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Βασικά θεμεία της κοινωνικής σταθερότητα 
 
Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, ο Οποίος λέει στο Ιερό Του Βιβλίο, 

«Εκείνοι που πιστεύουν και δεν βλάπτουν την πίστη τους με καμία 
αδικία [ειδωλολατρία], θα έχουν ασφάλεια και θα καθοδηγηθούν 
στον σωστό δρόμο». Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός, παρά 
μονάχα ο Αλλάχ, και μαρτυρώ ότι ο Μουχάμμαντ είναι δούλος Του 
και Απεσταλμένος Του. την ειρήνη και την ευλογία του Αλλάχ να 
έχει αυτός, τα μέλη της οικογένειάς του, οι σύντροφοί του και όλοι 
όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του, μέχρι την Ημέρα της 
Κσρίσεως. 

Η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι από τις μεγάλες εύνοιες που 
χαρίζει ο Αλλάχ στους δόλους Του, όπως αναφέρει και στο Κοράνι: 
«Μα δεν τους χαρίσαμε Ιερό Τόπο ασφαλή, τη στιγμή που οι 
άνθρωποι γύρω τους δεν έχουν καμία ασφάλεια». Και είπε ο 
Προφήτης, «Όποιος από σας ξημερώνει έχοντας ασφάλεια με τους 
ανθρώπους, και υγειής και έχει τις προμήθειες της ημέρας, είναι σαν 
να έχει όλες τις εύνοιες της ζωής». 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ασφάλεια είναι ένα κοινωνικό έργο, 
στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι πολίτες του έθνους, καθώς κανένας 
από αυτούς δεν μπορεί να παρέχει ασφάλεια για τον εαυτό του και 
την οικογένειά του απομονωμένος και μακριά από την ασφάλεια της 
κοινωνίας. Οι πολίτες στις χώρες τους είναι σας επιβάτες ενός πλοίου.  
Ο Προφήτης είπε: «Ο Προφήτης (ملسو هيلع هللا ىلص) είπε, "Η ομοιότητα του 
ανθρώπου που τηρεί τα όρια που ορίζει ο Αλλάχ και του ανθρώπου 
που τα παραβαίνει, είναι σαν τους ανθρώπους που επιβιβάζονται σε 
ένα πλοίο. Μερικοί από αυτούς βρίσκονται στο πάνω κατάστρωμά 
του και μερικοί από αυτούς στο κάτω κατάστρωμά του. Όσοι 
βρίσκονται στο κάτω (κατάστρωμα), όταν χρειάζονται νερό, 
πηγαίνουν στους ανθρώπους του πάνω καταστρώματος. Αυτοί 
συλλογίστηκαν και είπαν: «Αν κάνουμε μια τρύπα στο κάτω μέρος 
του του πλοίου, δεν θα βλάψουμε τους επάνω ανθρώπους». Αν αυτοί 

Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου          21 Ραμπίε Θαν, 1443 
Υπουργείο των Βακουφίων                                  26 Νοεμβρίου 2021 



(2) 

