεν μπορεύ να εύναι αληθινϊ πιςτόσ, όταν βγαύνει από το τζαμύ και βλϊπτει 

τουσ ϊλλουσ ό κϊνει μονοπώλειο. Όλεσ οι λατρεύεσ ςτισ θρηςκεύεσ 

επιδιώκουν το καλό όθοσ για τον ϊνθρωπο. Λϋει ο Αλλϊχ για την προςευχό, 

«ψϋλλε αυτό ςου εμπνϋει απ’ το Κορϊνι, και προςευχόςου διότι η 

προςευχό  απαγορεύει τα κακϊ ϋργα. Η δόξα του Αλλϊχ εύναι ϋνα μεγϊλο 

ϋργο, και ο Αλλϊχ γνωρύζει καλϊ το κϊθε τι που κϊνετε», (αλ-Ανκαμπούτ, 

45). Λϋει ο Προφότησ, «ο Αλλϊχ δοξϊζεται το όνομϊ του, «δϋχομαι την 

προςευχό απ’ αυτόν που εύναι ταπαινόσ μπροςτϊ ςτην μεγαλειότητϊ μου 

και δεν επιβαρύνει τουσ ανθρώπουσ με πολλϋσ ώρεσ, επύςησ δεν επιμϋνει να 

κϊνει αμαρτύεσ και να με δοξϊζει ςυνϋχεια. Επύςησ ελεεύ τουσ φτωχούσ, την 

χόρα και τον τραυματϋα», (αλ-Μπαζζϊρ). Λϋει ο ιμπν Μαςούντ, «όποιοσ η 

προςευχό του δεν τον οδηγεύ ςτο να πρϊττει το καλό και τον απαγορεύει 

απ΄’ το να κϊνει το κακό, τότε απομακρύνεται όλο και περιςςότερο απ’ τον 

Αλλϊχ», (αλ-Ταμπαρϊνι). 

Όλεσ οι λατρεύεσ γύνονται για την καθαριότητα τησ ψυχόσ του ανθρώπου 

και να την οδηγόςουν ςτο καλό δρόμο και ςτο καλό όθοσ. Λϋει ο Αλλϊχ 

«πϊρε απ’ την περιουςύα του ελεημοςύνη για να τουσ καθαρύςει 

πνευματικϊ και προςευχόςου για αυτούσ διότι η προςευχό ςου 

καθηςυχϊζει τισ ψυχϋσ τουσ, και ο Αλλϊχ ακούει βλϋπει τα πϊντα», (αλ-

Τϊουμπα, 103). Για τον λόγο αυτό ο Προφότησ προςπαθεύ να οδηγόςει 

τουσ πιςτούσ ςτο καλό όθοσ, δεύχνονταϊσ τουσ τα ϋργα που μπορεύ να τουσ 

βοηθόςουν ς’ αυτό. Ακόμα και η ελεημοςύνη την εξηγεύ ο Προφότησ 

τονύζοντασ ότι «το χαμόγελό ςου ςτο πρόςωπο του ςυνανθρώπου ςου 

εύναι ελεημοςύνη, το να αδειϊζει από τον κουβϊ ςου για να γεμύςει το δικό 

του εύναι ελεημοςύνη, το να ςυμβουλεύεισ τουσ ανθρώπουσ να πρϊττουν 



το καλό και να μην κϊνουν τύποτα του κακού εύναι ελεημοςύνη, το να 

απομακρύνεισ τα εμπόδια απ’ το δρόμο εύναι ελεημοςύνη επύςησ να δεύχεισ 

το δρόμο ςε κϊποιον εύναι ελεημοςύνη», (αλ-Μπαζζϊρ). 

Η νηςτεύα εύναι επύςησ μια από τισλατρεύεσ που ο Αλλϊχ επύβαλε ςτουσ 

πιςτούσ. Εύναι μια λατρεύα που οδηγεύ ςτον φόβο από τον Αλλϊχ, λϋει ο 

Αλλϊχ «ω πιςτού, ϋχει οριςτεύ για ςασ η νηςτεύα όπωσ ϋγινει ςτην 

περύπτωςη των ανθρώπων που ςασ προηγόθηκαν», (αλ-Μπϊκαρα 183). Η 

νηςτεύα βοηθϊ τον πιςτό να ελϋγχει τη ςυμεριφορϊ του και τισ επιθυμύεσ 

του, λϋει ο Προφότησ, «η νηςτεύα εύναι ςαν μια αςπύδα και γι’ αυτό όταν 

κϊποιοσ νηςτεύει δεν πρϋπει να κϊνει καμιϊαπρεπόπρϊξη. Και όταν 

κϊποιοσ τον βλαςφημϊ ό μϊχεται μαζύ του, τότε να μην κϊει το ύδιο, όμωσ 

πρϋπει να πει: ω Αλλϊχ μου, μϊρτυρϊσ μου εύςαι εςύ διότι εγώ νηςτεύω», 

(αλ-Μπουχϊρι). 

