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Το Ιςλάμ είναι θρηςκεία δημιουργικότητασ 

1- Οι εποικοδομητικϋσ και δημιουργικϋσ πρϊξεισ ςτον κϐςμο εύναι 

απαιτοϑμενεσ απϐ την ιςλαμικό νομοθεςύα 

6- Σο Ιςλϊμ απαιτεύ τη δημιουργύα  

3- Ο επαγγελματιςμϐσ ςτη δουλειϊ εύναι ςημαντικϐ ςτοιχεύο για την 

ανϊπτυξη των εθνών 

7- Σο Ιςλϊμ απαγορεϑει την αδρϊνια 

5- Προειδοπούηςη για την καταςτροφό  

Σο θϋμα 

Ο Αλλϊχ, δοξϊζεται πανταχοϑ, δημιοϑργηςε τον ϊνθρωπο και τον ϋβαλε ςε μια 

θϋςη ανώτερη απϐ εκεύνων των ϊλλων Σου δημιουργημϊτων. Έβαλε επύςησ ο 

Αλλϊχ τα πϊντα ςτον πλανότη ςτην διϊθεςη του ανθρώπου και ςτην 

εξυπηρϋτηςό του. Λϋει ο Ύπςιςτοσ Αλλϊχ, «ϋχουμε τιμόςει τα παιδιϊ του Αδϊαμ 

και τουσ κουβαλόςαμε παντοϑ, ςτη ςτεριϊ και ςτη θϊλαςςεσ, τουσ δώςαμε 

χαρϋσ και εϑνοιεσ και τουσ βϊλαμε ς’ ανώτερη θϋςη με ςχϋςη με τα ϊλλα 

δημιουργόματϊ μασ», (αλ-Ιςρϊα, 41). 

Ο Αλλϊχ ϋχει τιμόςει τον ϊνθρωπο και τον ϋκανε αντικαταςτϊτη του ςτη γη, λϋει 

ο Αλλϊχ ςτο Κορϊνι, «και ϐταν εύπε ο Θεϐσ ςου ςτουσ αγγϋλουσ: Εγώ θα ορύςω 

αντικαταςτϊτη ςτη γη. Σϐτε αυτού ανταποκρύθηκαν: Θα ορύςεισ ςαν 

αντικαταςτϊτη ςτη γη κϊποιον που θα την καταςτρϋψει και θα πρϊξει πολλοϑσ 

φϐνουσ και θα προκαλϋςει αιματοχυςύεσ, ενώ εμεύσ ε δοξϊζουμε και ε 

λατρεϑουμε. Σϐτε εύπε ο Αλλϊχ: Εγώ κατϋχω τη γνώςη πολλών πραγμϊτων που 

εςεύσ αγνοεύτε», αλ-Μπϊκαρα, 31). 

Έχει αποςαφηνύςει ο Αλλϊχ ςτουσ ανθρώπουσ , πϋρα απϐ την λατρεύα του, και 

ϊλλουσ ρϐλουσ. Σου ϐριςε υπεϑθυνουσ για τη δημιουργύα ς’ αυτϐ τον κϐςμο, γι’ 

αυτϐ λϋει ο Αλλϊχ, «εύναι Αυτϐσ που ςασ δημιοϑργηςε απϐ χώμα και ςασ ανϋθεςε 

την δυνατϐτητα να δημιουργόςετε πϊνω ςτη γη», Χοϑντ 21). Ο Αλλϊχ διϋταξε 

τον ϊνθρωπο να δουλεϑει πϊντα και να μην τεμπελιϊζει, λϋει ο Αλλϊχ, «εύναι 

Αυτϐσ που ϋβαλε τη γη διϊθεςό ςασ γι’ αυτϐ να ταξιδεϑετε παντοϑ και να τρώτε 



απϐ τισ χαρϋσ και τισ εϑνοιεσ Σου. ’ αυτϐν θα ξαναγυρύςουμε την ηνϋρα τησ 

κρύςεωσ», (αλ-Μοϑλκ 15). 

Η δουλειϊ και η δημιουργύα δεν εύναι για μεκρϐ διϊςτημα ςτη ζωό του 

ανθρώπου, ϐμωσ ο ϊνθρωποσ πρϋπει να δουλεϑει ϐςο ζει και πρϋπει να παρϊγει. 

Αυτϐ το τονύζει ο Προφότησ,  την ειρόνη του Αλλϊχ να ϋχει, ς’ ϋνα προλεγϐμενϐ 

του χαντίθ, «αν ϋρθει η Ημϋρα τησ Κρύςεωσ και κϊποιοσ απϐ ςασ κρατϊει ςτα 

χϋρια του ϋνα μεκρϐ δϋντρο χουρμαδιϊσ, αν μπορϋςει να μην ςηκωθεύ μϋχρι να 

το φυτϋψει τϐτε να το κϊνει», (αλ-Μπουχϊρι). Σο Ιςλϊμ εύναι μια θρηςκεύα που 

επαινεύ τη δουλειϊ και τη δημιουργύα και αυτϐ διϐτι εύναι απϐ τα βαςικϊ 

ςτοιχεύα τησ ανϊπτυξησ των εθνών. 

Σο Ιςλϊμ ωθεύ γενικϊ τον ϊνθρωπο να μαθαύνει το κϊθε τι  που θα τον βοηθόςει 

να δημιουργόςει ςτη γη. Γι’ αυτϐ λϋει ο Προφότησ, «δεν υπϊρχει πιο καλϑτεροσ 

ϊνθρωποσ απϐ αυτϐν που τρώει το ψωμύ του απϐ τη δουλειϊ του. Διϐτι και ο 

Προφότησ του Αλλϊχ ο Δαβύδ, δοϑλευε και ϋτρωγε απϐ τη δουλειϊ του», (αλ-

Μπουχϊρι). Σο Ιςλϊμ επαινεύ τη δουλειϊ ϐχι μϐνο αλλϊ τη θεωρεύ μια λατρεύα 

που αν ο ϊνθρωποσ την κϊνει καθώσ πρϋπει τϐτε ανταμεύβεται. Λϋει ο Αλλϊχ, 

«και ϐταν τελειώνει η προςευχό, τϐτε να περπατϊτε ςτη γη αναζητώντασ τισ 

χϊρεσ και τισ εϑνοιεσ του Αλλϊχ. Να δοξϊζετε πολϑ  τον Αλλϊχ  για να 

πετυχαύνετε», (αλ-Σζοϑμαα 11).  

Παρατηροϑμε ϐτι το Κορϊνι αλλϊ και τα λεγϐενα του Προφότη αναφϋρονται 

πολϑ ςτη δουλειϊ και καλοϑν τον ϊνθρωπο να απομακρυνθεύ απϐ κϊθε τεμπελιϊ 

και ανεπϊρκεια. Ο Προφότησ δύνει μεγϊλη ϋμφαςη ςτο θϋμα τησ δουλειϊ, «το να 

πηγαύνει κανεύσ απϐ ςασ να μαζεϑει ξϑλα και να τα κουβαλϊει ςτην πλϊτη του 

εύναι πιο καλϑερο απϐ το να ζητόςει (ελεημοςϑνη) απϐ τουσ ανθρώπουσ που 

κϊποιοι του δύνουν και ϊλλοι του ςτεροϑν», (αλ-Μπουχϊρι). Σο Ιςλϊμ δύνει 

μεγϊλη ςημαςύα ςτη δουλειϊ, θεωρεύ μϊλιςτα τον ϊνθρωπο που προςπαθεύ να 

κερδύςει το ψωμύ του με τον ιδρώτα του ϐτι ϋχει την ύδια θϋςη με τουσ μϊρτυρεσ 

και τουσ μαχητϋσ πουαγωνύζονται για τον Αλλϊχ. Αυτϐ το τονύζει ο Προφότησ, 

λϋγοντασ πωσ, «αν ϋνασ ϊνθρωποσ ςυντηρεύ τα μικρϊ του παιδιϊ και δουλεϑει γι’ 

αυτοϑσ τϐτε αυτϐ που κϊνει εύναι για τον Αλλϊχ. Και αν ςυντηρεύ τουσ 

ηλικιωμϋνουσ γονεύσ του, τϐτε αυτϐ εύναι επύςησ για τον Αλλϊχ. Και αν δουλεϑει 



για να εξαςφαλύζει τισ ανϊγκεσ του, τϐτε αυτϐ εύναι για τον Αλλϊχ. Αν ϐμωσ 

βγαύνει και δουλεϑει για την υπερηφϊνεια και για να μαζεϑει χρόματα, τϐτε αυτϐ 

εύναι για το διϊβολο», (αλ-Σαμπαρϊνι). 

Σο Ιςλϊμ δεν καλεύ τουσ πιςτοϑσ μϐνο να δουλεϑουν, τουσ υποχρεώνει ϐμωσ να 

εκτελοϑν τη δουλειϊ που κϊνουν με επαγγελματιςμϐ διϐτι αυτϐ θα τουσ βοηθϊει 

να κερδύζουν την αγϊπη του Αλλϊχ. Λϋει ο ύδιοσ ο Προφότησ, «ο Αλλϊχ αγαπϊει 

ϐταν κϊποιοσ απϐ ςασ κϊνει κϊποια δουλειϊ να την κϊνει ςυνειδητϊ και με 

επαγγελματιςμϐ», (αλ-Σαμπαρϊνι). Ο επαγγελματιςμϐσ ςτη δουλειϊ εύναι ϋνα 

απαιτοϑμενο ςτοιχεύο, επύςησ η δουλειϊ πρϋπει να εύναι γι’ τον Αλλϊχ και να 

γύνει ςυνειδητϊ. Ο ύδιοσ ο Αλλϊχ επαινεύ τον επαγγελματιςμϐ ςτη δουλειϊ, αυτϐ 

φαύνεται ςτο ςυγκεκριμϋνο εδϊφιο ϐπου ο Αλλϊχ επαινεύ το ϋργο Σου λϋγοντασ 

ςτο Κορϊνι, «εύναι δημιοϑργημα του Αλλϊχ, ο οποιοσ ϋχει δημιουργόςει τα πϊντα 

με επιδεξιϐτητα», (αλ-Νϊμλ 88).  

Σο Κορϊνι και τα λεγϐμενα «χαντύθ» του Προφότη που ζητοϑν απϐ τον ϊνθρωπο 

να δουλεϑει και να κϊνει τη δουλειϊ του ςυνηδειτϊ, επιδιώκοντασ απϐ αυτϐ την 

αγϊπη του Αλλϊχ και το καλϐ τησ κοινωνύασ του. Ο Αλλϊχ υπϐςχεται μεγϊλη 

ανταμοιβό γι’ αυτϐν που θα κϊνει τη δουλειϊ του ςυνειδητϊ. Γι’ αυτϐ πρϋπει ο 

ϊνθρωποσ να γνωρύζει ϐτι ο Αλλϊχ τον βλϋπει και ϐτι δεν υπϊρχει για τον Αλλϊχ 

τον παντογώςτη τύποτα κρυφϐ. Πρϋπει να γνωρύζει επύςησ ο ϊνθρωποσ ϐτι ϐλεσ 

του οι κινόςεισ καταγρϊφονται. Αυτϐ καθαυτϐ το γεγονϐσ το τονύζει επύςησ ο 

Αλλϊχ, «ς’ ϐποια κατϊςταςη βρύςκεςαι και ϐ,τι διαβϊζεισ απϐ το Κορϊνι επύςησ 

ϐ,τι δουλειϊ κϊνει Εμεύσ γνωρύζουμε καλϊ τι κϊνεισ, διϐτι τύποτα δεν μϋνει κρυφϐ 

απϐ τον Αλλϊχ οϑτε ςτη γη οϑτε ςτουσ ουρανοϑσ εύτε μεκρϐ εύτε μεγϊλο. Όλα 

δηλαδό καταγρϊφονται ςε βιβλύο», (Ιοϑνισ 21).  

Ο Αλλϊχ παρατηρεύ τον ϊνθρωπο παντοϑ και ς’ ϐλουσ τουσ τομεύσ τησ δουλειϊσ. 

Λϋει ο Αλλϊχ διατϊζοντασ τον ϊνθρωπο να δουλεϑει, «να δουλεϑετε διϐτι τη 

δουλειϊ ςασ θα την βλϋπει ο Αλλϊχ και ο Προφότησ του και οι πιςτού. Να 

γνωρύζετε επύςησ πωσ κϊποια μϋρα θα επιςτρϋφετε ςτον Αλλϊχ που γνωρύζει τα 

πϊντα ακϐμα και τα αϐρρατα και θα ςασ κρύνει για αυτϊ που κϊνατε», (αλ-

Σϊουμπα 115). Καταλαβαύνει κανεύσ εδώ ϐτι ο Αλλϊχ πληροφορεύ τον ϊνθρωπο 



πωσ ϐ,τι κϊνει δεν μϋνει κρυφϐ για τον Αυτϐν. το ςημεύο αυτϐ θεωροϑμε 

χρόςιμο να αναφϋρουμε τον ςτύχο του Ζουχϊώρ, 

Ό,τι χαρακτόρα ϋχει ο ϊνθρωποσ και νομύζει  

 ϐτι εύναι ϊγνωςτοσ για τουσ ανθρώπουσ, 

μαθεϑεται 

Σο Ιςλϊμ δεν αφόνει τύποτα χωρύσ να το ςχολιϊζει. Δεν δύνει ςημαςύα δηλαδό 

μϐνο ςτην χειροπιαςτό δουλειϊ, αλλϊ ενδιαφϋρεται και για την πνευματικό 

δουλειϊ, ϐπωσ οι προςευχϋσ και οι ϊλλεσ λαττρεύεσ, αν μποροϑμε να τισ 

ονομϊζουμε με αυτϐ τον τρϐπο.ο Προφότησ δύνει το καλϑτερο παρϊδειγμα ς’ 

αυτϐ. Αυτϐ φαύνεται ςτην παρακϊτω ιςτορύα που αφορϊ κηδεύα ενϐσ 

ανθρώπου, ϐπου υπόρχαν κϊποια εμπϐδια και κϊποιεσ λακκοϑβεσ, τϐτε ϊρχιςεσ 

ο Προφότησ να λϋει ςτουσ ανθρώπουσ γϑρω του να φτιϊξουν αυτϋσ τισ 

λακκοϑβεσ. Σϐτε οι ϊνθρωποι νϐμιζαν ϐτι αυτϐ εύναι «ςϐννεα» δηλαδό κϊτι που 

πρϋπει να γύνει τακτικϊ. Σϐτε ο Προφότησ τουσ εύπε ϐτι «αυτϐ δεν χρηςιμεϑει ςε 

τύποτα τον πεθαμϋνο και η ελλεύψό του δεν θα τον βλϊπτει, ϐμωσ αυτϐ πρϋπει 

να γύνει διϐτι ο Αλλϊχ αγαπϊει ϐταν κϊποιοσ κϊνει μια δουλειϊ να την κϊνει με 

επαγγελματιςμϐ», (αλ-Μπαώχϊκι). 

Γι’ αυτϐ πρϋπει ο ϊνθρωποσ να ξϋρει ϐτι κϊθε δουλειϊ που κϊνει ο Αλλϊχ τον 

παρατηρεύ επύςησ ο Αλλϊχ γνωρύζει το τι κρϑβει ο ϊνθρωποσ μϋςα του. Επύςησ 

αυτϐσ που δεν κϊνει ςωςτϊ τη δουλειϊ του χρειϊζεται να γνωρύζει ϐτι βλϊπτει 

το ςυμφϋρον τησ χώρασ του και  τησ κοινωνύασ και ο Αλλϊχ δεν αφόνει τϋτοιο 

γεγονϐσ ατιμώρητο. Ο Όμαρ λϋει μϐνο ςτον Αλλϊχ καταγγϋλλω την ϋλλειψη των 

τύμιων ανθρώπων και την προδοςύα των δυνατών».  

Σο Ιςλϊμ επύςησ καταγγϋλλει την τεμπελιϊ και την αδρϊνια που ςτϋκονται ςαν 

εμπϐδιο μπροςτϊ ςτη δημιουργύα.  

Σο Ιςλϊμ καταπολεμϊει το κϊθε εύδοσ απελπιςύασ και αδρϊνιασ. Σην αδρϊνια την 

κοκοχαρακτηρύζει ο Αλλϊχ ςε διϊφορα ςημεύα του Κορανύου και αυτϐ επειδό η 

αδρϊνια εύναι ϋνασ αρνητικϐσ χαρακτόρασ που ευθϑνεται κατϊ κϊποιον τρϐπο 

για την καταςτροφό των εθών. 



Άξιον αναφορϊσ εύναι επύςησ το γεγονϐσ ϐτι η τεμπελιϊ και η αδρϊνια εύναι δυο 

ςτοιχεύα που ευθϑνονται για την απελπιςύα και τη δυςτυχύα τησ ανθρωπϐτητασ. 

Δεν θεωροϑμε υπερβολό το γεγονϐσ να ποϑμε ϐτι τα δυο ςτοιχεύα αυτϊ μπορεύ 

να κϊνουν τον ϊνθρωπο να χϊςει την αύςθηςη τησ ανθρωπιϊσ του. Ο ιμϊμησ αλ-

Ρϊγεμπ τονύζει χαρακτηριςτικϊ ςε ςχϋςη με το θϋμα αυτϐ, «ϐποιοσ τεμπελιϊζει 

και αδρανεύ, χϊνει την αύςθηςη τησ ανθρωπιϊσ δεν ϋχει κϊν οϑτε την αύςθηςη 

τησ κτηνωδύασ, ανόκει ϐμωσ ςτον κϐςμο των νεκρών», (αλ-Δαρϋεα ύλα μακϊριμα 

αλ-ςαρϋεα). 

Ένα ακϐμα ςτοιχεύο που αποδεικνϑει την αρνητικϐτητα αυτών των δυο 

ςτοιχεύων εύναι ϐτι ο ύδιοσ ο Προφότησ παρακαλοϑςε τον Αλλϊχ να τον φυλϊξει 

απϐ την τεμπελιϊ και την αδρϊνια. Λϋει ο Προφότησ, «Θεϋ μου φϑλαξϋ με απϐ 

την ανημπορύα, την αδρϊνια, τη δειλύα, την τςιγκουνιϊ, φϑλαξϋ με επύςησ να μην 

υποςτώ κανενϐσ εύδουσ τιμωρύα ςτον τϊφο μου, φϑλαξϋ με επύςησ απϐ την 

φύτνατ τησ ζωόσ και του θανϊτου», (Μοϑςλιμ). Καθώσ παρατηρεύται ο 

Προφότησ ζητοϑςε απϐ τον Αλλϊχ να τον φυλϊξει απϐ την ανημπορύα και την 

αδρϊνια, γιατύ και τα δυο αυτϊ ςτοιχεύα ςτϋκονται πϊντα ωσ εμπϐδια μπροςτϊ 

ςτον ϊνθρωπο και γι’ αυτϐ δεν μπορεύ να εκτελϋςει τισ δουλειϋσ που 

απαιτοϑνται. 

Η τεμπελιϊ εύναι μια ψυχολογικό αςθϋνεια που αποδυναμώνει τη βοϑληςη του 

ανθρώπου. Εύναι μια φοωικό αςθϋνεια που εμποδύζει την ανϊπτυξη των λαών. 

Σο Ιςλϊμα προειδοποιεύ απϐ την τεμπελιϊ και την αδρϋνια γιατύ εύναι δυο 

επικύνδυνα ςτοιχεύα τα οποια προκαλοϑν μύςοσ και φθϐνο. Διϐτι ο αδρανόσμιςεύ 

την επιτυχύα των ϊλλων και αυτϐ επειδό δεν μπορεύ ό καλϑτερα δεν θϋλει ο ύδιοσ 

να ξεφϑγει απϐ την τεμπελιϊ και την αδρϊνια του και να υιοθετόςει ϋναν τρϐπο 

δημιουργύασ. 