(οι άνθρωοι του πάνω καταστρώματος) τους αφήσουν να κάνουν το 
σχέδιό τους, θα πνιγούν όλοι, αλλά αν δεν τους αφήσουν να 
προχωρήσουν (με το σχέδιό τους), όλοι θα παραμείνουν ασφαλείς». 
Η κοινωνική ασφάλεια έχει πυλώνες και στοιχεία, όπως: ενίσχυση 
της της πίστης, που επιτυγχάνει γαλήνη στην κοινωνία και την 
προστατεύει από τον εξτρεμισμό και τις ιδολογικές παρεκκλίσεις, 
όπως λέει ο Παντοδύναμος Θεός: {Εκείνοι που πιστεύουν και των 
οποίων οι καρδιές γαληνεύουν με την δοξασία του Ο Θεού. η 
δοξασία του Αλλάχ εξασφαλίζει την ασφάλεια στις καρδιές». Η πίστη 
στον Αλλά, επιτυγχάνει εσωτερική ασφάλεια για τα μέλη της 
κοινωνίας, η οποία αντανακλάται στην ασφάλεια του συνόλου της.  
Συμπεριλαμβανομένων: της οικονομικής πτυχής, η οποία βασίζεται 
στην εργασία, την παραγωγή και την τελειότητα. Επομένως, η 
αληθινή θρησκεία μας προτρέπει τη δράση, την τελειότητα και την 
καλοσύνη, όπως λέει ο Παντοδύναμος Θεός: {Και πες: να δολεύετε, 
γιατί ο Θεός και ο Απεσταλμένος Του και οι πιστοί θα δούν τα έργα 
σας]. Ο Προφήτης μας λέει: (Ο Θεός αγαπά αν κάποιος από εσάς 
κάνει μια δουλειά, να την τελειοποιεί), έτσι επιτυγχάνεται η 
ασφάλεια, και επομένως εξασφαλίζεται η σταθερότητα της  
κοινωνίας. 
Επίσης, έχει εγκιρίνει και την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της 
κοινωνίας, γι’ αυτό υπάρχει και η ζακάτ και η εέημοσύνη και τα 
κληροδοτήματα. 
 

 
 
 
 

Το Κοράνι τονίζει, «και ό,τι καλό κάνετε, θα είναι προς όφελός 
σας». Και ο Προφήτης είπε, «όποιος βοηθάει έναν πιστό να 
απαλλαγεί από κάποια δυσκολία, θα τον απαλλάξει ο Αλλά από τις 
δυσκολίες της ημέρας της κρίσεως». 
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Πρέπει να υπάρχει επίσης ισότητα στην κοινωνία, διότι όλοι οι 
άνθρωποι είναι ίσοι. Δεν υπάρχει καμία διάκριση ούτε με βάση του 
χρώματος, ούτε της καταγωγής. Και ο Προφήτης είπε: «ω άνθρωποι ο 
Θεός σας είναι Ένας, και ο προγονός σας είναι ο ίδιος. Κανένας 
άραβας δεν ξεχωρίζει από έναν αλλοδαπό, ο΄΄υτε ένας ερυθρόδερμος 
δεν ξεχωρίζει από έναν μαύρο, ούτε το αντίστροφο. Μόνο η ευσέφεια 
σας κάνει να ξεχωρίζετε».  

**** 

Η δόξα ανήκει πλήρως στον Αλλάχ. Την ειρήνη και την ευλογία 
Του να έχει ο Προφήτης του ο Μουχάμμαντ.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επίτευξη περιβαλλοντικής ασφάλειας 
είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της κοινωνικής 
ασφάλειας, με την ανάπτυξη του περιβάλλοντος και την προστασία 
του από οποιαδήποτε ζημιά ή κίνδυνο. Το Κοράνι τονίζει, «Εκείνος 
είναι που σας δημιούργησε και σας προσδιότισε για να οικοδομήσετε 
την γη». Και ο Προφήτης είπε, «αν ένας μουσουλμάνος καλλιεργεί 
κάποια φυτά, που από τους καρπούς τους τρώνε οι άνθρωποι, τα ζώα 
και τα πουλιά, θα είναι καλή πράξη για αυτόν την ημέρα της 
κρίσεως». 

Χρειάζεται να ενώσουμε όλες τις προσπάθειες μας, για την 
επίτευξη και τη διατήρηση της κοινωνικής ασφάλειας, μέσω της 
ενσωμάτωσης όλων των κρατικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένου 
του στρατού, της αστυνομίας, του δικαστικού σώματος, της 
οικογένειας, της εκπαίδευσης και των θρησκευτικών, πολιτιστικών 
και πολιτικών θεσμών; Να επιτύχουμε ασφάλεια για όλα τα μέλη της 
κοινωνίας μέσω των προσπαθειών τους για αλληλεγγύη. 

Ω Θεέ, δώσε σε εμάς και στην αγαπημένη μας Αίγυπτο και σε όλες 
τις μουσουλμανικές χώρες την εύνοια της ασφάλειας και της 
σταθερότητας 
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