Το ύδιο εύναι για το Χϊτζ, λϋει ο Προφότησ, « όποιοσ κϊνει το χϊτζ και δεν 

πρϊττει τύποτα απρεπϋσ, τότε γυρύζει καθαρόσ ςα βρϋφοσ», (Μούςλιμ). 

Όμωσ αυτϋσ οι λατρεύεσ αν δεν ϋχουν αποτϋλεςμα τότε θα εύναι ϊνευ. Γι’ 

αυτό οι λατρεύεσ αυτϋσ ςυνοδεύονται με τισ πρϊξεισ, τισ καλϋσ πρϊξεισ εν 

προκειμϋνου. Διαφορετικϊ θα εύναι ϊφραγκοσ ο ϊνθρωποσ. Ο όποιοσ 

κϊνεισ όλεσ αυτϋσ τισ λατρεύεσ, όμωσ κϊνει και κακό, γι’ αυτό πϋρνουν οι 

ϊνθρωποι από τα χαςανϊτ του. 

Το καλό όθοσ δεν εύναι αποκειςτικϊ και μόνο για τουσ μουςουλμϊνουσ, 

όμωσ εύναι για τουσ μουςουλμϊνουσ και τουσ μη, διότι όλοι εύναι ϊνθρωποι 

ςε τελευταύα ανϊλυςη. Λϋει ο Αλλϊχ, «ϋχουμε τιμόςει τον μπϊνι Άνταμ (οι 

ϊνθρωποι «το ανθρώπινο γϋνο», και του μεταφϋρουμε μϋςω ςτεριϊσ και 

μϋςω θϊλαςςασ, επύςησ του δώςαμε καλούσ καρπούσ». Ακόμα καο όταν 

πϋραςε μια κηδεύα ενόσ Εβραύου και τότε ςηκώθηκε όρθιοσ ο Προφότησ, 



τότε οι ςύντροφού του του εύπαν πωσ εύναι Εβραύοσ, τότσ απϊντηςε ο 

Προφότησ, «δεν εύναι ψυχό;». (αλ-Μπουχϊρι). 

Το ϋλεοσ και το καλό όθοσ δεν αφορϊ μόνο τη ςχϋςη των ανθρώπων 

μεταξύ τουσ, αλλϊ και με τα ζώα. Αυτό φαύνεται ς’ αυτό που αναφϋρει ο 

Προφότησ, «μια γυναύκα τιμωρόθηκε επειδό φυλϊκιςε μια γϊτα, και δεν 

την τϊιζε ούτε την ϊφηςε να φϊει απ’ αυτό που υπϊρχει ςτουσ δρόμουσ», 

(αλ-Μπουχϊρι). 

Ένα ακόμα ςημαντικό ςτοιχεύο που τονύζει το Ιςλϊμα εύναι το καλό 

παρϊδειγμα. Γι’ τον λόγο αυτό φρόντιζε ο Προφότησ να εύναι πϊντα το 

καλό παρϊδειγμα. Το καλό όθοσ εύναι ϋνα ϋμφυτο ςτοιχεύο ςτον ϊνθρωπο. 

Επύςησ το καλό παρϊδειγμα πρϋπει να εύναι παντού και όχι μόνο ςτο ςπύτι, 

αλλϊ θα πρϋπει ο δϊςκαλοσ να το εφαρμόζει με τουσ μαθητϋσ του ςτο 

ςχολεύο. Άξιον αναφορϊσ ότι ο Αλλϊχ τονύζει αυτό το γεγονόσ ςε αρκετϊ 

ςημεύα του Κορανύου, όπωσ φαύνεται και ςτη Σούρατ αλ-Ρούμ όπου ο αλλϊ 

λϋει, «εύναι το ϋμφυτο ςτοιχεύο που υπϊρχει ςτον ϊνθρωπο από τότε που 

τον δημιούρηςε ο Αλλϊχ, και αυτό δεν μπορεύ να αλλοιωθεύ διότι αυτό εύναι 

ϋνα μϋροσ τησ ςωςτόσ θρηςκεύασ», (αλ-Ρούμ, 30). 

Το καλό όθοσ πρϋπει να υπϊρχει παντού ςτη ζωό μασ, ςτην οικογϋνεια, ςτη 

δουλειϊ, ςτισ ςυναλλαγϋσ μασ ακόμα και ςτον πόλεμο. 

 