Ένα ακϐμα αρνητικϐ ςτοιχεύο που καταπολεπϊ το Ιςλϊμ εύναι η διαφθορϊ. Η 

διαφθορϊ εύναι ϋνασ γνωςτικϐσ χαρακτόρασ των εγωιςτών και διεφθαρμϋνων 

ανθρώπων. Εύναι επύςησ γνωςτικϐ ςτοιχεύο των διπροςώπων, λϋει ο Αλλϊχ, 

«εκεύνοι οι ϊνθρωποι που επιθυμοϑν την καταςτροφό τησ γησ, ενώ ο Αλλϊχ δεν 

αγαπϊει την καταςτροφό και τη διαφθορϊ», (αλ-Μαϋεντα 27). 



Η διαφθορϊ ϋχει πολλϋσ μορφϋσ, η πιο επικύνδυνη ϐμωσ εύναι αυτό που γύνεται 

εν ονϐματι τησ θρηςκεύασ, λϋει ο Αλλϊχ, «υπϊρχουν ϊνθρωποι που αν τουσ ακοϑσ 

θα ςου αρϋςει ο λϐγοσ τουσ, ενώ ο Αλλϊχ γνωρύζει πολϑ καλϊ αυτϐ που κρϑβουν 

μϋςα τουσ απϐ μύςοσ και εχθρϐτητα. Αυτού που αναζητοϑν την καταςτροφό τησ 

γησ και την εξϐντωςη ϐλων των δημιουργημϊτων ενώ ο Αλλϊχ δεν αγαπϊ 

καθϐλου την καταςτροφό», (617 – 615). 

Η διαφθορϊ καταςτρϋφει τισ αξύεσ τησ κοινωνύασ και την δικαιοςϑνη. Γι’ αυτϐ το 

Ιςλϊμ δύνει μεγϊλη ςημαςύα ςτην καταπολϋμηςη τησ διαφθορϊσ, το ςτοιχεύο 

που εμποδύζει την αξιοκρατύα. Πρϋπει να γύνει πϊταξη τησ διαφοθορϊσ ςτισ 

διϊφορεσ επηρεςύεσ τησ χώρασ διϐτι αυτϐ προσ το ςυμφϋρον των πολιτών. Η 

ιςλαμικό ϐμμα κατϋχει πολλϋσ εϑνοιεσ και χαρϋσ του Αλλϊχ, κατϋχει δηλαδό 

ποτϊμια και ϊλλα φυςικϊ υλικϊ που τα χρειϊζεται ο ςϑγχρονοσ κϐςμοσ, επύςησ 

πολλϋσ ιςλαμικϋσ χώρεσ εύναι πετρϋλαιοπαραγωγικϋσ και ϋχει πολλϊ εργατικϊ 

χϋρια επιςτόμονεσ, ϐμωσ πρϋπει να υπϊρχει ςωςτό εκμετϊλλευςη για ϐλο αυτϐ 

τον πλοϑτο. Πρϋπει η εκμετϊλλευςη να εύναι προσ την ανϊπτυξη των ιςλαμικών 

κοινωνιών για να μπορϋςουν αυτϋσ οι κοινωνύεσ να χαρϊξουν την πορεύα τουσ 

ανϊμεςα ςτα πολιτιςμϋνα κρϊτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το καλό ήθοσ ςύμφωνα με αποςτολή του 

Μουχάμαντ (Μωάμεθ). 

Ενϐτητεσ 

1- Σο Ιςλϊμ εύναι θρηςκεύα που απαιτεύ το καλϐ όθοσ 

6- Η διϊλυη των ηθών οδηγεύ ςτη διϊλυςη των εθνών 

3- Σο όθοσ εύναι αποτϋλεςμα και καρπϐσ τησ ςωςτόσ λατρεύασ 

7- Πώσ μποροϑμε να ϋχουμε καλϐ όθοσ 

Αναμφύβολα τα μεγϊλα ςτοιχεύα τησ ιςλαμικόσ θρηςκεύασ εύναι 

πολλϊ και ϋνα απϐ αυτϊ τα μεγϊλα ςτοιχεύα εύναι ϐτι το Ιςλϊμ εύναι 

μια θρηςκεύα που ϋχει Sari’aa ισλαμική νομοθεσία και απαιτεύ το 

καλϐ όθοσ. Εύναι μια θρηςκεύα που ϋχει ψηλϋσ ανθρώπινεσ αξύεσ που 

αντιπροςωποϑν το καλϐ όθοσ. Άξιον αναφορϊσ εύναι ϐτι το μεγαλεύο 

αυτόσ τησ θρηςκεύασ φαύνεται  ςτο ϐτι καλϑπτει ϐλεσ τισ πλευρϋσ τησ 

ζωόσ. Σο Ιςλϊμα καλεύ τουσ ανθρώπουσ να ϋχουν καλϐ όθοσ και 

αρετό επύςησ να εγκαταλεύπουν ϐλεσ τισ απρεπεύσ πρϊξεισ. 

Μια απϐ τισ αρετϋσ που καλεύ το Ιςλϊμ τουσ ανθρώπουσ να την 

υιοθετοϑν εύναι να ϋχουν καλϐ όθοσ, δηλαδό να ϋχουν υπομονό, 

ϋλεοσ, πύςτη, την γενναιοδωρύα, την ντροπό, την ταπαινϐτητα, την 

δικαιοςϑνη, την αλληλεγγϑη, το χαμϐγελο, τον καλϐ λϐγο, την 

εμπιςτοςϑνη, το ςεβαςμϐ, την ςυμφιλύωςη ανϊμεςα ςτουσ 

ανθρώπουσ, να μην βλϊπτει τα ςυναιςθόματα των ϊλλων κ. α.. Αυτϐ 

το βεβαιώνει το Κορϊνι, «αυτϐ το Κορϊνι καθοδηγεύ (τουσ 

ανθρώπουσ) ςτο καλϐ όθοσ και προαναγγϋλλει ςτουσ πιςτοϑσ που 

πρϊττουν το καλϐ ϋργο ϐτι θα βραβεϑονται καταλλόλωσ», (αλ-

Ιςρϊα, 9). 



Σο Κορϊνι και τα προλεγϐμενα του Προφότη βεβαιώνουν αυτϐ. Ο 

Αλλϊχ  λϋει, διατϊζοντασ τον Προφότη, «ϋχε ϋλεοσ και πεύθε τουσ 

ανθρώπουσ να πρϊττουν το καλϐ, ενώ τουσ  ανϊγωγουσ να τουσ 

εγκαταλεύπεισ», (αλ-Αρϊφ, 199), λϋει επύςησ ο Ύψιςτοσ, «να λϋτε 

μϐνο το καλϐ ςτουσ ανθρώπουσ», (αλ-Μπϊκαρα, 83), λϋει επύςησ ο 

Ύψιςτοσ, «δεν ϋχουν καμύα αξύα οι φωνϋσ τουσ, εκτϐσ αν καλοϑν για 

ϋλεοσ, ό για καλϐ ϋργο ό να υπϊρχει ςυμφιλύωςη ανϊμεςα ςτουσ 

ανθρώπουσ. Όποιοσ κϊνει αυτϐ, επιδιώκοντασ την αγϊπη και την 

ικανοπούηςη του Αλλϊχ, τϐτε ο Αλλϊχ θα τον ανταμεύβει 

καταλλόλωσ», (αλ-Νιςϊα, 117). Σα εδϊφια του Κορανύου που 

τονύζουν τη ςημαντικϐτητα του καλοϑ όθουσ εύναι πολλϊ. Η 

ςημαντικϐτητα αυτό πηγϊζει απϐ το γεγονϐσ ϐτι το καλϐ όθοσ εύναι 

μια ζυγαριϊ που ελϋγχει τον ϊνθρωπο, επιδιώκοντασ απ’ αυτϐ να τον 

φτϊςει ςτην ηθικό τελειϐτητα.  

Σα λεγϐμενα του Προφότη επύςησ τονύζουν τη ςημαντικϐτητα του 

όθουσ ςτη ζωό των ανθρώπων, δεύχνοντασ την μεγϊλη αμοιβό του 

Αλλϊχ για αυτϐν ό αυτό που υιοθετεύ το καλϐ όθοσ. Λϋει ο Προφότησ, 

«η ακμό του καλοϑ ϋργου βρύςκεται ςτο καλϐ όθοσ», (Μοϑςλιμ). Λϋει 

επύςησ, «τύποτα δεν εύναι πιο βαρϑσ ςτη ζυγαριϊ του πιςτοϑ απϐ το 

καλϐ όθοσ την Ημϋρα τησ Κρύςεωσ, και ο Αλλϊχ μιςτεύ τον αςεβό», 

(Αλ-Σερμϊδι). 

Ο Προφότησ τϐνιζε ςυνϋχεια την αναγκαιϐτητα του καλοϑ όθουσ, 

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

να κατϋχει το καλϐ όθοσ. Και ϋνασ καλϐσ πιςτϐσ εύναι αυτϐσ που 

δεύχνει καλοςϑνη ςτη ςϑζυγϐ του», (Μουςνϊντ Αχμϊντ). Επύςησ ϐταν 

τον ρώτηςαν: ποιοσ εύναι ο καλϑτεροσ  πιςτϐσ; Σϐτε απϊντηςε ο 

Προφότησ: ο καλϑτεροσ πιςτϐσ εύναι αυτϐσ που ϋχει καλϐ όθοσ», 



(ςουνϊν ιμπν Μϊτζα). Δεν διζτϊζει ο Προφότησ να θεωρεύ τον πιςτϐ 

που ϋχει καλϐ όθοσ να κατϋχει πιο κοντινό του θϋςη την Ημϋρα τησ 

Κρύςεωσ», (αλ-Σερμϋδι). 

Σο όθοσ ϋχει μεγϊλη ςημαςεύα ςτην ιςλαμικό θρηςκεύα, για αυτϐ 

ϐταν ρωτόθηκε ο Προφότησ: τι εύναι η θρηςκεύα; Σϐτε απϊντηςε: η 

θρηςκεύα εύναι το καλϐ όθοσ», (Μοϑςλιμ). Ακϐμα και η ύδια η 

αποςτολό του όταν για την πληρϐτητα του καλοϑ όθουσ.  

Ο ύδιοσ ο Προφότησ εύχε καλϐ όθοσ και γι’ αυτϐ βλϋπουμε πώσ ο 

Αλλϊχ τον επαινεύ ςτο Κορϊνι λϋγοντασ, «εςϑ εύςαι καλοθρεμμϋνοσ», 

(αλ-Κϊλαμ, 7). 

Ο Προφότησ υιοθετοϑςε  το καλϐ όθοσ και ϋπραττε αυτϐ που όταν 

ςϑμφωνο με τισ εντολϋσ γι’ αυτϐ λϋει η Αύςα, «το όθοσ του όταν ϐπωσ 

το Κορϊνι». Ο Προφότησ όταν απϐ τουσ πρώτουσ ανθρώπουσ που 

εύχαν καλϐ όθοσ. Εύχε μϋςα του ϋλεοσ και αγϊπη για τουσ ανθρώπουσ, 

τηροϑςε επύςησ τισ υποςχϋςεισ του και όαν γενναιϐδωροσ με ϐλουσ 

αδιακρύτωσ. Για αυτϐ τα λϐγια τησ πρώτησ ςυζϑγου του όταν ακριβό, 

«εςϑ επικοινωνεύσ με τουσ ςυγγενεύσ ςου, αντϋχεισ το κακϐ, βοηθϊσ 

τουσ φτωχοϑσ και βοηθϊσ τουσ ανθρώπουσ τουσ κακοϑσ καιροϑσ». 

Αυτϐ ταυτύζει επύςησ με τα λϐγια 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 απϐ 

ςϋνα. Να τουσ ςυγχωρόςεισ και να τουσ ζητϊσ ςυγχώρηςη απϐ τον 

Αλλϊχ και να τουσ ζητϊσ τη γνώμη τουσ ϐταν θϋλεισ να κϊνεισ 

οτιδόποτε, και ϐταν αποφαςύζει τϐτε να προχωρόςεισμε το θϋλημα 

του Αλλϊχ». 

Ο Προφότησ ϋχει διδϊξει ςτουσ ςυντρϐφουσ του το καλϐ όθοσ και 

τουσ διϋταξε να πρϊττουν το κϊλο και να ϋχουν καλϐ όθοσ, γι’ αυτϐ 



λϋει ο Προφότησ ςτον ςϑντοφϐ του Αμποϑ Ζϊρ «να φοβϊςαι τον 

Αλλϊχ ϐπου και αν βρύςκεςαι και ϐταν κϊνεισ  κϊποιο αμϊρτημα τϐτε 

πρϋπει αμϋςωσ να κϊνεισ καλϐ ϋργο για να ςυγχωρηθεύ. Ο Αλλϊχ 

δημιοϑργηςε τουσ ανθρώπουσ και τουσ φϑτεψε το καλϐ όθοσ». Γι’ 

αυτϐ ϋμαθαν οι ςϑντροφού του την ταπαινϐτητα, το ϋλεοσ, τη 

ςυγχώρηςη και την αγϊπη απϐ αυτϐ. 

Όταν ο Προφότησ μετανϊςτεψε απϐ την Μϋκκα προσ την Μεδύνα 

ϋκανε αδελφοπούηςη ανϊμεςα ςτουσ Μουχατζερύν και τουσ Ανςϊρ, 

γι’ αυτϐ ο κϊθε πιςτϐσ απ’ αυτοϑσ όταν ϋτοιμοσ να μοιραςτεύ με τον 

αδελφϐ του εν τη θρηςκεύα ϐ,τι εύχε. Αυτϐ διϐτι το καλϐ ανθρώπινο 

όθοσ ωθεύ τουσ ανθρώπουσ να να δύνουν. Σο να δύνει κανεύσ χωρύσ να 

περιμϋνει κανϋνα εύδοσ ανταλλϊγματοσ. Λϋει ο Ύψιςτοσ, «προτιμοϑν 

να δώςουν ςτουσ ϊλλουσ ανθρώπουσ ακϐμα και ϐταν οι ύδιοι ϋχουν 

περιςςϐτερο ανϊγκη», (αλ-Χϊςρ, 9). 

Σο καλϐ όθοσ εύναι αυτϐ που φυλϊει τισ κοινωνύεσ απϐ τη διαφθορϊ, 

διϐτι η δϑναμη τησ Όμμα βρύςκεται ςτο καλϐ όθοσ και ςτην αρετό, 

Σο καλϐ ςου βρύςκεται πϊνταςτο καλϐ όθοσ 

Γι’ αυτϐ ςυμμϐρφωςε τον εαυτϐ ςου ϋχοντασ καλϐ όθοσ 

Ο εαυτϐσ εύναι πϊντα καλϊ με το καλϐ όθοσ 

Και ο εαυτϐσ ζει ςε απϐλυτο κακϐ με το κακϐ όθοσ 

Παρατηρεύ κανεύσ ϐτι το Ιςλϊμ δύνει μεγϊλη ςημαςύα ςτο καλϐ όθοσ, 

θεωρώντασ ϐτι η καταςτροφό του καλοϑ όθουσ θα οδηγόςει ςτην 

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

γενναιϐδωροσ και αγαπϊει την γενναιοδωρύα και αγαπϊει το καλϐ 



όθοσ και μιςεύ το κακϐ όθοσ». Επύςησ βλϋπουμε ϐτι οι μεγϊλοι 

ποιητϋσ δώςαν μεγϊλη ςημαςύα ςτο καλϐ όθοσ, 

Σα ϋθνη δεν εύναι τύποτα χωρύσ όθη 

Και αν τα όθη διαλϑονται, διαλϑονται και τα ϋθνη 

Παρατηροϑμε ϐτι ϐλεσ οι λατρεύεσ που αναφϋρονται ςτο Κορϊνι και 

ςτα λεγϐμενα του Προφότη επιδιώκουν πρωτύςτωσ το καλϐ όθοσ και 

την καλό και ευγενικό ςυμπεριφορϊ. Γι’ αυτϐ ϐλεσ οι λατρεύεσ, το 

Χϊτζ, η νηςτεύα, η προςευχό, επηρεϊζουν την ςυμπεριφορϊ του 

πιςτοϑ. Αυτϐ καθαυτϐ το γεγονϐσ δεν επηρεϊζει μϐνο ϋνα ϊτομο 

μϐνο αλλϊ ολϐκληρη την κοινωνύα. Σο Ιςλϊμ δεν εύναι μϐνο κϊποιεσ 

κινόςεισ και λατρεύεσ που γύνονται ςτα τζαμιϊ χωρύσ να ϋχουν καμύα 

ςχϋςη με την πραγματικϐτητα. Δεν εύναι η θρηςκεύα που δεν θα 

επηρεϊςει τη ςυμεριφορϊ του μουςουλμϊνο δηλαδό δεν μπορεύ να 

εύναι αληθινϊ πιςτϐσ, ϐταν βγαύνει απϐ το τζαμύ και βλϊπτει τουσ 

ϊλλουσ ό κϊνει μονοπώλειο. Όλεσ οι λατρεύεσ ςτισ θρηςκεύεσ 

επιδιώκουν το καλϐ όθοσ για τον ϊνθρωπο. Λϋει ο Αλλϊχ για την 

προςευχό, «ψϋλλε αυτϐ ςου εμπνϋει απ’ το Κορϊνι, και προςευχόςου 

διϐτι η προςευχό  απαγορεϑει τα κακϊ ϋργα. Η δϐξα του Αλλϊχ εύναι 

ϋνα μεγϊλο ϋργο, και ο Αλλϊχ γνωρύζει καλϊ το κϊθε τι που κϊνετε», 

(αλ-Ανκαμποϑτ, 75). Λϋει ο Προφότησ, «ο Αλλϊχ δοξϊζεται το ϐνομϊ 

του, «δϋχομαι την προςευχό απ’ αυτϐν που εύναι ταπαινϐσ μπροςτϊ 

ςτην μεγαλειϐτητϊ μου και δεν επιβαρϑνει τουσ ανθρώπουσ με 

πολλϋσ ώρεσ, επύςησ δεν επιμϋνει να κϊνει αμαρτύεσ και να με δοξϊζει 

ςυνϋχεια. Επύςησ ελεεύ τουσ φτωχοϑσ, την χόρα και τον τραυματϋα», 

(αλ-Μπαζζϊρ). Λϋει ο ιμπν Μαςοϑντ, «ϐποιοσ η προςευχό του δεν τον 

οδηγεύ ςτο να πρϊττει το καλϐ και τον απαγορεϑει απ΄’ το να κϊνει 



το κακϐ, τϐτε απομακρϑνεται ϐλο και περιςςϐτερο απ’ τον Αλλϊχ», 

(αλ-Σαμπαρϊνι). 

Όλεσ οι λατρεύεσ γύνονται για την καθαριϐτητα τησ ψυχόσ του 

ανθρώπου και να την οδηγόςουν ςτο καλϐ δρϐμο και ςτο καλϐ όθοσ. 

