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της ίδρυσης της οικογένειας και τα μέσα διατήρησής Τα κριτήρια 
της 

Δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Κύριο του Σύμπαντος, που λέει στο 
Ιερό Βιβλίο Του: "Και ανάμεσα στα σημάδια Του δημιούργησε από 
εσάς, για εσάς, συζύγους για να ζήσετε ειρηνικά μαζί τους και έβαλε 
στοργή και καλοσύνη μεταξύ σας. Σ’ αυτό υπάρχουν σημάδια για 
τους σκεπτόμενους ανθρώπους». Βεβαιώνω ότι δεν υπάρχει 
θεότητα εκτός από τον Αλλάχ. Μαρτυρώ ότι ο κύριός μας ο 
Μουχάμμαντ είναι δούλος Του και Προφήτης Του. Ω Αλλάχ! Χάρισε 
τη Σωτηρία Σου και τις Ευλογίες Σου σε αυτόν, την οικογένειά του, 
τους συντρόφους του και όσους ακολουθούν την πορεία μέχρι την 
Ημέρα της Κρίσεως.  

Η παρουσία της οικογενειακής οντότητας στη ζωή του ανθρώπου, 
είναι μια από τις μεγαλύτερες ευλογίες που ο Αλλάχ, η Δόξα ανήκει 
σ' Αυτόν, χάρισε στους δούλους Του, όπου είπε: "Ο Αλλάχ σας έκανε 
από τον εαυτό σας. συζύγους, και τις γυναίκες σας σας έδωσε παιδιά 
και εγγόνια. Και σας έδωσε καλά πράγματα. Πιστεύουν λοιπόν στο 
ψέμα και αρνούνται τη γενναιοδωρία του Αλλάχ;" 

Η οικογένεια είναι ο σκληρός πυρήνας της κοινωνίας και το οχυρό 
που την υπερασπίζεται, γι' αυτό το Ισλάμ ενδιαφέρεται να την 
ιδρύσει με συμπαγή τρόπο για να επιτύχει στοργή και έλεος μεταξύ 
των μελών της. Έτσι, η ασφάλεια και η σταθερότητα κυριαρχούν σε 
ολόκληρη την κοινωνία. Η Ισλαμική Σαρί’α απαιτεί τη σωστή επιλογή 
συντρόφου, η οποία οδηγεί στη σταθερότητα της έγγαμης ζωής. 
Εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να έχουμε την ικανότητα να 
αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την οικογένεια για όλες τις υλικές, 
κοινωνικές και ηθικές πτυχές. Ο προφήτης (ΕΕΑΕ) είπε: "Ω νέοι! 
Όποιος από εσάς είναι σε θέση να αναλάβει τα συζυγικά καθήκοντα, 
να παντρεύεται. Αυτό είναι πιθανό να τον κάνει να φυλάξει το 
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βλέμμα του και να διατηρήσει την αγνότητά της. Και αν δεν μπορεί 
τότε να κάνει νηστεία, διότι αυτό θα αυτόν φυλάξει». 

Η Ισλαμική Σαρί’α τονίζει την ανάγκη να εκπαιδεύονται σωστά τα 
παιδιά και να τα κάνουν να αισθάνονται τις ευθύνες τους έναντι της 
θρησκείας τους, της κοινωνίας τους και της πατρίδας τους. Θα 
μπορούσε κανείς να προχωρήσει στην ίδρυση μιας σωστής και 
ισχυρής οικογένειας μέσω της αγκύρωσης θρησκευτικών και 
κοινοτικών αξιών και χρήσιμων συνηθειών και εθίμων στις ψυχές 
των παιδιών που είναι ευθύνη των πατέρων και των μητέρων. Ο 
Αλλάχ, Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, λέει: "Ω εσείς που πιστέψατε! 
Προστατέψτε τους εαυτούς και τις οικογένειές σας από μια φωτιά 
της οποίας το καύσιμο θα είναι άνθρωποι και πέτρες". Ο προφήτης 
μας (ΕΕΑΕ) είπε: "Ο Αλλάχ θα ρωτήσει το καθένα για την ευθύνη που 
του εμπιστεύτηκε, αν την τηρούσε ή έκανε καταχρήσεις; Θα ρωτήσει 
τον άντρα για τα μέλη της οικογένειάς του". η καλή αγωγή των 
παιδιών είναι πηγή χαράς, για τους πατέρες και τις μητέρες τόσο 
στην ζωή του, και στην άλλη. Ο Αλλάχ, Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, λέει: 
«Και εκείνοι που λένε: «Κύριε, δώσε μας, στις γυναίκες μας και 
στους απογόνους μας, τη χαρά, και κάνε μας οδηγό για τους 
ευσεβείς». Ο προφήτης μας (ΕΕΑΕ) λέει: «Όταν πεθάνει ο απόγονος 
του Αδάμ, το έργο του διακόπτεται εκτός από τρεις πράξεις: μια 
ανανεώσιμη φιλανθρωπία, μια αδιάκοπα χρήσιμη επιστήμη ή ένα 
ενάρετο παιδί που κάνει επικλήσεις υπέρ του». 