Λϋει ο Αλλϊχ «πϊρε απ’ την περιουςύα του ελεημοςϑνη για να τουσ 

καθαρύςει πνευματικϊ και προςευχόςου για αυτοϑσ διϐτι η 

προςευχό ςου καθηςυχϊζει τισ ψυχϋσ τουσ, και ο Αλλϊχ ακοϑει 

βλϋπει τα πϊντα», (αλ-Σϊουμπα, 113). Για τον λϐγο αυτϐ ο Προφότησ 

προςπαθεύ να οδηγόςει τουσ πιςτοϑσ ςτο καλϐ όθοσ, δεύχνονταϊσ 

τουσ τα ϋργα που μπορεύ να τουσ βοηθόςουν ς’ αυτϐ. Ακϐμα και η 

ελεημοςϑνη την εξηγεύ ο Προφότησ τονύζοντασ ϐτι «το χαμϐγελϐ ςου 

ςτο πρϐςωπο του ςυνανθρώπου ςου εύναι ελεημοςϑνη, το να 

αδειϊζει απϐ τον κουβϊ ςου για να γεμύςει το δικϐ του εύναι 

ελεημοςϑνη, το να ςυμβουλεϑεισ τουσ ανθρώπουσ να πρϊττουν το 

καλϐ και να μην κϊνουν τύποτα του κακοϑ εύναι ελεημοςϑνη, το να 

απομακρϑνεισ τα εμπϐδια απ’ το δρϐμο εύναι ελεημοςϑνη επύςησ να 

δεύχεισ το δρϐμο ςε κϊποιον εύναι ελεημοςϑνη», (αλ-Μπαζζϊρ). 

Η νηςτεύα εύναι επύςησ μια απϐ τισλατρεύεσ που ο Αλλϊχ επύβαλε 

ςτουσ πιςτοϑσ. Εύναι μια λατρεύα που οδηγεύ ςτον φϐβο απϐ τον 

Αλλϊχ, λϋει ο Αλλϊχ «ω πιςτού, ϋχει οριςτεύ για ςασ η νηςτεύα ϐπωσ 

ϋγινει ςτην περύπτωςη των ανθρώπων που ςασ προηγόθηκαν», (αλ-

Μπϊκαρα 183). Η νηςτεύα βοηθϊ τον πιςτϐ να ελϋγχει τη 

ςυμεριφορϊ του και τισ επιθυμύεσ του, λϋει ο Προφότησ, «η νηςτεύα 

εύναι ςαν μια αςπύδα και γι’ αυτϐ ϐταν κϊποιοσ νηςτεϑει δεν πρϋπει 

να κϊνει καμιϊαπρεπόπρϊξη. Και ϐταν κϊποιοσ τον βλαςφημϊ ό 

μϊχεται μαζύ του, τϐτε να μην κϊει το ύδιο, ϐμωσ πρϋπει να πει: ω 



Αλλϊχ μου, μϊρτυρϊσ μου εύςαι εςϑ διϐτι εγώ νηςτεϑω», (αλ-

Μπουχϊρι). 

Σο ύδιο εύναι για το Χϊτζ, λϋει ο Προφότησ, « ϐποιοσ κϊνει το χϊτζ και 

δεν πρϊττει τύποτα απρεπϋσ, τϐτε γυρύζει καθαρϐσ ςα βρϋφοσ», 

(Μοϑςλιμ). Όμωσ αυτϋσ οι λατρεύεσ αν δεν ϋχουν αποτϋλεςμα τϐτε 

θα εύναι ϊνευ. Γι’ αυτϐ οι λατρεύεσ αυτϋσ ςυνοδεϑονται με τισ πρϊξεισ, 

τισ καλϋσ πρϊξεισ εν προκειμϋνου. Διαφορετικϊ θα εύναι ϊφραγκοσ ο 

ϊνθρωποσ. Ο ϐποιοσ κϊνεισ ϐλεσ αυτϋσ τισ λατρεύεσ, ϐμωσ κϊνει και 

κακϐ, γι’ αυτϐ πϋρνουν οι ϊνθρωποι απϐ τα χαςανϊτ του. 

Σο καλϐ όθοσ δεν εύναι αποκειςτικϊ και μϐνο για τουσ 

μουςουλμϊνουσ, ϐμωσ εύναι για τουσ μουςουλμϊνουσ και τουσ μη, 

διϐτι ϐλοι 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 καλοϑσ καρποϑσ». Ακϐμα καο ϐταν πϋραςε μια 

κηδεύα ενϐσ Εβραύου και τϐτε ςηκώθηκε ϐρθιοσ ο Προφότησ, τϐτε οι 

ςϑντροφού του του εύπαν πωσ εύναι Εβραύοσ, τϐτσ απϊντηςε ο 

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

Σο ϋλεοσ και το καλϐ όθοσ δεν αφορϊ μϐνο τη ςχϋςη των ανθρώπων 

μεταξϑ τουσ, αλλϊ και με τα ζώα. Αυτϐ φαύνεται ς’ αυτϐ που 

αναφϋρει ο Προφότησ, «μια γυναύκα τιμωρόθηκε επειδό φυλϊκιςε 

μια γϊτα, και δεν την τϊιζε οϑτε την ϊφηςε να φϊει απ’ αυτϐ που 

υπϊρχει ςτουσ δρϐμουσ», (αλ-Μπουχϊρι). 

Ένα ακϐμα ςημαντικϐ ςτοιχεύο που τονύζει το Ιςλϊμα εύναι το καλϐ 

παρϊδειγμα. Γι’ τον λϐγο αυτϐ φρϐντιζε ο Προφότησ να εύναι πϊντα 

το καλϐ παρϊδειγμα. Σο καλϐ όθοσ εύναι ϋνα ϋμφυτο ςτοιχεύο ςτον 

ϊνθρωπο. Επύςησ το καλϐ παρϊδειγμα πρϋπει να εύναι παντοϑ και ϐχι 



μϐνο ςτο ςπύτι, αλλϊ θα πρϋπει ο δϊςκαλοσ να το εφαρμϐζει με τουσ 

μαθητϋσ του ςτο ςχολεύο. Άξιον αναφορϊσ ϐτι ο Αλλϊχ τονύζει αυτϐ 

το γεγονϐσ ςε αρκετϊ ςημεύα του Κορανύου, ϐπωσ φαύνεται και ςτη 

Σούρατ αλ-Ρούμ ϐπου ο αλλϊ λϋει, «εύναι το ϋμφυτο ςτοιχεύο που 

υπϊρχει ςτον ϊνθρωπο απϐ τϐτε που τον δημιοϑρηςε ο Αλλϊχ, και 

αυτϐ δεν μπορεύ να αλλοιωθεύ διϐτι αυτϐ εύναι ϋνα μϋροσ τησ ςωςτόσ 

θρηςκεύασ», (αλ-Ροϑμ, 31). 

Σο καλϐ όθοσ πρϋπει να υπϊρχει παντοϑ ςτη ζωό μασ, ςτην 

οικογϋνεια, ςτη δουλειϊ, ςτισ ςυναλλαγϋσ μασ ακϐμα και ςτον 

πϐλεμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Τα ςτοιχεία τίμηςησ του Προφήτη, την ειρήνη του 

Αλλάχ να έχει 

Πρώτον: οι ενϐτητεσ 

1- Η τύμηςό του, η ειρόνη του Αλλϊχ να εύναι πϊνω του, απϐ την 

αρχό του κϐςμου 

6- Η τύμηςό του, η ειρόνη του Αλλϊχ να εύναι πϊνω του, πριν την 

γϋννηςό του 

3- Η τύμηςό του, η ειρόνη του Αλλϊχ να εύναι πϊνω του, με την πιο 

ευγενικό καταγεγό 

7- Καλεύται με το ϐνομϊ του, η ειρόνη του Αλλϊχ να εύναι πϊνω 

του, το οποιο ςυνδυϊζεται με την προφητεύα και την αποςτολό 

του 

5- Η αγϊπη και η υπακοό ςτον Προφότη θεωρεύται υποχρεωτικό 

2- Σιμϊται ο Προφότησ, η ειρόνη του Αλλϊχ να εύναι πϊνω του, 

επειδό ο ύδιοσ ο Αλλϊχ τον υπεραςπύζεται 

4- Η οικουμενικό ϋννοια τησ αποςτολόσ του 

8- Η αποςτολό του, η ειρόνη του Αλλϊχ να εύναι πϊνω του, εύναι 

ϋλεοσ για ϐλουσ 

Σο θϋμα 

Ο Αλλϊχ, δοξϊζεται πανταχοϑ, ϋχει τιμόςει τον προφότη του τον 

Μωχϊμαντ, την ειρόνη του Αλλϊχ να ϋχει, με ϋναν ξεχωριςτϐ και 

ιδιαύτερο τρϐπο που δεν ϋχει ςυμβεύ με κανϋναν ϊλλον πριν απ’ αυτϐ 

απϐ την αρχό του κϐςμου και πριν την γϋννηςό του και μετϊ, επύςησ 

κατϊ τη διϊρκεια τησ ζωόσ του και μετϊ το θϊνατϐ του. 



Όςον αφορϊ την τύμηςη του Αλλϊχ για τον προφότη Μωχϊμαντ απϐ 

την αρχό του κϐςμου, βλϋπουμε πώσ ο Ύψιςτοσ Αλλϊχ τον 

τοποθϋτηςε ςε ξεχωριςτό θϋςη ανϊμεςα ς’ ϐλον τον κϐςμο. Όλουσ 

τουσ Προφότεσ  που ϋχει ςτεύλει ο Αλλϊχ πριν απϐ τον Μωχϊμαντ, 

τουσ πόρε ο Αλλϊχ την υπϐςχεςη αν ζει κανεύσ τουσ μϋχρι την 

αποςτολό του Μωχϊμαντ, τϐτε θα πρϋπει να τον πιςτεϑει και να τον 

υποςτηρύξει. Λϋει ο Ύψιςτοσ Αλλϊχ, «ο Αλλϊχ πόρε υπϐςχεςη απϐ 

τουσ Αποςτϐλουσ του, λϋγοντϊσ τουσ: ασ επύλεξα για την αποςτολό 

και την ςοφύα και ςασ όρθε ϋνασ Προφότησ, που επιβεβαιώνει αυτϐ 

που λϋτε και εςεύσ, θα τον πιςτϋψετε και θα τον υποςτηρύξετεσ; 

Έχετε ομολογηθεύ και πόρατε την υποςχεςό μου και την ςυμβολό 

μου. Σϐτε αυτού ανταποκρύθηκαν: Ναι ομολογόςαμε. Σϐτε ο Αλλϊχ 

τουσ εύπε: Να εύςτε μϊρτυρεσ και Εγώ εύμαι μϊρτυσ μαζύ ςασ», (Αλ-

Ιμρϊν, 81). Μια τϋτοια υπϐςχεςη ϋχει πολϑ μεγϊλο ιςχϑ διϐτι ο ύδιοσ 

ο Αλλϊχ και οι Άγγελοι εύναι μϊρτυρεσ τησ. 

Οι πριν απϐ Αυτϐν προφότεσ ανόγγειλαν το θϋμα τησ προφητεύασ 

του. Παρατηρεύται αυτϐ το γεγονϐσ ςτα λεγϐμενα του Προφότη, 

αυτϐ καθαυτϐ φαύνεται ς’ ϐςον τονύζει ο Αλ-ιρμπϊντ ύμπν αρύα Αλ-

ϊλαμι, ο οποιοσ αναφϋρει πωσ ϊκουςε τον Προφότη, την ειρόνη του 

Αλλϊχ να ϋχει, να λϋει «εγώ εύμαι το αποτϋλεςμα τησ παρακαλόςεωσ 

του πατϋρα μου Αβρϊαμ (Ιμπρϊημ) για τον Αλλϊχ, εγώ εύμαι η καλό 

αναγγελύα του Ιηςοϑ για τον ανθρώπουσ του, επύςησ εγώ εύμαι το 

ϐραμα τησ μητϋρασ μου, η οπούα εύδε ϐτι ϋνα φωσ βγόκε απϐ μϋςα 

τησ και φώτιςε ϐλα τα μϋγαρα του μεγϊλου ϊαμ (al-Shaam), 

(Μοϑςναντ Άχμαντ). 

Η παρακϊληςη του Αβρϊαμ, την ειρόνη του Αλλϊχ να ϋχει, «ω Θεϋ 

μου ςτεύλ’ τουσ ϋναν προφότη που να εύναι ϋνασ απϐ αυτοϑσ, για να 



τουσ διδϊςκει τον λϐγο ςου, το βιβλύο και τη ςοφύα και να καθαρύςει 

τισ ψυχϋσ τουσ. Εςϑ εύςαι ο οφϐσ και Μεγαλοπρεπόσ», (Αλ-μπϊκαρα, 

169). Ενώ η αναγγελύα του Ιηςοϑ φαύνεται ς’ αυτϐ που αναφϋρει το 

Ιερϐ Κορϊνι, «ϐταν ο Ιηςοϑσ Χριςτϐσ ο γιοσ τησ Μϊριαμ εύπε: ω γιού 

του Ιςρϊηλ, εύμαι ο Απϐςτολοσ του Αλλϊχ για ςασ και πιςτεϑω ςτην 

Σορϊ και ανναγγϋλω ϐτι μετϊ απϐ μϋνα θα ρθει ϋνασ προφότησ που 

ονομϊζεται ο Αχμϊντ. Όταν ϐμωσ τουσ ϋφερε τα τεκμόρια, εύπαν: 

αυτό εύναι μεγεύα», (Αλ-αϊφ, 2). 

Όςον αφορϊ την τύμηςό του πριν γεννηθεύ, αυτϐ φαύνεται ςτισ 

αφηγόςεισ τησ μητϋρασ του η Αμενϊ πμύντ Ωϊχμπ, η οποια εύπε: ϐταν 

ϋμεινα ϋγκυοσ , ϊκουςα κϊποιον να λϋει: εςώ εύςαι ϋγκυοσ και ϋχεισ  

μϋςα ςου τον δοιςπϐτη αυτόσ τησ Όμμα. Όταν πϋφτει χϊμω, τϐτε να 

λεύσ: επιδιώκω ςτο ϐνομα του Μοναδικοϑ (Θεοϑ), να τον φυλϊει απϐ 

κϊθε φθϐνο, και να τον ονομϊςει Μωχϊμαντ, διϐτι το ϐνομϊ του 

ςτην Σορϊ εύναι Άχμαντ, τον επαινοϑν ςτουσ ουρανοϑσ και ςτη γη, 

επύςησ το ϐνομϊ του ςτον Ευαγγϋλιο εύναι Άχμαντ, τον επαινοϑν 

ςτουσ ουρανοϑσ και ςτη γη και το ϐνομϊ του ςτο Κορϊνι εύναι 

Μωχϊμαντ, να τον ονομϊςει ϋτςι», (ουϊμπ αλ-Ιμϊν, Αλ-Μπαώχϊκι). 

Ενώ η ευγενικό του καταγωγό, φαύνεται ς’ αυτϐ που λϋει ο Αλλϊχ για 

αυτϐ ςτο Ιερϐ Κορϊνι, «εςώ γονατύζεισ με αυτουσ που γονατύζουν», 

(Αλ-ςουαρϊα, 619). Ο Ιμπν Αμπϊσ λϋει, ερμηνεϑοντασ αυτϐ το 

εδϊφιο, ϐτι ο Αλλϊχ θϋλει να μασ πει ϐτι αυτϐ ϋγινε ϐταν ο Μωχϊμαντ 

δεν ϋχει γεννηθεύ ακϐμα. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι ο Μωχϊμαντ κατϊγεται 

απϐ ϋνα ευγενικϐ ςϐι και απϐ τισ καλϑτερεσ οικογϋνειεσ των Αρϊβων. 

Ο Αλλϊχ φϑλαξε την μητϋρα του απϐ τισ μοιχεύεσ που επικρατοϑςαν 

κατϊ την εποχό τησ Σζαχελύα. Ο Αλλϊχ επύλεξε απϐ τα παιδιϊ του 

Ιςμϊηλ τον Κανϊνα και απϐ την Κανϊνα επύλεξε Κουρϊώσ, και απϐ το 



Κουρϊώσ διϊλεξε τουσ μπϊνι Χϊςςιμ, γι’ αυτϐ παρατηροϑμε ϐτι η 

επιλογό του Προφότη Μωχϊμαντ ϋγινε με αυςτηρϊ κριτόρια. Ο 

Ωαθϋλα ιμπν αλ-Άςκα αναφϋρει ϐτι ϊκουςε τον Προφότη, η ειρόνη 

του Αλλϊχ να ϋχει, να λϋει «ο Αλλϊχ διϊλεξε Κανϊνα απ’ τα παιδιϊ 

του Ιςμϊηλ και απϐ Κανϋνα διϊλεξε Κουρϊώσ και απϐ Κουρϊώσ επύλεξε 

μπϊνι Χϊςςιμ και απϐ μπϊνι Χϊςςιμ επύλεξε εμϋνα», (Μοϑςλιμ). 

Όςον αφορϊ την τύμηςό του κατϊ τη διϊρκεια τησ ζωόσ του, αυτϐ το 

βλϋπουμε επύςησ καθαρϊ. Παρατηροϑμε δηλαδό ϐτι ϐταν 

αναφϋρεται το ϐνομα του Αλλϊχ αναφϋρεται ταυτοχρϐνωσ και το 

ϐνομϊ του. Λϋει ο Αλλϊχ για τον Προφότη, «η αναφορϊ ς’ ςϋνα 

γύνεται με μεγαλοπρϋπεια». Ο ύδιοσ ο Προφότησ αναφϋρει ϐτι ο 

Γαβρύηλ τον ρώτηςε αν γνωρύζει πώσ ο Αλλϊχ ϋκανε την αναφορϊ 

του να γύνει με μεγαλοπρϋπεια; Σϐτε απϊντηςε ο Προφότησ πωσ 

μϐνο ο Αλλϊχ γνωρύζει. Σϐτε του απϊντηςε ο Γαβρύηλ ϐτι ο Αλλϊχ 

λϋει πωσ ϋκανε την αναφορϊ ςου μεγαλοπρεπό διϐτι ϐταν 

αναφϋρεται του ϐνομα Σου αναφϋρεται και το δικϐ ςου μαζύ», 

(Μοτζϊμμα αλ-Ζουϊ’ντ Λιλ-Χαώθϊμι). 

Γι’ αυτϐ βλϋπουμε ϐτι δεν γύνεται ο ϊνθρωποσ να εύναι 

Μουςουλϊμνοσ πριν αναγνωρύςει ϐτι ο Μωχϊμαντ εύναι Προφότησ 

του Μοναδικοϑ Θεοϑ (Αλλϊχ). το ςημεύο αυτϐ αναφϋρουμε τουσ 

παρακϊτω ςτύχουσ του Χϊςςαν ιμπν Θϊμπιτ, 

Έχει ςυνδυϊςει ο Θεϐσ το ϐνομα του Προφότη με το ϐνομϊ Σου 

Όταν ψϊλτησ ςτισ πϋντε προςευχϋσ λϋει μαρτυρώ 

Σο ϐνομϊ του τοϑ δϐθηκε (απϐ τον Αλλϊχ) Διϐτι ο Αλλϊχ που κατϋχει 

το Θρϐνο εύναι δοξαςμϋνοσ και αυτϐσ το ϋργο του εύναι δοξαςμϋνο 



Παρατηροϑμε εν ολύγοισ ϐτι η αναφορϊ ςτον Προφότη γύνεται 

πολλϊκισ, ακϐμα και ςτην υπακοό ςτον Αλλϊχ, λϋει ο Αλλϊχ ςτο 

Κορϊνι, «ϐποιοσ υπακοϑει ςτον Προφότη, υπακοϑκει και ςτον ύδιο 

τον Αλλϊχ και ϐποιοσ αρνεύται να κϊνει αυτϐ, τϐτε δεν ςε ςτεύλαμε 

για να τουσ κϊνεισ τον φϑλακα», (Αλ-νιςϊα, 81). Αξιον αναφορϊσ 

αυτϐ που λϋει ο ιμπν Αμπϊσ, «τρύα εδϊφια εύναι ςυνδυαςμϋνα και δεν 

γύνεται να χωρύςουν, το πρώτο εύναι «να προςεϑχεςτε και να δύνετε 

ελεημοςϑνη», (αλ-Μπϊκαρα, 73), το δεϑτερο, «να ευχαριςτεύσ εμϋνα 

και τουσ γονεύσ ςου», (Λουκμϊν, 17), και το τρύτο, «να υπακοϑτε ςτον 

Αλλϊχ και ςτον Προφότη», (αλ-Νιςϊα, 59). Για τον λϐγο αυτϐ η 

υπακοϐηςτον Αλλϊχ χωρύσ τον Προφότη τουεύναι ϊνευ. 

Ακϐμα και την υπϐςχεςη ςτον Αλλϊχ εύναι ςυνδυαςμϋνη με την 

υπϐςχεςη ςτον Προφότη, «αυτού που ςου δύνουν τον λϐγο τουσ, τον 

δύνουν ταυτοχρϐνωσ και ςτον Αλλϊχ», (αλ-Φϊτχ, 11). Λϋει επύςησ ο 

Αλλϊχ, «ϐποιοσ υπακοϑει ςτον Αλλϊχ και τον Προφότη του, θα ϋχει 

μεγϊλο κϋρδοσ», (αλ-Αχζϊμπ, 41). Δεν εύναι μϐνο το Κορϊνι που 

αναφϋρεται ςτο θϋμα αυτϐ, ϐμωσ τα λεγϐμενα του Προφότη επύςησ 

δύνουν μεγϊλη ςημαςύα ςτο ύδιο θϋμα. Παρατηρεύ κανεύσ αυτϐ που 

λϋει ο Προφότησ, «ϐλη η Όμμα μου θα πει ςτον Παρϊδειςο εκτϐσ απ’ 

αυτϐν που αρνεύται. Σϐτε ρωτόθηκε ο Προφότησ, και ποιοσ αρνεύται 

Προφότα του Αλλϊ; Και ο Προφότησ απϊντηςε, «ϐποιοσ με υπακοϑει 

μπαύνει ςτον παρϊδειςο, και ϐποιοσ κϊνει το αντύςτροφο αρνεύται», 

(Αλ-μπουχϊρι). Θεωροϑμε χρόςιμη εύναι η αναφορϊ ςτην ιςτορύα 

του Ομϊρ με την Μαϑρη Πϋτρα. Όταν φύληςε δηλαδό ο Ομϊρ την 

Μαϑρη Πϋτρα, τησ εύπε: «γνωρύζω πολϑ καλϊ ϐτι εςϑ δεν εύςαι 

τύποτα παραπϊνω απϐ μια πϋτρα και δεν χρηςιμεϑεισ ςε κϊτι ϐτι 

μπορεύσ να βλϊπτεισ και αν δεν εύδα τον Προφότη, την ειρόνη του 

Αλλϊχ να ϋχει, να ςε φυλόςει δεν θα το ϋκανα εγώ», (Αλ-μπουχϊρι).  



Ένα ακϐμα χαρακτηριςτικϐ ςτοιχεύο που επιβεβαιώνει την τύμηςη 

του Αλλϊχ για τον Προφότη του, ϐταν ϋκανε ο Αλλϊχ την αγϊπη του 

πιςτοϑ για τον Προφότη ϋνα απϐ τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ καλόσ 

πύςησ. Λϋει ο Αλλϊχ, «πεσ τουσ: αν αγαπϊτε αληθινϊ τον Αλλϊχ να με 

ακολουθεύτε για να ςασ αγαπϊει και ο Αλλϊχ και να ςυγχωρεύ ϐλεσ 

τισ αμαρτύεσ ςασ, διϐτι ο Αλλϊχ εύναι παντελεόμων ΄και μϋγασ 

ςυγχωρητόσ», (Αϊλ Ιμρϊν, 31). Η αγϊπη για τον Προφότη εύναι 

υποχρϋωςη για κϊθε Μουςουλμϊνο. Αυτϐ το απδεικϑει το 

ςυγκεκριμϋνο Χαντύθ: ο Άνασ ιμπν Μϊλικ λϋει ϐτι ο Προφότησ, την 

ειρόνη του Αλλϊχ να ϋχει, «δεν να γύνει κανϋνασ απϐ ςασ αληθινϊ 

πιςτϐσ μϋχρι να με αγαπϊει περιςϐτερο απϐ το οτιδόποτε, ακϐμα και 

απϐ τουσ γονεύσ του, τα παιδιϊ του και απϐ ϐλουσ τουσ ανθρώπουσ».  

Δεν υπερβϊλει κανεύσ αν αγαπϊει τον Προφότη πιο πολϑ απϐ τον 

ύδιο του τον εαυτϐ. Αυτϐ ϊλλωςτε εύναι απϐδειξη για την 

ολοκλόρωςη τησ πύςησ. Αυτο καθαυτϐ το τονύζει η ιςτορύα του Ομϊρ 

με τον Προφότη. Όταν ο Ομϊρ εύπε ςτον Προφότη, «μα τον Αλλϊχ 

Προφότα μου ϐτι ς’ αγαπώ πιο πολϑ απϐ ϐλα, εκτϐσ απϐ τον ευατϐ 

μου» τϐτε ο Προφότησ του ανταποκρύθηκε, «ϐχι με τον Αλλϊχ που 

ϋχει τη ψυχό μου, μϋχρι να μ’ αγαπϊσ πιο πολϑ απϐ τον ύδιο ςου τον 

εαυτϐ», αμϋςωσ ο Ομϊρ εύπε, «τώρα με τον Αλλϊχ ς’ αγαπώ πιο πολϑ 

απϐ τον εαυτϐν μου», και τϐτε του απϊντηςε ο Προφότησ «τώρα 

Ομϊρ», (Αλ-μπουχϊρι). 

Η αγϊπη για τον προφότη εύναι απϐ τα μεγϊλα ϋργα που οδηγοϑν 

ςτον παρϊδειςο. Χαρακτηριςτικϐ εύναι αυτϐ που ρώτηςε ϊνασ 

ϊνθρωποσ ςτον Προφότη, πϐτε εύναι η Ημϋρα τησ Κρύςεωσ; Σϐτε του 

απϊντηςε ο Προφότησ: και τι ϋτοιμαςεσ για την ημϋρα αυτό; Σϐτε 

δϑςτςε λύγο ο ϊνθρωποσ και μετϊ απϊντηςε λϋγοντασ: δεν ϋκανα 



πολλϋσ νηςτεύεσ οϑτε πολλϋσ πτοςευχϋσ, ϐμωσ αγαπώτον Αλλϊχ και 

τον Προφότη του», τϐτε του απϊντηςε ο Προφότησ, «τϐτε θα εύςαι 

με αυτϐν που αγαπϊσ», (Αλ-μπουχϊρι). 

Ένα ακϐμααποδεικτικϐ ςτοιχεύο τύμηςησ του Αλλϊχ για τον 

Προφότη του, εύναι ϐτι δεν τον αναφϋρει με το ϐνομϊ του ϐπωσ 

ϋκανε και με τουσ ϊλλουσ προφότεσ. Όπωσ ϋκανε δηλαδό με τον 

Αδϊμ, λϋει ο Αλλϊχ, «εύπαμε: ω Αδϊμ να μϋνεισ με τη ςϑζυγϐ ςου ςτον 

παρϊδειςο», (αλ-Μπϊκαρα, 35), και ςτην περύπτωςη του Ιηςοϑ, «ω 

Ιηςοϑ, θα ςε πεθϊνει και θα ςε ανεβϊςω ψηλϊ ςε μϋνα», (Αλ Ιμρϊν, 

55), επύςησ, «ω Νϐε, κατϋβα με τισ ευλογύεσ μασ και την ειρόνη», 

(Χοϑντ, 78), και «ω Μωυςό, Εγώ εύμαι ο Αλλϊχ, ο Θεϐσ ϐλων των 

δημιουργημϊτων», (αλ-Κϊςασ, 31). Επύςησ, «ω Ζαχαρύα, ςου 

αναγγϋλουμε ϐτι  θα ϋχει ϋνα αγϐρι που το ϐνομϊ του θα εύναι Ιϊχια. 

Σϋτοιο ϐνομα δεν του δώςαμε πριν ςε κανϋναν», (Μϊριαμ, 4). 

Ενώ ςτην περύπτωςη του Προφότη, ϐταν του απευθϑνεται ο λϐγοσ, 

τϐτε γύνεται η χρόςη τησ ιδιϐτητϊσ του ωσ προφότησ. Λϋει ο Αλλϊχ, 

«ω Προφότα, ςε αποςτεύλεμε ςαν μϊρτυρα και προειδοποιητόσ», 

(αλ-Αχζϊμπ, 75). Λϋει επύςησ ο Αλλϊχ, «ω Απϐςτολε, να μεταφϋρεισ 

αυτϐ που ςου ϋρχεται απϐ τον Θεϐ ςου (ςτουσ ανθρώπουσ) και αν 

δεν το κϊνεισ, ϐτι θα θα ϋχεισ μεταφϋρει το μόνυμϊ του. Ο Αλλϊχ θα 

ςε φυλϊ απϐ τουσ ανθρώπουσ. Επύςησ προειδοποιεύ ο Αλλϊχ τουσ 

ανθρώπουσ να μην ςυμπεριφϋρονται ςτον Προφότη μεακατϊλληλο 

τρϐπο, ϐπωσ κϊνουν ϊλλωςτε μεταξϑ τουσ, «μην απευθϑνετε τον 

λϐγο ςτον Προφότη ϐπωσ κϊνετε μεταξϑ ςασ, ο Αλλϊχ γνωρύζει 

αυτοϑσ που προςπαθοϑν να κϊνουν αυτϐ. Να προςϋχουν αυτϐ που 

παραβιϊζουν τισ διαταγϋσ του να μην του βλϊπτει μια φϋτνα, 

προβοκϊτια, ό αυςτηρό τιμωρύα», 9αλ-Νοϑρ, 23). 



Επύςησ αναφϋρει ο Αλλϊχ για τον Προφότη του ωσ ςτοιχεύο τύμηςησ, 

λϋει ο Αλλϊχ, «ϋχετε τον Προφότη ςαν κατϊλληλο παρϊδειγμα για 

αυτϐν που  επιδιώκουν  να βλϋπουν τον Αλλϊχ και επιδιώκουν την 

ημϋρα τησ κρύςεωσ και αναφϋρει και δοξϊζει πολϑ το ϐνομα του 

Αλλϊχ», (αλ-Νοϑρ, 23). 

Ένα ακϐμα ςτοιχεύο τύμηςησ του Προφότη εύναι ϐτι ο Αλλϊχ και οι 

Άγγελοι τον ευλογοϑν, λϋει ο Αλλϊχ ςτο Κορϊνι, «ο Αλλϊχ και οι 

Άγγελοι ευλογοϑν και αγιϊζουν τον Προφότη, ω πιςτού, να τον 

ευλογεύτε και εςεύσ και να πεύτε : την ειρόνη να ϋχει», (Αλ-αχζϊμπ, 

52). 

Βλϋπουμε επύςησ πώσ ο Αλλϊχ τον τύμηςε με την υπερϊςπιςό του. 

Διϐτι, καθώσ αναφϋρει το Κορϊνι ο Αλλϊχ υπεραςπύζεται ο ύδιοσ τον 

Προφότη Μωχϊμαντ, ςε ςχϋςη με ϊλλουσ Προφότεσ οι οποιοι 

υπεραςπύζονταν τουσ εαυτοϑσ τουσ  ενϊντια ςτισ ψευδεύσ 

κατηγορύεσ των Απύςτων. Όταν δηλαδό τουσ αποκαλοϑςαν , ψεϑτεσ, 

τρελοϑσ, μϊγουσ κ. α., αυτϐ το αφηγεύται το Κορϊνι ςε διϊφορα 

εδϊφια του, λ. χ. την (ουρϊτ αλ-Αρϊφ, 21 – 26, 22 – 24). Απϐ την 

ϊλλη, το Κορϊνι διηγεύται πώσ ο Αλλϊχ ανϋλαβε την υπερϊςπιςη του 

Σελευταύου Προφότη, τον Μωχϊμαντ, την ειρόνη του Αλλϊχ να ϋχει, 

ϐταν οι ϊνθρωποι τον αποκαλοϑςαν, ψεϑτη, ποιητό. Η απϊντηςη του 

Αλλϊχ όταν ϊμεςη, «δεν Σου διδϊξαμε ποόιςη και δεν πρϋπει να γύνει 

τοϑτο. Αυτϐ που ςασ λϋει ϋιναι μηνϑματα (απϐ τον Αλλϊχ) και ςαφϋσ 

Κορϊνι», (Ιαςύν, 41). 

Απαντϊει επύςησ ο Αλλϊχ ς’ αυτοϑσ που τον κατηγοροϑςαν ϐτι εύναι 

τρελϐσ και μοναχϐσ, «να το υπενθυμύζεισ τον Αλλϊχ, διϐτι δεν εύναι 

οϑτε μοναχϐσ οϑτε τρελϐσ», (Αλ-Σοϑρ, 69). Σο ζότημα κορυφώνεται 

ϐτι ο Αλλϊχ ορκύζεται, υπεραςπύζομενοσ τον Προφότη, «ορκύζομαι ς’ 



αυτϐ που μπορεύτε να βλϋπετε και ς’ αυτϐ που δεν μπορεύτε, Αυτϊ 

που ςασ λϋει  εύναι λϐγια ενϐσ γενναύου Προφότη και δεν εύναι 

καθϐλου λϐγια ενϐσ ποιητό και αυτϐ το πιςτεϑουν λύγοι απϐ ςασ, 

οϑτε εύναι λϐγια ενϐσ μοναχοϑ και αυτϐ το καταλαβαύνουν λύγοι απϐ 

ςασ. Εύναι λϐγια που ςασ ϋρχονται απϐ τον Θεοϑ του ςϑμπαντοσ», 

(Αλ-χϊακα, 38 – 73).  

Ακϐμα και ϐταν τον κατηγοροϑςαν ϐτι εύναι περιπλανώμενοσ, ο 

Αλλϊχ τον υπεραςπιζϐταν, «ορκύζομαι ςτα ϊςτρα ϐταν πϋφτουν ϐτι 

ο ςϑντροφϐσ ςασ δεν εύναι καθϐλου περιπλανώμενοσ, και δεν λϋει 

τύτποτα απϐ το μυαλϐ του, εύναι λϐγια εμπνευςμϋνα απϐ τον ύδιο του 

Αλλϊχ. Σου τα ϋμαθε ϋνασ δυνατϐσ ϊγγελοσ (ο Γαβρύηλ)», (Αλ-νϊτζμ, 

1- 7). 

Ένα επύςησ ςτοιχεύο τύμηςό του εύναι ϐτι ο Αλλϊχ τον ϋςτειλε για 

ϐλον τϐν κϐςμο και ϐχι μϐνο για τουσ Άραβεσ. το ςημεύο αυτϐ 

αναφϋρουμε τα λϐγια του ύδιου του Προφότη ο οποιοσ λϋει, «ο Αλλϊχ 

μου ϋδωςε πϋντε πρϊγματα που δεν τα ϋδωςε ςε κανϋναν πριν απϐ 

μϋνα, μου ϋδωςε αςφϊλεια για ϋνα μόνα, και ϐλη η γη για μϋνα εύναι 

ςαν τζαμύ γι’ αυτϐ αν κϊποιοσ απϐ την ομματι (απϐ τουσ πιςτοϑσ 

μου) θϋλει να προςεϑχεται να προςεϑχεται ςε ϐποια γη και αν 

βρύςκεται, επύςησ ο Αλλϊχ μου επύτρεπε την λεύα, και ϐλοι οι 

προφότεσ πριν απϐ μϋνα όταν απεςταλμϋνοι μϐνο ο καθϋνασ για την 

περιοχό και τουσ ανθρώπουσ του, ενώ εγώ εύμαι απεςταλμϋνοσ για 

ϐλον τον κϐςμο», (Αλ-μουχϊρι). 

Βλϋπουμε επύςησ πώσ ο Αλλϊχ τον τιμϊ, ϐταν ορκύζεται ςτη ζωό του, 

πρϊγμα που δεν το κϊνει με ϊλλουσ, «μα τη ζωό ςου αυτού ζουν ςε 

μεγϊλη περιπλϊνηςη», (Αλ-χϋτζρ, 46). Επύςησ την Ημϋρα τησ Κρύςησ 

ο Αλλϊχ του θα του δώςει αποκλειςτικϊ την ϊδεια να μεςολαβόςει 



και να ζητόςει ςυγκώρηςη για τουσ ανθρώπουσ, λϋει ο ύδιοσ, «εύμαι ο 

δοιςπϐτησ ϐλων των παιδιών του Αδϊμ, και εύμαι ο πρώτοσ που θα 

ανούξει η γη την Ημϋρα τησ Κρύςεωσ και θα βγει, επύςησ εύμαι ο 

μοναδικϐσ που θα μεςολαβόςει». Ο Προφότησ Μωχϊμαντ εύναι ϋλεοσ 

του Αλλϊχ για τον κϐςμο. Λϋει ο ύδιοσ, «εγώ εύμαι ϋνα χαριςμϋνο 

ϋλεοσ». (Αλ-χϊκιμ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το χρέοσ μασ απέναντι ςτο Ιερό Κοράνι 

Σο Ιερϐ Κορϊνι εύναι  το  παντοτινϐ θαϑμα που δεν μπϐρεςαν οι 

ϊνθρωποι οϑτε τα φαντϊςματα να γρϊψουν κϊτι το αντύςτοιχο. Λϋει 

ο Αλλϊ, «αν οι ϊνθρωποι και τα τζύνι μαζεϑονταν για να γρϊψουν  το 

αντύςτοιχο δεν θα μποροϑςαν ακϐμα και αν ο ϋνασ βοηθοϑςε τον 

ϊλλον», (αλ-Ιςρϊα, 88). Δεν μπϐρεςε οϑτε να γρϊψουν δϋκα κεφϊλια 

«ςοϑρα» οϑτε ϋνα κεφϊλιο. Λϋει ο Αλλϊχ, «λϋνε πωσ Αυτϐσ (ο 

Προφότησ), το δημιοϑργηςε απϐ δικό του φανταςύα, αν νομύζουν ϐτι 

λϋνε την αλόθεια τϐτε να δημιουργόςουν και αυτού δϋκα κεφϊλια 

απϐ την φανταςύα τουσ και να ζητόςουν ϐ,τι βοόθεια θϋλουν μακριϊ 

απϐ τον Αλλϊχ», (Χοϑντ, 13). 

Σο Κορϊνι του ϋμαθε ο Αλλϊχ ςτον Προφότη του μϋςω ϋμπνευςησ, 

εύναι το ϑνταγμα των μουςουλμϊνων που επιμορφώνει τα όθη και 

καθοδηγεύ τουσ περιπλανώμενουσ, λϋει ο Αλλϊχ «αυτό η Βύβλοσ (το 

Κορϊνι) δεν περιϋχει τύποτα το ψευδϋσ και εύναι η καθοδόγηςη τ ων 

πιςτών. Αυτού που πιςτεϑουν ςτην μούρα και τηροϑν τισ προςευχϋσ 

και ξοδεϑουν απϐ αυτϐ που τουσ χαρύζουμε», (αλ-Μπϊκαρα, 1-3). 