Ο Προφήτης (ΕΕΑΕ) μας διδάσκει ότι «Το καλύτερο μεταξύ σας, 
είναι το καλύτερο για την οικογένειά του». Ο Προφήτης ήταν ο 
καλύτερος σύζυγος, ο καλύτερος πατέρας και ο καλύτερος παππούς. 
Όποιος δεν είναι πιστός στην οικογένειά του στερείται αγαθού. 

**** 
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Δόξα στον Αλλάχ, τον Κύριο του Σύμπαντος, η ειρήνη και οι 
ευλογίες του Αλλάχ να δοθούν στον τελευταίο από τους προφήτες, 
τον κύριό μας Μουχάμμαντ (ΕΕΑΕ), στην οικογένειά του και σε όλους 
τους συντρόφους του. 

Το Ισλάμ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση ολόκληρης της 
οικογένειας και ότι είναι συνεκτική, στοργική και βασίζεται στην 
αγάπη, το σεβασμό και την αμοιβαία εκτίμηση. Διαλογιζόμενος το 
Ιερό Κοράνι συνειδητοποιεί κανείς ότι χαρακτηρίζει την γυναίκα ως 
σύζυγο άνδρα ενώ ο όρος «σύζυγος» δεν υπάρχει στο Ιερό Κοράνι, 
σαν το Κοράνι να κάνει το γλωσσικό ισοδύναμο ηθικό ισοδύναμο. Ο 
Αλλάχ, η Δόξα ανήκει σ' Αυτόν, είπε: "Είναι σαν το ρούχο για σας, και 
εσείς σαν το ρούχο σε αυτές", "Χρωστούν καθήκοντα όσο έχουν 
δικαιώματα σύμφωνα με το σωστό" και "Οι άντρες έχουν μέρος από 
αυτά που παίρνουν και οι γυναίκες παίρνουν μέρος από αυτά που 
κερδίζουν». Στο περιεκτικό αποχαιρετιστήριο κήρυγμά του ο 
προφήτης μας (ΕΕΑΕ) λέει: «Έχετε δικαιώματα πάνω στις γυναίκες 
σας και αυτές έχουν δικαιώματα πάνω σας». 

 Η έγγαμη ζωή βασίζεται στη γαλήνη, τη στοργή, το έλεος, τα 
αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, μακριά από κάθε μορφή 
υπεροχής ή υπεροψίας. Στην ατμόσφαιρα της καταπίεσης και της 
ηγεμονίας η συζυγική ζωή, δεν θα μπορούσε να είναι σταθερή, 
σταθεροποιείται μάλλον στα πλαίσια της εκτίμησης, του 
αλληλοσεβασμού και της δουλειάς που επιτελείται από όλα τα μέρη 
για να φέρει την ευτυχία, όλοι πρέπει να αντέξουν τις δυσκολίες και 
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Ο Άμπου αλ-Νταρντά (ΕΕΑΕ) είπε 
στη γυναίκα του: Αν με βρεις θυμωμένο, προσπάθησε να με 
ικανοποιήσεις, αν σε βρω θυμωμένη, θα επιδιώξω να σε 
ικανοποιήσω, διαφορετικά η ένωσή μας θα ακυρωθεί.  
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Καλύτερα λοιπόν η οικογένεια να ζει ήσυχη, χαρούμενη και 
σταθερή ώστε η χαρά να πραγματοποιηθεί τόσο εδώ κάτω όσο και 
στο εξής. 

Κύριε, δώσε μας στις γυναίκες και στους απογόνους μας τη χαρά 
και κάνε μας οδηγό για τους ευσεβείς 

 