Σο θαϑμα του κορανύου φαύνεται ϐταν το ϊκοςαν τα τζύνι και το 

κατϊλαβαν πύςτεψαν αμϋςωσ, λϋει ο Αλλϊχ, «ςου ςτεύλαμε μερικϊ 

τζύνι (χωρύσ να τουσ βλϋπεισ), ϊκουςαν το Κορϊνι και ϐταν τελειώςε 

η αγϐρευςη, πόγαν ςτουσ ανθρώπουσ τουσ και τουσ εύπαν ϐτι 

ϊκουςαν αγϐρευςη μιασ Βύβλου που το κατϋβαςε ο (Αλλϊχ) μετϊ απϐ 

τον Μωϒςό και που καθοδηγεύ ςτον ςωςτϐ δρϐμο». (αλ-Αχκϊφ 69). 

Δεν εύναι μϐνο τα τζύνι που τουσ προςϋλκυε το Κορϊνι, αλλϊ και οι 

Άγγελοι. Χαρακτηριςτικϐ εύναι το παρϊδειγμα που αναφϋρει ο 

Ουςϊώντ ιμπν Χουντϊώρ, ο οπούοσ λϋει ϐτι «ενώ διϊβαςα την ςουρϊτ 

αλ-Μπϊκαρα μϋςα ςτην νϑχτα και το ϊλογϐ μου όταν δεμϋνο μϐλισ 



ϊκουςε ϋκανε θϐρυβο. Όταν ςταμϊτηςα ηρϋμηςε και ϐταν ξανϊρχιςα 

ξαξανϊκανε το ύδιο. Και επειδό ο γιοσ μου ο Ιϊχια κοιμϐταν δύπλα του 

φοβϐμουν μην τον πατόςει. Όταν εξημϋρωςε διηγόθηκα ςτον 

Προφότη αυτϐ που ϋγινε. Σϐτε μου εύπε: διϊβαζε ω Ιμπν Χουντϊώρ 

διϊβαζε. Σϐτε του αποκρύθηκα: φοβϐμουν Προφότα του Αλλϊχ μην 

πατόςει το ϊλογο τον Ιϊχια επειδό όταν κοντϊ  του. Και ϐταν 

κούταξα τον ουρανϐ, τϐτε εύδα κϊτι ςαν φανϊρι. Σϐτε με ρώτηςε: 

μόπωσ γνωρύζεισ το τι όταν αυτϐ; Σουαποκρύθηκα ο Αλλϊχ και ο 

Προφότησ Σου Γνωρύζουν. Μου εύπε «αυτού όταν οι ϊγγελοι που 

κατϋβηκαν χϊρη ςτην φωνό ςου και αν ςυνϋχιζεσ την αγϐρευςη 

μϋχρι το πρωύ, τϐτε θα τουσ ϋβλεπαν και οι υπϐλοιποι ϊνθρωποι», 

(αλ-Μουχϊρι). 

Σο Κορϊνι εύναι ο λϐγοσ του Αλλϊχ που ανϋλαβε ο ύδιοσ να το φυλϊξει 

απϐ κϊθε αλλοιώςη, «Εμεύσ ςτεύλαμε το Κορϊνι και Εμεύσ το 

Φυλϊμε», (αλ-Χϋτζερ, 9). Ο ύδιοσ ο Αλλϊχ το χαρακτηρύζει ωσ αληθόσ 

Βύβλοσ και τα εδϊφια του εύναι πλόρη εξηγημϋνα για να τα 

καταλαβαύνουν ϐλοι οι ϊνθρωποι. Ο Προφότησ επύςησ 

μασπληροφϐρηςε για την μεγϊλη αξύα του Κορανύου τονύζοντασ, «ο 

πιο καλϐσ ανϊμεςϊ ςασ εύναι αυτϐσ που μαθαύνει το Κορϊνι και το 

διδϊςκει ςτουσ ϊλλουσ», (αλ-Μπουχϊρι). Σο Κορϊνι εύναι επύςησ 

ςημαντϐ μϋςο για να κατϋχει ο ϊνθρωποσ κατϊλληλη ψηλό θϋςη 

ςτην ϊλλη ζωό. Λϋει επύςησ ο Πρϐφητησ «ϐποιοσ διαβϊζει γρϊμμα 

απϐ το Κορϊνι ανταμεύβεται με Χϊςανα και η κϊθε χϊςανα γύνεται 

δεκαπϊςια. Και δεν λϋω το Α-Λ-Μ ϋνα γρϊμμα ϐμωσ το καθϋνα εύναι 

γρϊμμα ξεχωριςτϐ», (ουνϊν αλ-Σερμιδύ). 

Ο Προφότησ τονύζει τη ςημαντικϐτητα ανϊγνωςησ του Κορανύου  

λϋγοντασ ςτουσ πιςτοϑσ, «μην αφόνετε τισ οικύεσ ςασ να γύνουν 



τϊφουσ. Ο ατανϊσ αποφεϑγει τισ οικύεσ ςτισ οποιεσ διαβϊζεται το 

εδϊφιο αλ-Μϊκαρα», (Μοϑςλιμ). Αναφϋρει επύςησ ο ύδιοσ, «ςτην 

οικύα που διαβϊζεται το Κορϊνι φεϑγουν οι ςατανϊδεσ και μϋνουν οι 

ϊγγελοι επύςησ διπλαςιϊζονται οι χαρϋσ τησ. Ενώ εκεύνη που δεν 

διαβϊζεται το Κορϊνι φεϑγουν οι ϊγγελοι και μϋνουν οι ςατανϊδεσ 

επύςησ λιγοςτεϑουν οι χαρϋσ τησ», (Μουςαννϊφ ιμπν ϊμπι ϊώμπα).  

Αν παρατηροϑμε τη ςτϊςη των ςυντρϐφων του Προφότη απϋναντι 

του Κορανύου θα δοϑμε πωσ αυτού δεν ϊρνονταν  μϐνο ςτην 

αγϐρευςη και ςτην ακουό του αλλϊ προςπϊθουςαν να το 

εφαρμϐςουν ςτη καθημερινό τουσ ζωό. Προςπαθοϑςαν δηλαδό να 

τηρόςουν τισ διαταγϋσ του κατϊ γρϊμματοσ. Η ςτϊςη των 

ςυντρϐφων του Προφότη όταν μια ςτϊςη τησ εφαρμογόσ, γι’ αυτϐ 

δεν βιϊζονταν να μαθϊθουν ϐλο το Κορϊνι απ’ ϋξω, διϐτι χρειϊζονταν 

χρϐνο για να το κατανοόςουν και να το εφαρμϐςουν ς’ ϐλουσ τουσ 

τομεύσ τησ ζωόσ τουσ. Γι’ αυτϐ μποροϑμε να κατανοόςουμε την 

γρόγορη ανταπϐκριςό τουσ ϐταν ϋμαθαν ϐτι το Κορϊνι απαγορεϑει 

την κατανϊλωςη του οινοπνεϑματοσ, υποτϊχθηκαν αμϋςωσ ςτην 

διαταγό. Οι ϊνθρωποι του Κορανύου, δηλαδό που διαβϊζουν και 

τηροϑν τισ διαταγϋσ του Κορανύου εύναι ϊνθρωποι του Αλλϊχ ϐπωσ 

τονύζει ϊλλωςτε ο Προφότησ. 

Σο Ιερϐ Κορϊνι εύναι το βαςικϐ ςτοιχεύο που προςδιορύζει την 

προςωπικϐτητα των μουςουλμϊνων, διϐτι θεωρεύται ωσ πηγό απϐ 

την οποια αντλοϑν ϐλεσ τισ οδηγύεσ που αφορϐν ςτην ιςλαμικό 

θρηςκεύα. Γι’ αυτϐ πρϋπει οι ανθρώποι που γνωρύζουν την αραβικό 

γλώςςα και μποροϑν να το διαβϊζουν ςτην να το κϊνουν 

ςυςτηματικϊ, διϐτι υπϊρχουν ϊλλοι ϊνθρωποι που δεν ϋχουν αυτό 

την τϑχη και προςπαθοϑν να το διαβϊςουν ςε μεταφρϊςεισ, ενώ 



κϊποιοι ϊλλοι μπαύνουν ςτον κϐπο και αναγκϊζονται να μαθαύνουν 

αραβικϊ για να το διαβϊςουν ςτην γλώςςα που γρϊφτηκε. 

Διαβϊζοντασ ϐμωσ το Κορϊνι πρϋπει να ςτθοϑμε ςτο κϊθε του 

εδϊφιο για να το κατανοόςουμε ςωςτϊ. Διϐτι δεν αρκεύ να το 

αγορεϑουμε καθημερινώσ δύχωσ να καταλϊβουμε την ουςύα του. Λϋει 

ο Αλλϊχ, «εύναι μια ευλογημϋνη Βύβλοσ που την κατεβϊςαμε ς’ ϋνα 

για να ςυλλογιςτοϑν τα εδϊφια του και να το κατανοοϑν οι λογικού 

ϊνθρωποι», (ϊντ 69). Έτςι διατϊζει ο Αλλϊχ τουσ πιςτοϑσ να 

κατανοόςουν το Κορϊνι και ϐχι απλϊ να το διαβϊςουν. 

Πρϋπει ο ϊνθρωποσ που διαβϊζει το Κορϊνι να δεύχνει το 

απαραύτητο ςεβαςμϐ. Θα πρϋπει δηλαδό το Κορϊνι να φαύνεται ςτο 

όθοσ του και ςτισ κινόςεισ του, διϐτι το Κορϊνι βοηθϊει τον ϊνθρωπο 

να απελευθερωθεύ απϐ τισ κακύεσ και τον εγωώςμϐ του, λϋει ο Αλλϊχ, 

«αυτϐ το Κορϊνι οδηγεύ ςτον ςωςτϐ δρϐμο και αναγγϋλλει ςτουσ 

πιςτοϑσπου πρϊττουν πϊντα το καλϐ ϐτι θα ϋχουν μεγϊλη 

ανταμοιβό», (αλ-Ιςρϊα 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το κάλεςμα των Αποςτόλων και των Προφητών ςτο Ιερό 

Κοράνι 

 

Βαςικϊ ςτοιχεύα 

Σο Ιςλϊμα εύναι μια θρηςκεύα μεταρρυθμύςεων 

Παραδεύγματα απϐ τισ μεταρρυθμιςτικϋσ προςπϊθειεσ των 

προφητών  ςτο Ιερϐ Κορϊνι 

Η ανϊγκη να βελτιώνουμε τον εαυτϐν μασ  

Οι επιδρϊςεισ των μεταρρυθμύςεων πϊνω ςτον ϊνθρωπο και την 

κοινωνύα 

Οι αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ που προκϑπτουν λϐγω εγκατϊλειψησ 

μεταρρυθμύςεων 

Σεκμόρια απϐ το Ιερϐ Κορϊνι: 

Λϋει ο Αλλϊχ, «Εύχαμε ςτεύλει τουσ προφότεσ μϐνο για να 

καταγγϋλλουν το καλϐ νϋο και για να εύδοποιόςουν απϐ τισ κακϋσ 

ςυνϋπειεσ», (αλ-Ανϊμ, 78). 

Η μεταρρϑθμιςη εύναιϋνα ςτοιχεύο που το Ιςλϊμ επιδιώκει. Ένα μια 

ανθρώπινη αξύα που θα βοηθόςει πραγματικϊ ςτην ανϊπτυξη ϐλου 

τουκϐςμου. Εύναιεπύςησ μια θρηςκευτικό υποχρϋωςη διϐτι η 

μεταρρυθμύςεισ θα ςυμβϊλουν δυναμικό ςτον τερματιςμϐ τησ 

διαφθορϊσ. 

Οι μεταρρυθμύςεισ πρϋπει να φανοϑν γενικϊ ςτην ανθρώπινη 

ςυμπεριφορϊ, και πρϋπει να προςπαθόςει να περϊςει τισ 



μεταρρυθμιςτικϋσ του ςκϋψεισ ςτο γϑρω τουσ περιβϊλλον. 

Παρατηροϑμε το γεγονϐσ ϐτι ο Αλλϊχ ςτο Ιερϐ Κορϊνι ςυνδϋει την 

πύςτη του ανθρώπου με την μεταρρυθμιςτικό του ιδεολογύα, λϋει ο 

Αλλϊχ, «αυτού που πιςτεϑουν και πρϊττουν το καλϐ, δεν θα ϋχουν 

κανϋνα φϐβο οϑτε καμύα ςτεναχώρια», (αλ-Αρϊαφ, 35). υνδϋει 

επύςησ την μετϊνοια με το καλϐ ϋργο και την μεταρρϑθμιςη, «εκτϐσ 

απϐ αυτοϑσ που πιςτεϑουν και πρϊττουν το καλϐ», (αλ-Μπϊκαρα, 

121).  

Δεν εύναι μϐνο αυτϐ, παρατηροϑμε ϐμωσ ϐτι το βαςικϐ μόνυμα των 

Αποςτϐλων όταν η μεταρρϑθμιςη και να διορθώςουν αυτϐ που 

κατϋςτρεψαν οι ϊνθρωποι με τισ αμαρτύεσ τουσ και με τισ ηθικϋσ 

φθορϋσ τουσ. Γι’ αυτϐ βλϋπουμε πώσ ϋςτειλε ο Αλλϊχ τουσ προφότεσ 

για να διορθώςει ο καθϋνασ τισ ηθηκιλεσ φθορϋσ που υπόρξαν ςτην 

εποχό του.  

Άξιον αναφορϊ εύναι ϐτι ο Προφότησ ουϊώμπ, την ειρόνη του Αλλϊχ 

να ϋχει, προςπαθοϑςε να ανατρϋψει τισ δογματικϋσ περιπλαόςεισ 

του λαοϑ του, που τον οδόγηςαν ςτην οικονομικό διαφθορϊ. Ο 

ουϊώμπ ϋθειλε την ηθικό μεταρρϑθμιςη του λαοϑ του και αυτϐ θα 

τον οδηγοϑςε ςε γενικϋσ μετααρρυθμύςεισ, «και τουσ ανθρώπουσ 

τουσ Μϊντιεν, ϋχουμε ςτεύλει τον ουϊώμπ. Αυτϐσ τουσ ϋλεγε: ω λαϋ 

να λατρεϑτετε μϐνο τον Αλλϊχ διϐτι ϊλλον θεϐσ εκτϐσ απϐ αυτϐν δεν 

ϋχετε. Επύςησ το μϋτρημα και το ζϑγιςμϊ ςασ να μην εύναι λειψϊ. ασ 

θεωρώ καλοϑσ ανθρώπουσ και φοβϊμαι να ϋχετε αυςτρό τιμωρύα 

απϐ τον Αλλϊχ», (Χοϑντ, 87). Σονύζουμε ϐτι ο ύδιοσ ο ουϊώμπ θεωεύ 

ϐτι οι προςπϊθειεσ του για μεταρρυθμύςεισ για να καρποφοροϑν 

πρϋπει να υπϊρχειη θεώκό παρϋμβαςη, «η κϊθε επιτυχύα μου εύναι 

απϐ τον Αλλϊχ, πϊνω ς’ Αυτϐ βαςύζομαι και ς’ Αυτϐ θα ξαναγυρύςω». 



Ο ύδιοσ τονύζει με τον τρϐπο αυτϐ ϐτι οι μεταρρυθμύςεισ που γύνονται 

απϐ ϋναν ϊνθρωπο, πρϋπει να γύνονται για το καλϐ ϐλων χωρύσ 

δηλαδό να κρϑβεται κανϋνα προςωπικϐ ςυμφϋρον πύςω απϐ αυτϐ. 

Οι μεταρρθμύςεισ του όταν για ϐλη την κοινωνύα, γι’ αυτϐ λϋει, ϐπωσ 

ϊλλωςτε αναφϋρει το Κορϊνι, «Να φοβϐςαςτε τον Αλλϊχ και με 

υπακοϑτε, και να μην υπακοϑτε εκεύνουσ τουσ διαφθαρμϋνουσ που 

διαςκοροϑν το κακϐ ςτην γη και κανϋνα καλϐ δεν επιδιώκουν», (αλ-

ουαρϊα, 151 – 156). Σο ύδιο ϋκανε και ο Μωϒςόσ, την ειρόνη του 

Αλλϊχ να ϋχει, ϐταν όθελε να φϑγει εύπε ςτον αδελφϐ του τον Ααρϐν, 

«εύπε ο Μωυςόσ ςτον αδελφϐ του τον Ααρϐν: να με αντικαταςτόςεισ 

καινα με εκπροςωπύςεισ εςϑ ςτον λαϐ μου και να κϊνεισ μϐνο το 

καλϐ ϋργο και να μην ακολουθόςεισ αυτοϑσ που επιδιώκουν μϐνο το 

κακϐ», (αλ-Αρϊαφ, 176). 

το τϋλοσ όρθε ο Προφότησ του Ιςλϊμ για να κϊνει και αυτϐσ με τη 

ςειρϊ του τισ μεταρρυθμύςεισ που χρειϊζονται ς’ ϐλουσ τουσ τομεύσ 

τησ ζωόσ. Προςπαθοϑςε δηλαδό να κϊνει μεταρρυθμύςεισ ςτην 

οικονομύα, ςτην κοινωνύα, ςτην πολιτικό κλπ. Αν επικεντρώνει 

κανεύσ την προςοχό του ςτη ζωό του Προφότη, την ειρόνη του Αλλϊχ 

να ϋχει, θα παρατηρόςει ϐτι ο Προφότη κατϐρθωςε να χτύςει ϋναν 

μεγϊλο πολιτιςμϐ που περιϋχει και μεγϊλεσ ηθικϋσ αξύεσ. Γνωρύζουμε 

απϐ τισ ιςτορικϋσ πηγϋσ πώσ όταν η κοινωνύα Σου πριν την αποςτολό 

του, ϐπου επικρατοϑςαν οι αδικύεσ, η μοιχεύα, οι ληςτεύεσ, οι φϐνοι 

κλπ. Ο Προφότησ αντιμετώιζε ϐλα αυτϊ με μεταρρυθμιςτικό μϋθοδο. 

Ο κϑριοσ ςκοπϐ του όταν να βελτιώςει την ηθικό τησ κοινωνύασ, και 

αυτϐ όταν η ουςύα τησ αποςτολόσ Σου.  

Γι’ αυτϐ βλϋπουμε ϐτι ςτην θρηςκευτικό πλευρϊ, προςπαθοϑςε να 

εξηγόςει ςτουσ ανθρώπουσ το θϋμα τησ μονοθεώκόσ λατρεύασ, και ϐτι 



ο Αλλϊχ εύναι ϋνασ  και ς’ αυτϐ βαςιζϐταν ςτον διϊλογο 

χρηςιμοποιώντασ πειςτικϊ τεκμόρια για να υποςτηρύξει τη γνώμη 

του.  

Οι μεταρρυθμύςεισ εύναι αναγκαύεσ για την ανϊπτυξη τησ κοινωνύασ 

επύςησ θα βοηθοϑν δυναμικϊ ςτο να ενωθοϑν οι μουςουλμϊνοι. Η 

ϋλλειψη των μεταρρυθμύεων οδηγεύ με μαθηματικό ακρύβεια προσ 

την καταςτροφό τησ κοινωνύασ, τησ οικογϋνειασ, με αποτϋλεςμα να 

επικρατόςει η διαφθορϊ παντοϑ ςτην κοινωνύα. Σϐτε χϊνονται οι 

αξύεσ τησ κοινωνύασ και του πολιτιςμοϑ, διϐτι οι ϋλλειψη 

μεταρρυθμύςεων εύναι βαςικϐ ςτοιχεύο τησ φτώχειασ και τησ 

δυςτυχύασ. 

Άξιον αναφορϊσ εύναι επύςησ ϐτι χϊρη ςτισ προοδευτικϋσ 

μεταρρυθμύςεισ θα γνωρύςει ο καθϋνασ ςτην κοινωνύα τα 

δικαιώματϊ του και τϐτε δεν θα εξαπατόςει των ϊλλων τα 

δικαιώματα. Οι μεταρρυθμύςεισ θα καθορύςουν τον ρϐλο του 

καθενϐσ απϐ μασ ς’ ϐλουσ τουσ τομεύσ, και ϋτςι θα κϊνει ο καθϋνασ τη 

δουλειϊ του καθώσ πρϋπει. Δύνουν επύςησ την ευκαιρύα ςτο να 

αναλϊουν αυτού που αξύζουν, να εφαρμϐζεται δηλαδό η αξιοκρατύα. 

Με τον τρϐπο αυτϐ θα περιοριςτεύ η διαφθορϊ και θα τελειώςει η 

αδικύα ςτην κοινωνύα. Οι μεταρρυθμύςεισ δεν εύναι μϐνο ςτα 

καθημερινϊ πρϊγματα, αλλϊ και ςτην θρηςκεύα. Και αυτϐ απαιτεύ 

την ςωςτό κατανϐηςη των κειμϋνων. Αυτϐ το ζητοϑςε και ο 

Προφότησ απϐ τον Αλλϊχ, τητοϑςε δηλαδό απϐ τον Αλλϊχ να του 

καθοδηγόςει ς’ ϐλα ςτην δογματικό του πύςη, ςτην καθημερινό ζωό 

αλλϊ και την ημϋρα τησ κρύςεωσ. 

Η κοινωνύα μασ απαιτεύ ριζικϋσ μεταρρυθμύςεισ, ιδιαύτερα ςτισ μϋρεσ 

μασ, διϐτι επικρατοϑν τα διαφθαρμϋνα όθη, οι απϊτεσ, χϊθηκε και ο 



ςεβαςμϐσ προσ των μεγϊλων ανθρώπων, των επιςτημϐνων και των 

γονεών. 

Γι’ αυτϐ οι μεταρρυθμύςεισ μϋςα ςτην κοινωνύα δεν πρϋπει να εύναι 

καθϐλου ςτιγμιαύεσ, πρϋπει ϐμωσ να ςυνεχύςουν για το καλϐ ϐλων. ’ 

αυτϐ χρειϊζεται να ςυμβϊλειο καθϋνασ γιατύ δεν μπορεύ ϋνασ μϐνοσ 

του. Ο Προφότησ λϋει, «αν ϋρθειη μϋρα τησ κρύςεωσ και κϊποιοσ 

κρατϊει ςτα χϋρια του ϋνα μικρϐ δϋντρο δοινικιϊσ, τϐτε να μην 

ςηκωθεύ μϋχρι να το φυτϋψει εφ’ ϐςον μπορεύ να το κϊνει». (αλ-

Μπουχϊρι). ημειωτϋον εύναι ϐτι οι μεταρρυθμύςεισ πρϋπει πρώτα να 

ξεκινόςουν απϐ τον ϊνθρωπο, και την οικογϋνεια και μετϊ την 

κοινωνύα.  

Οι μεταρρϑθμύςεισ ϋχουν το θετικϐ του αποτϋλςμα ςτον ϊνθρωπο ςε 

τοϑτη τη ζωό και ςτην ϊλλη. Σο Ιερϐ Κορϊνι τονύζει το θϋμα αυτϐ ςε 

πολλϊ ςημεύο και καλεύ τουσ πιςτοϑσ να το ςυλλογιςτοϑν, «αν 

κϊνετε καλϐ ϋργο και φοβοθεύτε τον Αλλϊχ, τϐτε θα δεύτε ϐτιο Αλλϊχ 

εύναι Παντελεόμων».       

 

 

 

 

 

 

 

 



Σα χαρακτηριςτικϊ των πιςτών 

Ο Αλλϊχ ϋχει μεγόλο ϋλεοσ για τουσ δούλουσ Σου γι’ αυτό τουσ ϋςτειλε 

Αποςτόλουσ που να τουσ καθοδηγόςουν ςτο ςωςτό δρόμο και για να μην 

ϋχει κανεύσ καμύα δικαιολογύα ότι δηλαδό δεν γνώριζε, λϋει ο Αλλϊχ 

«Απόςτολοι αναγγϋλλουν τα καλϊ νϋα και που προειδοποιούν επύςησ για 

να μην ϋχουν οι ϊνθρωποι καμύα δικαιολογύα απϋναντι ςτον Αλλϊχ αφού 

τουσ ϋςτειλε Αποςτόλουσ», (αλ-Νεςϊα, 125). 

Η πύςτη ςτον Αλλϊχ εύναι το πιο υψηλό και ςημαντικό ςτοιχεύο που 

ϋφεραν οι Προφότεσ (την ειρόνη του Αλλϊχ να ϋχουν). Αυτό η πύςτη ςτον 

Αλλϊχ ςημαύνει η ςταθεροπούηςη του δόγματοσ ςτην καρδιϊ, δηλαδό να 

πιςτεύει ςτον Αλλϊχ, ςουσ Άγγελουσ, ςτισ Βύβλουσ, ςτουσ Προφότεσ, ςτην 

Ημϋρα τησ Κρύςεωσ και ςτην μούρα εύτε αυτό η μϋρα καλό εύτε κακό. Και 

πρϋπει ο κϊθε πιςτόσ να τηρεύ όλεσ τισ θρηςκευτικϋσ υποχρεώςεισ που 

ορύζει ο θεώκόσ νόμοσ, και όλεσ τισ προςταγϋσ και τισ απαγορεύςεσ που 

ανϋφερε ο Προφότησ την ειρόνη του Αλλϊχ να ϋχει. 

Σο να γνωρύζει κανεύσ τον Αλλϊχ εύναι η αχρό τησ πύςτησ, λϋει ο Αλλϊχ, «να 

γνωρύζεισ ότι δεν υπϊρχει ϊλλοσ θεόσ παρϊ μονϊχα ο Αλλϊχ και να 

ζητόςεισ ςυγχώρηςη για τισ αμαρτύεσ ςου επύςησ για τισ αμαρτύεσ των 

ϊλλων πιςτών. Ο Αλλϊχ γνωρύζει το πού θα καταλόξετε», (Μουχϊμαντ, 

19). 

Η πύςτη ςτον Αλλϊχ ςχετύζεται επύςησ με την καλό πρϊξη. Αυτϊ τα δυο 

ςτοιχεύα δεν χωρύζονται, αναφϋρονται με ταζύ και ςτο Ιερό Κορϊνι, 

«εκεύνοι που πιςτεύουν και πρϊττουν το καλό, θα μπούν ςτον Παρϊδειςο 

και εκεύ θα ϋχουν αύωνια ζωό», (αλ-Μπϊκαρα, 86). Λϋει επύςησ ο Αλλϊχ, 

«εκεύνοι που πιςτεύουν και κϊνουν καλϋσ πρϊξεισ, ο Θεόσ θα τουσ 

καθοδηγόςει χϊρη ςτην πύςτη τουσ. Θα ϋχουν επύςησ τρεχόμενα ποτϊμια 

και πλούςιουσ παραδεύςουσ», (Ιουνύσ, 9). Άξιον αναφορϊ εύναι το γεγονόσ 

ότι η πύςτη αυξϊνεται με την υπακοό ςτον Αλλϊχ και μειώνεται με την 



ϊρνηςη τησ υπακοόσ. Γι’ αυτό υπϊρχει διαφορϊ ςτην πληρότητα τησ 

πύςτησ από ϋναν ϊνθρωπο ςτον ϊλλον.  

Βλϋπουμε πώσ ο Προφότησ ενδιαφερόταν πϊντα να διδϊξει ςτουσ πιςτούσ 

τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ πύςτησ και του ιςλαμικού δόγματοσ. Γι’ αυτό, 

καθώσ αναφϋρεται ςτο Χαντύθ, τουσ διδϊξε τα βαςικϊ ςτοιχεύα βϊςη των 

οποιων γύνεται ο ϊνθρωποσ πιςτόσ. Αυτό φαιύνεται όταν του όρθε μια 

μϋρα ο αρχϊγγελοσ Γαβριόλ, ενώ ο Προφότησ καθόταν με τουσ 

ςυντρόφουσ του, και ϊρχιςε να τον ρωτόςει: ω Μουχϊμαντ, πεσ μου τι 

εύναι το Ιςλϊμ; Σου αποκρύθηκε: το Ιςλϊμ εύναι να μαρτυρόςει ότι δεν 

υπϊρχει ϊλλοσ Θεόσ παρϊ μόνο ο Αλλϊχ και ο Μουχϊμαντ εύναι Προφότησ 

του, και να τηρεύσ τισ προςευχϋσ, την ελεημοςύνη. Επύςησ να νυςτεύει το 

Ραμαζϊνι και να προςκινόςεισ την Μϋκκα, αφού φυςικϊ μπορεύσ. Σο 

αποκρύθηκε ϋχεισ δύκιο. Σον ρώτηςε τι ςημαύνει η πύςτη; Σου απϊντηςε: να 

πιςτεύει ςτον Αλλϊχ, ςτουσ Αγγϋλουσ του, ςτισ Βύβλουσ, ςτουσ Προφότεσ 

του και ςτην μούρα. Σότε του εύπε: ϋχεισ δύκιο. Και μετϊ τον ρώτηςε ποιο 

εύναι το Ιχςϊν «η υπϋρτατη πύςτη»; Σου απϊντηςε: το Ιχςϊν εύναι να 

λατρεύει τον Αλλϊχ ςαν να τον βλϋπεισ, διότι ναι μην εςύ δεν τον βλϋπει 

όμωσ Αυτόσ ςε βλϋπει. Σϋλοσ τον ρώτηςε΅πότε εύναι η ημϋρα τησ κρύςεωσ; 

Και του αποκρύθηκε: γνωρύζω ό,τι γνωρύζεισ και εςύ, δηλαδό δεν γνωρύζει 

πότε εύναι». (Μούςλιμ). Ο Προφότησ δεν γνωρύζει πότε θα εύναι η ημϋρα 

τησ κρύςεωσ, όμωσ μασ ανϋφερε τα βαςικϊ τησ ςημϊδια.  

Οι πιςτού ϋχουν γνωςτικϊ χαρακτηριςτικϊ, ϋνα από αυτϊ εύναι ο φόβοσ 

από τον Αλλϊχ. Δηλαδό πρϋπει να γεμύςει ο κϊθε πιςτόσ την καρδιϊ του με 

τον φόβο από τον Αλλϊχ. Αυτό το γεγονόσ καθύςταται ϋνα βαςικό 

ςτοιχεύο που θα τον εμποδύςει από το να κϊνει κακϋσ πρϊξεισ. Λϋει ο 

Αλλϊχ, «οι αληθινού πιςτού εύναι αυτού που όταν αναφϋρται ο Αλλϊχ ϋχουν 

μεγϊλο φόβο ςτισ καρδιϋσ του και όταν διαβϊζεται το Κορϊνι μπροςτϊ 

τουσ γύνονται όλο και πιο πιςτού. Αυτού βαςύζονται πϊνω ςτον Αλλϊχ ς’ 

όλοεσ τουσ τισ πρϊξεισ», (αλ-Ανφϊλ, 6-3).  



Άλλο ςτοιχεύο του πιςτού εύναι να λατρεύει τον Αλλϊχ και μόνο, αυτό εύναι 

το δικαύωμα του Αλλϊχ ςτουσ ανθρώπουσ. Διότι ο Αλλϊχ δημιούργηςε όλα 

τα δημιουργόματα, τουσ ανθρώπουσ, τουσ αγγϋλουσ, τα τζύνι, τα ζώα κ.ϊ. 

για να τον λατρεύουν, λϋει ο Αλλϊχ, «δημιούργηςα τουσ ανθρώπουσ και τα 

τζύνι μόνο και μόνο για να μελατρεύουν». Άρα η αποςτολό και η παρουςύα 

των ανθρώνων ςτην γη ϋχει ωσ βαςικό ςκοπό την λατρεύα του μοναδικού 

θεού. Αν τηρούν αυτό τότε η αμοιβό τουσ θα εύναι ο παρϊδειςοσ, λϋει ο 

Προφότησ, απευθυνόμενοσ ςτον ςύντροφό του τον Μουϊδ, «ω Μουϊδ 

γνωρύζεισ ποιο εύναι το δικαύωμα του Αλλϊχ ςτουσ ανθρώπουσ και ποιο 

εύναι το δικαύωμα των ανθρώπων ςτον Αλλϊχ; Ο Μοουϊδ αποκρύθηκε ο 

Αλλϊχ γνωρύζει και ο Προφότησ του επύςησ. Σότε εύπε ο Προφότησ το 

δικαύωμα του Αλλϊχ ςτουσ ανθρώπουσ εύναι να λατρεύουν τον Αλλϊχ και 

να μην μοιρϊζουν αυτό την λατρεύα με κανϋναν ϊλλον. Και το δικαύωμα 

των αθρώπων ςτον Αλλϊχ εύναι να τουσ πηγαύνει ςτον παρϊδειςο.τότε 

εύπε ο Μουϊδ: να το πω αυτό ςτουσ ανθρώπουσ Προφότα του Αλλϊχ; Να 

το πω ςτουσ ανθρώπουσ αυτό; Σου απϊντηςε: όχι για να μην 

τεμπελιϊζουν. (Μούςλιμ).  

Βαςικό ςτοιχεύο του πιςτούσ επύςησ εύναι να τηρεύ τισ προςευχϋσ του. Γι’ 

αυτό λϋει ο Αλλϊχ, «θα πετύχουν οι πιςτού που τηρούν τισ προςευχϋσ τουσ 

με πληρότητα και φόβο». Η προςευχό εύναι χαρακτηριςτικό γνώριςμα τησ 

ιςλαμικόσ θρηςκεύασ, λϋει ο Αλλϊχ, «να τηρεύτε τισ προςευχϋσ ςασ και να 

δύνεται ελεημόςυνη», (αλ-Μπϊκαρα, 73). 

Όμωσ πρϋπει ο ϊνθρωποσ να τηρεύ τισ προςευχϋσ του καθώσ πρϋπει 

δηλαδό με φόβο από τον Αλλϊχ και να επικεντρώνει την προςοχό του ς’ 

αυτϋσ. Οι προςευχϋσ βοηθούν τον πιςτό να ϋχει καλό όθοσ και ύφοσ, διότι 

οι προςευχϋσ απαγορεύουν τισ κακϋσ πρϊξεισ. 

Χαρακτηριςτό ςτοιχεύο επύςησ του πιςτού εύναι να ξοδεύει για χ’αρη του 

Αλλϊχ δύνοντασ ςτουσ φτωχούσ και ςτουσ ανθρώπουσ που ϋχουν ανϊγκη. 

Ακόμα και αν αυτού οι φτωχού εύναι ςυγγενεύσ του, αυτό ανταμεύβεται από 



τον Αλλϊχ. Αυτϊ τα χαρακτηριςτικϊ ςτοιχεύα προςδιορύζουν τον πιςτό 

ϊνθρωπο. Και αν τα τηρεύ κανεύσ αυτό θα εύναι προσ όφελοσ του ύδιου και 

τησ κοινωνύασ του αλλϊ και προσ όφελοσ τησ πατρύδασ του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα πλεονεκτήματα των συντρόφων του Προφήτη 

καικάποια 

παραδείγματα από τον βίο τους 

Ο Αλλάχ διάλεξε στον Προφήτη Σου συντρόφους αγαθούς και τίμους που τον 

πίστευαν και τον υποστήριζαν. Σους δίδασκε ο Προφήτης και άντλουσαν από 

την καθαρή του πηγή που ξεχείλιζε από δύναμη και πίστη. Γι’ αυτό ήταν οι 

πιο πιστοί, οι πιο μορφωμένοι, είχαν επίσης μεγάλη ικανότητα κατανόησης 

και πάντα έκαναν το καλό. Αυτοί οι σύντροφοι σήκωναν ψηλά τη σημαία της 

θρησκείας υπηρετώντας  μόνο τον Αλλάχ. Αυτοί κέρδισαν την ευλογία και 

του Αλλάχ. Βλέπουμε πώς ο Αλλάχ τους επαινεί στο Ιερό Κοράνι λέγοντας, 

«οι πρώτοι πιστοί από τους Μετανάστες «αλ-Μουχατζερίν» και οι 

υποστηριχτές «αλ-Ανσάρ» που τους ακολούθησαν πιστά, όλους αυτούς τους 

ευλογεί ο Αλλάχ. Και αυτοί παραμένουν ικανοποιημένοι από τον Αλλάχ. 

Αυτοί θα έχουν επίσης παραδείσους με ποτάμια όπου εκεί θα έχουν αίωνια 

ζωή. Αυτό καθαυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος», (αλ-Σαούμπα 111). Εκείνο 

ήταν οι σύντροφοι του Προφήτη που τους του επίλεξε ο Αλλάχ. 

Εκείνη η γενιά ήταν η πρώτη που κατέφερε να αλλάξει το πρόσωπο της ζωής, 

κουβαλούσαν και το το προφητείο λυχνάρι για να φωτίσουν το δρόμο 

μπροστά σ’ όλη την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό όλες οι προσπάθειες που κάνουμε 

για να γίνουμε όπως αυτοί είναι μάταιες. Λέει ο Προφήτης επαινώντας τους 

συντρόφους του «μα τον Αλλάχ, που κρατά την ψυχή μου, αν ο καθένας από 

σας ξοδεύει όπως το βουνό του Ούχουντ σε χρυσάφι, δεν θα φτάσει σ’ αυτό 

που έκαναν ούτε στο μισό του» (αλ-αϊχάν». Όλο αυτό επειδή οι σύντροφοι 

του Προφήτη κόπιαζαν πολύ για να διαδώσουν την θρησκεία του Αλλάχ 

προσφέροντας ακόμη και τις ψυχές και τις περιουσίες τους προς την χάρη του 

Αλλάχ και του Προφήτη Σου. Λέει ο Αλλάχ, «ο Αλλάχ εξαγάρασε από τους 

πιστούς τις ψυχές και τις περιουσίες τους με τον παράδεισο όταν αυτοί 

μάχονται για τον Αλλάχ, σκοτώνουν και σκοτώνονται. Ο Αλλάχ τηρεί τις 

υποσχέσεις Σου, όπως αναφέρεται άλλωστε την Σορά, στο Ευαγγέλιο. Κανείς 



δεν τηρεί τις υποσχέσεις όπως ο Αλλάχ. Να χαίσεστε την εξαγορά σας διότι 

αυτό είναι μεγάλο κέρδος», (αλ-Σαουμπά 111). 

Όπως γνωρίζουμε το δικαίωμα του Προφήτη πάνω μας δηλαδή να 

διαβάζουμε την ιστορία του βίου του και να τον ακολουθούμε, επίσης να 

τηρούμε την αρ’αα του, χρειάζεται να γνωρίζουμε τα καμώματα των 

συντρόφων του και την ιστορία τους γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να 

μιμηθούμε το έργο τους σ’ όλους τους τομείς. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που 

τους επίλεξε ο Αλλάχ για τον Προφήτη Σου και για να διαδώσουν την 

θρησκεία Σου. 

Ο Αλλάχ αναφέρει κάποια χαρακτηριστικά τους στο Ιερό Κοράνι για να 

δείξει την υψηλή θέση που κατέχουν, «ο Μουχάμαντ ο Προφήτης του Αλλάχ 

και οι οπαδοί του έχουν σκληρή στάση απέναντι στους άπιστους ενώ μεταξύ 

τους πάντα υπάρχει το έλεος. Σους βλέπει κανείς πάντοτε να τηρούν τις 

προσευχές τους ζητώντας από τον Αλλάχ την ευλογία και τις χαρές. τα 

μέτωπά τους έχουν σημάδια από τις πολλές προσευχές, αυτά είναι τα 

χαρακτηριστικά τους στην Σορά. Ενώ στο Ευαγγέλιο παρουσιάζονται σαν 

καλλιέργειες που που δίνουν τους άφθονους καρπούς τους, πράγμα που 

ικανοποιεί τους καλλιεργητές.  Όλο αυτό προκαλεί την λύπη και τη 

στεναχώρια των απίστων. Ο Αλλάχ υπόσχεται στους πιστούς από αυτούς που 

πράττουν πάντα το καλό έργο συγχώρηση και μεγάλη ανταμοιβή», (αλ-Υάτχ, 

69). Παρατηρούμε πώς ο Αλλάχ χαρακτηρίζει τη στάση τους απέναντι στους 

άπιστους ως σκληρή, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν άδικοι μαζί τους. Σους 

ευλόγησε ο Αλλάχ, όπως αναφέρει το Κοράνι, «ο Αλλάχ είναι ικανοποιημένος 

από τους πιστούς που σου δίνουν την υπ΄σχεσή του κάτω από το δέντρο. Ο 

Αλλάχ γνωρίζει τι κρύβουν οι καρδιές τους γι’ αυτό τους χάρισε μεγάλη 

ψυχραιμία και τους έταξε σύντομη θριαμβευτική κατάκτηση», (αλ-Υάτχ 18). 

Σα λεγόμενα του Προφήτη «τα Φαντίθ» τονίζουν την ιδιαίτερη θέση που 

κατέχουν οι σύντροφοί του. Πολλές φορές μάλιστα, εντοπίζουμε αρκετά 

επαινητικά λόγια εκ μέρους του για τους συντρόφους του. Φαρακτηριστικό 

είναι αυτό που αναφέρει ο Αμπντουλλάχ ιμπν Μασούντ, την ευλογία του 



Αλλάχ να έχει, ο οποιος αναφέρει ότι ο Προφήτης λέει, «η καλύτερη γενιά 

είναι η δική μου μετά αυτή που ακολουθεί και εκείνη που θα ρθει μετά». Ο 

κύριος λόγος βάση του οποίου η γενιά του ήταν η καλύτερη είναι ότι πιστοί 

από αυτή την γειά τον πίστευαν και τον υποστήριζαν και αντέχαν τα 

παθήματα προς την χάρη του Αλλάχ.  

ημειωτέον είναι επίσης αυτό που αναφέρει ο Αμπντουλλάχ ιμπν Μασούντ, ο 

οποίος είπε «ο Αλλάχ κοίταξε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και επίλεξε 

την καρδιά του Μουχάμαντ ως την καλύτερη και αγνή καρδιά γι’ αυτό τον 

επίλεξε για την αποστολή Σου. Ύστερα κοίταξε πάλι στις των ανθρώπων και 

βρήκε, μετά από εκείνη του Μουχάμαντ, τις καρδιές των συντρόφων του και 

του έκανε συμβούλους του. Μάχονταν για την θρησκεία του Αλλάχ. 

Εντούτοις, αυτό που θεωρούν οι Μουσουλμάνοι καλό, τότε θα είναι καλό και 

για τον Αλλάχ, και αυτό που θεωρούν κακό τότε κακό θα είναι και για τον 

Αλλάχ».  

Οι σύντροφοι του Προφήτη ήταν και είναι σαν μια ασπίδα, είναι η ασφέλεια 

της Ομμάχ. Λέει ο Προφήτης , «τα αστέρια είναι η ασφέλεια του ουρανού και 

αν ξαφανιστούν τότε συμβεί στον ουρανό αυτό που της είχε υποσχεθεί. Και 

εγώ είμαι η ασφάλεια για τους συντρόφους μου και αν φύγω εγώ, τότε θα 

συμβεί σ’ αυτούς αυτό που τους είχε γραφτεί. Επίσης οι σύντροφοί μου είναι η 

ασφέλεια της Ομμάχ μου και όταν αυτοί φύγουν τότε θα συμβεί στην Όμμαχ 

αυτό που σης είχε υποσχεθεί», . (Μούσλιμ). Οι παρουσία των συντρόφων του 

Προφήτη φύλαγε την Όμμαχ από τις περιπλανήσεις.  

Βλέπουμε επίσης ότι ο Αλλάχ μαρτυρεί και επιβεβαιώνει την γενναιοδωρία 

τους και τον κόπο τους στον δρόμο Σου. Λέει ο Αλλάχ, «Όμως ο Προφήτης 

και οι πιστοί μάχονταν με τις ψυχές τους και τις περιουσίες τους, αυτοί θα 

έχουν τις χαρές και εν τέλει αυτοί θα είναι οι επιτυχημένοι. Ο Αλλάχ τους 

προετοίμασε παραδείσους με ποτάμια όπου θα ζήσουν αιώνια. Αυτό θα είναι 

το απόλυτο μεγάλο κέρδος», (αλ-Σαούμπα 88-89). Μεταξύ των συντρόφων 

του Προφήτη υπήρχε ένας ανταγωνισμός στο ποιος θα έχει την πρωτιά να 

κάνει καλή πράξη. Σέτοια πράξη έγινε από τους δυο μεγάλους ευεργέτες και 



συντρόφους του Προφήτη, τον Αμπού Μπάκρ και τον Ομάρ. Οι δυο αυτοί 

ανταγωνίστηκαν μια μέρα για το ποιος θα κάνει την μεγαλύτερη ελεημοσύνη, 

εν τέλει κέρδισε ο Αμπού Μπάκρ. Ο οποιος όταν τον ρώτησε ο Προφήτης τι 

άφησε στην οικογένειά σου; Σου απάντησε με απόλυτη σιγουριά, τους άφησα 

τον Αλλάχ και τον Προφήτη του». (αλ-Σερμεδί). Ένα ακόμα παράδειγμα της 

καλής και πιστής γυναίκας είναι η Νασίμπα μπεντ Κά’μπ αλ-Ανσαρια. Ο 

Προφήτης μίλησε για την γυναίκα αυτή λέγοντας «την ημέρα του Ούχουντ 

«της μάχης του Ούχουντ» δεν υπήρχε ούτε μια φορά που να κοιτούσα δεξιά 

και αριστερά χωρίς να έβλεπα την Ουμ Αμμάρ να μάχεται για να με 

υπηρασπιστεί. Μέχρι που ήρθε κάποιος που ήθελε να φονε’υσει τον Προφήτη 

όμως όσο προσπαθούσε έβρισκε την Ουμ Αμμάρ μπροστά του. Άρχισε να την 

χτυπήσει στον ‘ωμο της μέχρι που της έσπασε το κούκαλο από τα δυνατά 

χτυπήματα του ξίφους. Σότε της είπε ο Προφήτης «πόσο αντέχει Ουμ 

Αμμάρ!», και αυτή απάντησε μα αντέχω και αντέχω και αντέχω. Μετά της 

είπε να του ζητήσει ό,τι θέλει, και αυτή ζήτησε να τον συντροφεύσει στον 

παράδεισο. Και της απάντησε όχι μόνη σου Ουμ Αμμάρ αλλά θα έχεις και την 

οικογένειά σου. 

Αυτοί ήταν οι σύντροφοι του Προφήτη που θα πρέπι να τους μαθαίνουμε στα 

παιδιά μας και πρέπει να τους μαθαίνουμε πώς να τους μιμηθούν. 

Η αγάπη και ο σεβασμός είναι δυο υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να τα 

έχει ο κάθε Μουσουλμάνος για τους συντρόφους του Προφήτη. Λέει ο 

Προφήτης αναφερόμενος στους στους Ανσάρ, «μόνος ένας πιστός τους 

αγαπάει, ενώ ο διπρόσωπος τους μισεί. Όποιος τους αγαπάει τον αγαπάει και 

ο Αλλάχ και όποιος τους μισεί τον μισεί και ο Αλλάχ». Η αρ’αα απαγορεύει 

την κάθε είδους προσβολή των συντρόφων του Προφήτη, διότι αυτός που 

τους επίλεξε για την συντροφιά του Προφήτη είναι ο Αλλάχ. 

Άξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι σύντροφοι του Προφήτη κατείχαν το 

καλό ήθος και είχαν μεγάλη γενναιοδωρία επίσης έδωσαν το καλύτερο 

παράδειγμα στην επιστήμη και το έργο. Έκαναν μεγάλες θυσίες για την 

θρησκεία του Αλλάχ, λέει ο Αλλάχ «για τους φτωχούς αυτούς μεταμάστες 



«Μουχατζερέν», που τους έχουν εκβάλλει βίαιως από τις κατοικίες τους και 

τις περιουσίες τους, αναζητώντας τις χαρές από τον Αλλάχ και την 

συγχώρησή Σου. Φαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ουχάιμπ αλ-

Ρούμι ο οποίος απεφάσισε να δώσει όλη του την περιουσία στους απίστους 

για να τον αφήσουν να ταξιδέψει εν τέλει έγινε αυτό. Ο Προφήτης 

ενθουσιάστηκε από την πράξη του και φώναξε «κέρδισε ο ουχάιμπ κέρδισε ο 

ουχάιμπ». 

Δεν ήταν μόνο οι άντρες αλλά και οι γυναίκες που θυσίαζαν για την διάδωση 

της ισλαμικής θρησκείας, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Φαντέζτα μεντ 

Φουάιλεντ η οποία υποστήριζε τον σύζυγό της τον Προφήτη. ημειωτέον 

είναι αυτό που έκανε όταν του ρθει η έπνευση για πρώτη φορά. Ήταν η 

πρώτη γυναίκα που τον πίστεψε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προς ισόρροπη και σταθερη οικογενειακή σχέση 

Σο Ισλάμ δίνει μεγάλο ενδιαφέρον στην οικογένεια διότι είναι η πρώτη 

και η πιο σημαντική πέτρα στο κοινωνικό οικοδόμημα. Γι’ αυτό όσο 

ακέραια και σταθερή η οικογένη τόσο θα είναι και η κοινωνία και 

αντίθετα.το Ισλάμ επιβάλλει κανόνες και κριτήρια που οργανώνει και 

ελέγχει την οικογένεια και που εξασφαλίζουν την σταθερότητά της. 

Αυτό το γεγονός θα διαφυλάξει το άτομο αλλά και ολόκληρη την 

κοινωνία. 

Σο Ισλάμ ενδιαφέρεται για την οικογένεια πριν αρχίζει, βάζοντας 

δηλαδή τα απαραίτητα κριτήρια που εξασφαλίζουν την αρμονία 

ανάμεσα στα μέλη της. Αυτό καθαυτό το γεγονός περιορίζει τα αίτα της 

καταστροφής της. Γι’ αυτό παρατηρεί κανείς πώς η ισλαμική θρησκεία 

υποχρεώνει τον πιστό να δημιουργήσει μια οικογένεια με όρους και 

κριτήρια που να ταυτίζονται με την ανθρώπινη υπερηφάνεια και αυτό 

γίνεται μέσο γάμου. Λέει ο Αλλάχ, «έχουμε δημιουργήσει ζεύγος από το 

κάθε είδος», (αλ-Δαριάτ 79). 

Σο Ισλάμ ωθεί τους οπαδούς να νυμφεύονται και να δημιουργούν 

οικογένειες διότι αυτό θα διαφυλάσσει την τιμή και την αγνότητα από 

την ακολασία και την ανηθικότητα. Επίσης ο γάμος θα βοηθήσει πολύ 

σημαντικά στην σύσφιξη σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους της 

κοινωνίας. Λέει ο Αλλάχ στο Κοράνι, «να παντρεύεστε τους άγαμους 

και τους καλούς και τις καλές ακόμα και αν είναι φτωχοί ο Αλλάχ θα 

τους δώσει από τις χαρές. Ο Αλλάχ έχει και γνωρίζει τα πάντα. Αυτοί 

όμως που δεν κατέχουν περιουσίες να φυλάξουν την αγνότητά τους 

μέχρι που να τους εμπλουτίσει ο Αλλάχ», (αλ-Νούρ 36).θεωρούμε 

επίσης αναγαίο να αναφέρουμε αυτό που είπε ο Προφήτη, «Ω νέοι 

όποιος δύναται από σας και έχει τα μέσα καλύτερα να παντρευτεί, διότι 



αυτό θα σας φυλάξει στο να κοιτάει κανείς από σας παρ’ έξω. Και 

όποιος δεν μπορεί τότε καλύτερα να νηστεύσει». 

Σο Ισλάμ απαγορεύει τον κάθε είδους μοναχισμό. Ανυτό το αποδεικνύει 

η στάση του Προφήτη από τον Οθμάν ιμπν Μαδούν όταν του 

απαγόρευσε τον μοναχισμό. χολίασε μάλιστα ο άντ ιμπν Αμπι 

Ουκκάς λέγοντας αν του τον επίτρεπε ο Προφήτης τότε θα είχαμε όλοι 

ευνουχιστεί», (αλ-Μπουχάρι). Σο Ισλάμ απαγορεύει τις υπερβολές σ’ 

όλα τα πράγματα. Είναι μια θρησκεία που έχει ως βασικό στοιχείο «το 

πάν μέτρον άριστον». Αυτό το επιβεβαιώνει η στάση του Προφήτη από 

τα τρία άτομα που ήθελαν να μάθουν για τον τρόπο με τον οποίο 

λατρεύει τον Αλλάχ. Υαίνεται όμως ότι δεν τους ήταν αρκετό αυτό που 

άκουσαν γι’ αυτό είπαν «και πού είμαστε από αυτό που είναι ο 

Προφήτης! Ο Αλλάχ του συγχώρησε όλες του τις αμαρτίες». Ύστερα είπε 

ένας από αυτούς: εγώ θα προσεύχομαι όλη την νύχτα και ποτέ δεν θα 

κοιμάμαι. Και δεύτερος είπε: εγώ θα νηστεύω όλο τον χρόνο. Και ο 

τρίτος είπε: εγώ δεν θα αγγίζω ποτέ καμία γυναίκα. Όταν έμαθε ο 

Προφήτης αυτό που απεφάσισαν τους κάλεσε και τους ρώτησε: εσείς 

είπατε αυτά τα λόγια; Και τους είπε «εγώ φοβούμαι τον Αλλάχ πιο πολύ 

από όλους σας και παρ’ όλ’ αυτά όμως νηστεύω και τρώω, προσεύχομαι 

και κοιμάμαι επίσης νυμφεύομαι. Όποιος δεν του αρέσει η ούνα μου, 

τότε δεν είναι από τους πιστούς», (αλ-Μπουχάρι).  

Γνωρίζοντας τη σημαντική θέση της οικογένειας και την ανάγκη για 

γαλήνη και σταθερότητα που απαιτούν η αρ’αα αλλά και οι συνθήκες 

της ζωής, το Ισλάμ υποχρεώνει τον πιστό να κάνει το εξής: 

- Η καλή επιλογή του συντρόφου. Ο Προφήτης συμβουλεύει τους 

πιστούς να είναι πάντα προσεχτική όταν πρόκειται για γάμο και 

να επιλέξουν την μελλοντική μητέρα των παιδιών του και ότι 



πρέπει να ξέρει ότι την γυναίκα που θα επιλέξει θα της 

εμπιστευτεί την τιμή του και την περιουσία του. Σονίζει ο 

Προφήτης ότι, «η ζωή περίχει απολαύσεις και η καλύτερη 

απόλαυση στη ζωή είναι η καλή και αγαθή σύζυγος». 

- Η επιλογή πρέπει να γίνει με θρησκευτικά κριτήρια. το σημείο 

αυτό τονίζει ο Προφήτης ότι, «η γυναίκα παντρεύεται με βάση 

τεσσάρων στοιχείων, την περιουσία που έχει, την ευγενική της 

καταγωγή, το κάλλος της και την θρησκευτική της πίση. Να 

νυμφευθείς αυτήν που έχει θρησκευτική πίση», (αλ-Μπουχάρι).  

Ο Προφήτης συμβουλεύει τους συντρόφους του και όλους τους πιστούς 

να επιλέγουν την σύζυγό τους με βάση θρησκευτικών κριτηρίων, λέει 

μάλιστα, «αν σας έχεται κάποιος που γνωρίζεται το καλό του ήθος και 

εμπιστεύετε την θρησκευτική του πίστη τότε να τον παντρέψετε και αν 

δεν το κάνεται αυτό τότε θα επικρατήσε στη γη η ανηθικότητα», (αλ-

Σερμιδί). 

- Ένα ακόμα στοιχείο της σταθερότητας της οικογενείας είναι να 

φροντίζει ο κάθενας το αυτονόητο και να γνωρίζει τα 

δικαιώματά του και τα καθήκοντά του. Σο Ισλάμ ορίζει τα 

δικαιώματα των συζύγων, γυναικών και ανδρών, αναφέρει ο 

Αλλάχ στο Κοράνι, «οι σύζυγοι έχουν και αυτές τα ανάλογα 

δικαιώματα με τη διαφορά ότι οι άντρες έχουν το ανώτερο χέρι», 

(αλ-Μπάκαρα 168). κόπιμο είναι να αναφερθεί το γεγονός ότι 

δεν δικαιούται κανείς από την οικογένεια να ζητήσει τα 

δικαιώματά του πριν τηρεί ο ίδιος τα καθήκοντά του. 

Μέσα στην οικογένεια ο καθένας έχει κάποια καθήκοντα, πρέπει 

δηλαδή ο καθένας να συμετάσχει ενεργητικά στις υποχρεώσεις της 

οικογένειας, αυτό το τονίζει ο ίδιος ο Προφήτης λέγοντας, «ο καθένας 



από σας είναι υπεύθυνος και θα λογοδοτείται για την εύθυνη που έχει», 

(αλ-Μπουχάρι).  Επίσης ρωτήθηκε ο Προφήτης, την ειρήνη του Αλλάχ  

να έχει, για το ποια είναι τα δικαιώματά της συζύγου, τότε 

ανταποκρίθηκε, «να την ταΐζει από αυτό που ταΐζεσαι, να την ντύνεις, 

να μην την δέρνεις, να μην την προσβάλλεις, να μην την παρατάς 

εγκαταλείπωντας το σπίτι», (ούναν Αμπι Ντοούντ). 

Η Ασμάα μπιντ αλ-Ανσαρία είπε, απευθυνόμενη στον Προφήτη, «εμείς 

είμαστε οι γυναίκες σας και είμαστε εγκλωβισμένες και περιορισμένες 

στα σπίτια σας (των ανδρών), μας χρησιμοποιείτε για να ικανοποιείτε 

τις ερωτικές σας πεποιθήσεις, κουβαλάμε και τα παιδιά σας. Ενώ εσείς 

άντρες έχετε την ανώτερη θέση λόγω της προσευχής της Πρασκευής, των 

προσευχών σε ομάδα (Σζαμάα), της επίσκεψη των ασθενών, της 

παρουσίας σας στις κηδείες, του προσκινήματος στην Μέκκα, και το 

καλύτερο ανάμεσα σ’ όλα αυτά είναι το Σζεχάντ. Όταν φεύγει ο άντρας 

από σας για να πάει στην Μέκκα ή στο Σζεχάντ, έχεις διατηρούμε τις 

περιουσίες σας, σας υφαίνουμε και το ντύσιμό σας, σας μεγαλώνουμε 

και τα παιδιά σας. Σι αμοιβή θα μπορέσουμε να έχουμε μαζί σας 

Προφήτα του Αλλάχ; Σοίταξε ο Προφήτης τους συντρόφους του και 

τους είπε: έχετε ακούσει ποτέ σας καμία γυναίκα που να μιλάει έτσι για 

τις υποθέσεις της θρησκείας της; Σου απάντησαν: δεν θεωρήσαμε ότι 

μπορεί να υπάρξει ποτέ μια γυναίκα που να φτάσει σ’ αυτό το επίπεδο. 

Γύρισε το πρόσωπό του προς αυτήν λέγοντάς της: να φύγεις γυναίκα 

και να πεις στις άλλες γυναίκες ότι όποιο από σας ικανοποιεί τις 

ερωτικές επιθυμίες του συζύγου της και η υπακουή στον σύζυγο 

ισοδυναμεί όλα αυτά που αφέφερες για τους άντρες», τότε έφυγε η 

γυναίκα χαρούμενη», (ούμπ αλ-Ιμάν). 

- Από τα στοιχεία που βοηθούν στη σταθερότητα της οικογένειας 

είναι επίσης το έλεος το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικά 



στηρίγματα του ευτυχυσμένου σπιτιού. Σο έλεος είναι ένας 

χαρακτήρας που θα πρέπει να υπάρχει και στους δυο συζύγους. 

Αναφέρει ο Αλλάχ στο Κοράνι, «από τα θαύματά του επίσης 

είναι το γεγονός ότι σας δημιούργησε ζεύγη για να μένετε μαζί 

και έβαλε μεταξύ σας έλεος. Αυτό είναι θαύμα για όποιους 

συλλογίζονται», (αλ-Ρούμ 61). 

- Από τα βασικά στοιχεία επίσης της σταθερότητας της οικογένειας 

είναι η καλή συμβίωση όπως τονίζει άλλωστε το Κοράνι, «να 

συμβιώσετε καλά μαζί διότι μπορεί να τις μισείτε όμως να 

γνωρίζετε ότι ενδέχεται να μισείτε κάτι που ο Αλλάχ τοποθέτησε 

μέσα του πολλά αγαθά», (αλ-Νισάα 19). Η καλή συμβίωση 

απαιτεί τον καλό λόγο, την καλή πράξη, την συγχώρηση, τη 

συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό κ. α. Ο Προφήτης έδωσε το 

καλύτερο παράδειγμα στο θέμα αυτό πάντα ήταν στην 

εξυπηρέτηση της οικογένειάς του. ημειωτέον είναι αυτό που είπε 

ο Αμπντουλλάχ ιμπν Αμπάς, «εμένα μου αρέσει να στολίζουμε 

για την σύζυγό μου όπως στολίζεται εκείνη σ’ μένα επειδή ο 

Αλλάχ λέει, «τα δικαιώματά τους και τα καθήκοντά τους είναι 

ίσα», (αλ-Μπάκαρα 668). 

- Επίσης πρέπει να ανταλλάζουν τις απόψεις για θέματα που 

αφορούν στην οικογέλειά τους ακόμα και στα μικρά θέματα. 

- Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της σταθερότητας της οικογένειας 

είναι να αναλάβει ο άντρας του σπιτιού τα έξοδά της, άλλωστε 

αυτό είναι στοιχείο ανωτερότητας του άντρα, χωρίς υπερβολές 

ούτε να φορτώνεται ο άντρας με έξοδα που εξπαιρνούν τις 

οικονομικές του αντοχές. 

- Επίσης η δικαιοσύνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 

σταθερότητα της οικογένειας. Πρέπει δηλαδή και οι δυο γονείς 

να συμπεριφέρονται με δίκαιο και ίδιο τρόπο σ’ όλα τα παιδιά 



τους χωρίς καμία διάκριση. Αυτό θα φυλάξει την ενότητα της 

οικογένειας και την αγάπη μεταξύ των μελών της. Λέει ο 

Προφήτης, «να φοβόσαστε τον Αλλάχ και να είστε δίκαιοι με τα 

παιδιά σας», (Μούσλιμ). 

Η οικογένεια είναι το πρώτο σχολείο για το παιδί όπου μαθαίνει το 

σεβασμό, την αγάπη για τους άλλους, την αλληλεγγύη. Μαθαίνει επίσης 

να διακρίνει το δίκαιο από το άδικο και την ελευθερία έκφραση χωρίς 

προσβολές. Η οικογένεια διαδραματίζει γενικά σημαντικό στοιχείο 

σταθερότητας όλης της κοινωνίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σο δικαύωμα του παιδιού 

Εκτόσ από την μεγϊλη εύνοια που μασ ϋκανε ο Αλλϊχ δηλαδό να τον 

λατρεύουμε υπϊρχει μια ακόμα εύνοια η οπούα εύναι τα παιδιϊ. Αυτό η 

εύνοια εξαςφαλύζει τη ςυνϋχεια του ανθρώπινου γϋνουσ. Λϋει ο Αλλϊχ, 

«δόξα του Αλλϊχ που με χϊριςε ςτην γερατιϊ μου την Ιςμαόλ και τον Ιςϊκ. 

Ο Αλλϊχ ανταποκρύνεται ς’όποιον τον καλεύ». Σο Ιςλϊμ δύνει μεγϊλο 

ενδιαφόρον ςτα παιδιϊ και ςτον τρόπο ανατροφό τουσ, διότι αυτό εύναι 

προσ το ςυμφϋρον των γονεών αλλϊ και των ύδιων των παιδιών. Γι’αυτό 

βλϋπουμε πώσ το Ιςλϊμ δύνει μεγϊλη ςημαςύα ςτην επιλογό των ςυζύγων . 

Η καλό επιλογό των ςυζύγων ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την ευτυχύα τησ 

οικογϋνειασ γι’αυτό επύμενε ο Προφότησ να επιλϋγει αυτόσ που θϋλει να 

νυμφευθεύ τηνθρηςκευόμενη γυναύκα, χωρύσ να δύνει ςημαςύα ςτην 

ομορφιϊ ούτε ςτον πλούτο. Και επειδό το Ιςλϊμ δύνει μεγϊλο ενδιαφϋρον 

ςτα παιδιϊ τουσ ορύζει τουσ νόμουσ που εξαςφαλύζει τα δικαιώματϊ τουσ 

ακόμα και πριν γεννηθούν. Παρατηρούμε πώσ το Ιςλϊμ επιτρϋπει ςτισ 

ϋγκυουσ να μην νυςτεύουν το Ραμαζϊνι διότι αυτό μπορεύ να υπηρεϊζει 

αρνητικϊ τα βρϋφη. Σο Ιςλϊμ υποχρεώνει επύςησ τουσ γονεύσ να επιλϋγουν 

τα καλύτερα ονόματα ςτα παιδιϊ τουσ, λϋει ο Προφότησ, «την ημϋρα τησ 

κρύςεωσ θα καλϋςτε με τα ονόματϊ ςασ και τα ονόματα των γονεών ςασ 

για αυτό να επιλϋγτε ωραύα ονόματα», (Αμπο Νταούντ). Η απαγόρευςη να 

επιλϋγουν οι γονεύσ ϊςχημα ονόματα γύνεται για φύλαξη τησ ψυχολογύα 

των παιδιών. 

Πρϋπει επύςησ οι γονεύσ να εξαςφαλύζουν μια αξιοπρεπό ζωό για τουσ, 

εύναι υποχρεωμϋνοσ δηλαδό να τουσ εξαςφαλύζει τροφό, ρουχιςμό και 

κϊπου να μϋνοουν με αςφϊλεια. Ακόμα και αν οι γονεύσ χωρύζουν πρϋπει 

να εξαςφαλύζονται τα βαςικϊ δικαιώματα των παιδιών. Και αν το παιδύ 

εύναι ακόμα μωρό και θηλϊζεται πρϋπει ο πατϋρασ του να εξαςφαλύζει τα 

εξόδα τησ μητϋρασ του για να μπορϋςει να αφοςιωθεύ ς’αυτό. Ένα ακόμα 



ςτοιχεύο για την καλό ανατροφό των παιδιών εύναι η καλό ςυμεριφορϊ 

απϋναντύ τουσ, διότι η αυςτρότητα ϋχει πϊντα αρνητικϊ αποτελϋςματα. 

Αυτόσ που αναλαμβϊνει την ανατροφό ενόσ παιδιού εύτε γονιόσ εύτε 

δϊςκαλοσ πρϋπει να εύναι επιεικόσ και να δεύχνει την καλό του πλευρϊ. Η 

αυςτρότητα δημιουργεύ δειλύα και φόβο ςτην καρδιϊ του παιδιού επύςησ 

δημιουργεύ ψυχολογικό αναταραχό. το ςημεύο αυτό αναφϋρουμε την 

εξόσ διατύπωςη ενόσ ςοφού ανθρώπου ο οποιοσ λϋει, «να μην γύνεισ ςαν 

κλειδαριϊ για αυτούσ επειδό αυτό θα τουσ κϊνει να ςε μιςόςουν και θα 

επιθυμούν το θϊνατό ςου». Η επιεύκεια δεν αντιτύθεται ςτην τιμωρύα όταν 

χρειϊζεται, όμωσ η τιμωρύαπρϋπει να γύνει με ςοφό τρόπο, διότι υπϊρχουν 

κϊποιεσ ϊτακτεσ ςυμπεριφορϋσ που γύνονται αυθόρμητα από το παιδύ και 

λόγω ηλικύασ και ενϋργειασ. Σϋτοιεσ ςυμπεριφορϋσ δεν χρειϊζονται 

τιμωρύεσ μπορεύ όμωσ ο γονιόσ να μιλόςει με το παιδύ του και να του δεύξει 

το λϊθοσ του.  

Η καλό ανατροφό χρειϊζεται επύςησ αγϊπη και δικαιοςύνη ανϊμεςα ςτα 

παιδιϊ χωρύσ να υπϊρχει δηλαδό κανενόσ εύδουσ διϊκριςη. Η δικαιοςύνη 

εύναι ϋνα βαςικό ιςλαμικό ςτοιχεύο, λϋει ο Αλλϊχ, «να μην ςασ κϊνει το 

μύςοσ να αδικεύτε, να εύςτε πϊντα δύκαιοι διότι αυτό εύναι ϋνδειξη φόβου 

από τον Αλλϊχ». (αλ-Μααἐντα, 8).  

Η ανατροφό του παιδιού πρϋπει να γύνει ςύμφωνα με τισ θρηςκευτικϋσ 

αρχϋσ, διότι αυτό θα το ςώςει από την θεώκό τιμωρύα. ημειωτϋον εύναι το 

γεγονόσ ότι πρϋπει να γύνει ςυχνό αναφορϊ ςτον Αλλϊχ και ςτισ καλϋσ 

πρϊξεισ απϋνταντι ςτο παιδύ. Χρειϊζεται δηλαδό να μιμϊται το παιδύ το 

καλό παρϊδειγμα, λϋει ο Προφότησ ςτο Αμπτουλλϊχ ιμπν Αμπϊσ, «παιδύ 

μου θα ςου μϊθουν μερικϊ πρϊγματα, να ϋχει μϋςα ςου παντα τον Αλλϊχ 

για να ςε φυλϊξει, να ϋχει πϊντα τον Αλλϊχ μϋςα ςου αν το κϊνεισ αυτό θα 

εύναι πϊντα ςτην δύπλα ςου. Αν θϋλεισ να ζητόςεισ κϊτι, ζότα το από τον 

Αλλϊχ, και αν ϋχει ανϊγκη να ςτηριχτεύσ κϊπου, τότε να ςτηριχτεύσ πϊνω 

ςτον Αλλϊχ. Δεν μπορεύ όλη η Ούμμα να ςου κϊνει καλό εκτόσ αν το θϋλει 



ο Αλλϊχ, επύςησ δεν μπορεύ να ςου κϊνει κακό εκτόσ αν το θϋλει ο Αλλϊχ. 

Όλα εύναι προκαθοριςμϋνα και γραφτϊ». (αλ-Σερμεδύ).  

Η καθοδόγηςη των παιδιών χρειϊζεται να γύνει μεθοδικϊ και με καλό 

τρόπο. Ο Προφότησ όταν το καλό μασ παρϊδειγμα ς’αυτό, ο ιςχυριςμόσ 

αυτόσ αποδεικνύεται με τα λεγόμενα του Όμασ ιμπν αμπι ϊλαμα ο οποιοσ 

αναφϋρει πώσ τρώγοντασ με τον Προφότη απλώνε το χϋρι του παντού, για 

αυτό ο Προφότησ του εύπε με όρεμο τρόπο, «παιδύ μου πεσ: εν ονόματι του 

Αλλϊχ, και να φϊσ με το δεξύ ςου και από αυτο που βρύςκεται μπροςτϊ 

ςου». (Μούςλιμ).  

Χρειϊζεται να τονιςθεύ το γεγονόσ ότι το παιδύ υπηρεϊζεται πολύ εύκολα 

από την ςυμεριφορϊ του πατϋρα του. Αυτό μασ αναγκϊζει να πούμε ότι ο 

πατϋρασ πρϋπει να εύναι προςεχτικόσ όταν κϊθεται με τα παιδιϊ του. Διότι 

οι κινόςεισ του διατυπώνονται ςτη μνόμη των παιδιών του. Δεν μπορούμε 

όμωσ να παραλεύψουμε τον ςημαντικό ρόλο που διαδραματύζει ο 

διδϊςκων ςτο ςχολεύο. Διότι τα παιδιϊ μοιρϊζουν την ημϋρα τουσ ανϊμεςα 

ςτο ςχολεύο και το ςπύτι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καταςτροφικέσ κινήςεισ και η αντιμετώπιςή τουσ για 

την πραγματοπίηςη τησ αςφάλειασ και τησ 

ςταθερότητασ  

11 Δεκεμβρύου 6115 

Πρώτον: οι ενϐτητεσ 

1- Η εϑνοια τησ αςφϊλειασ και τησ ςταθερϐτητασ. 

6- Η ςταθερϐτητα των χωρών εύναι θρηςκευτικό και εθνικό 

ανϊγκη 

3- Εργαλεύα ςταθερϐτητασ των εθνών 

- Η αγϊπη του ανθρώπου για την πατρύδα του 

- Η αύςθηςη τησ αλληλεγγϑησ και τησ ςυνεργαςύασ μεταξϑ 

των ανθρώπων 

- Η υπακοό ςτον κυβερνϐντα ϐταν εκεύνοσ υπηρετεύ τον 

Αλλϊχ και την πατρύδα. 

7- Αποφυγό τησ διχϐνοιασ 

5- Η επικινδυνϐτητα των καταςτροφικών καλεςμϊτων για την 

κοινωνύα και το ϊτομο 

2- Αναγκαιϐτητα αντιμετώπιςησ αυτών των καλεςμϊτων 

Δεϑτερον: αποδεικτικϊ τεκμόρια 

Απϐ το Ιερϐ Κορϊνι 

1- Λϋει ο Ύψιςτοσ, «αυτού που πιςτεϑουν και δεν  μοιρϊζουν την 

λατρεύα τουσ για τον (Αλλϊχ) με κανϋνα εύδοσ ειδωλολατρεύασ, 

αυτού ϋχουν την αςφϊλεια και την ςωςτό καθοδόγηςη», (Αλ-

Ανϊμ, 86) 



6- Σουσ χαρύςαμε ϋναν Ιερϐ και Αςφαλό Σϐπο (την Μϋκκα), που 

ϋχει ϐλεσ τισ χαρϋσ και τουσ καρποϑσ. Όμωσ οι περιςςϐτεροι 

απϐ αυτοϑσ δεν αναγνωρύζουν αυτϐ», (Αλ-Κϊςασ, 54). 

3- Λϋει ο Ύψιςτοσ, «εκεύνοι οι ϊνθρωποι που ϐταν γύνεται  

προςπϊθεια εκφοβιςμοϑ εισ βϊροσ τουσ, ϐτι δηλαδό ϐλοι οι 

ϊνθρωποι εύναι εναντύον τουσ, γύνονται περιςςϐτερο πιςτού 

ςτον (Αλλϊχ), λϋγοντασ «εμεύσ εύμαςτε δημιοϑργημα τουσ 

Αλλϊχ και ς’ Αυτϐν θα ξαναγυρύςουμε»», (Αλ-Ιμρϊν, 143). 

7- Λϋει ο Ύψιςτοσ, «να προςϋχετε απϐ την κϊθε Φέτνα 

(προβοκϊτςια) που θα βλϋπτει τουσ ϊδικουσ απϐ ςασ διϐτι ο 

Αλλϊχ τιμωρεύ πολϑ ςκληρϊ». (Αλ-Ανφϊλ, 65). 

5- Λϋει ο Ύψιςτοσ, «αυτού που τουσ αρϋςει να διαδύδονται τα 

κακϊ όθη ανϊμεςα ςτουσ πιςτοϑσ, θα τιμωτηθοϑν πολϑ 

ςκληρϊ εν τοϑτη τη ζωό και ςτην ϊλλη. Ο Αλλϊχ γνωρύζει τα 

πϊντα, ενώ εςεύσ ϐχι», (Αλ-Νοϑρ, 19). 

2- Λϋει ο Ύψιςτοσ, «ϐταν πληροφοροϑνται για κϊτι που τουσ 

κϊνει να αιςθϊνονται αςφαλεύσ ό και φοβιςμϋνουσ, το 

διαδύδουν παντοϑ. Ενώ αν γυρύζουν ςτον Προφότη και ςτουσ 

ϊξιουσ και πιςτοϑσ ανθρώπουσ ανϊμεςϊ τουσ, τϐτε οι 

επιςτόμονεσ θα το γνωρύζουν. Αν δεν ότανη  ευλϊβια και το 

ϋλεοσ του Αλλϊχ πολλού απϐ ςασ θα εύχαν ακολουθόςει τον 

ατανϊ», (Αλ-Νιςϊα, 83). 

Απϐ ταλεγϐμενα του Προφότη: 

Η ςταθερϐτητα και η αςφϊλεια, εύναι δυο μεγϊλεσ εϑνοιεσ του Αλλϊχ 

για την ανθρωπϐτητα και χωρϋσ αυτϋσ ο ϊνθρωποσ δεν μπορεύ να 

ηςυχϊςει οϑτε η ψυχό του μπορεύ να ερημόςει. Επύςησ δεν δϑναται ο 

ϊνθρωποσ να απολαμβϊνει την ζωό, ακϐμα και αν κατϋχει ϐλεσ τισ 



χαρϋσ, χωρύσ τα δυο ςυγκεκριμϋνα αυτϊ ςτοιχεύα, αςφϊλεια 

δηλαδόκαι ςταθερϐτητα. Διϐτι ϐλεσ χαρϋσ τησ ζωόσ μπορεύ να 

απολαμβϊνονται μϐνο με τη ςταθερϐτητα και την αςφϊλεια. Λϋει ο 

Προφότησ, την ειρόνη του Αλλϊχ να ϋχει, «ϐταν κϊποιοσ απϐ ςασ 

εξημερώνει και εύναι αςφαλόσ, υγιόσ και ϋχει τα απαραύτητα τησ 

ημϋρασ του, τϐτε ςαν να ϋχει ςτην κατοχό του ϐλο τον κϐςμο», 

(Αλτερμιδύ). 

Οι δυο εϑνοιεσ, ςταθερϐτητα και αςφϊλεια, εύναι το ζητοϑμενο κϊθε 

ανθρώπου, τισ ζότηςαν ο Αβρϊαμ, την ειρόνη του Αλλϊχ να ϋχει, 

λϋγοντασ, ϐπωσ αναφϋρει το Κορϊνι, «λϋει ο Ύψιςτοσ (Αλλϊχ), «και 

ϐταν ο Ιμπρϊημ εύπε: ω Θεϋ μου, δώςε αςφϊλεια ςε αυτϐν τον Σϐπο 

(Μϋκκα) και ςτουσ κατούκουσ του να δώςεισ χαρϋσ και καρποϑσ, 

μϐνο ς’ αυτοϑσ δηλαδό που πιςτεϑουν ςτον Αλλϊχ και ςτην Ημϋρα 

τησ Κρύςεωσ» (Αλ-Μπϊκαρα, 162). Ο Αβρϊαμ ζότηςε απϐ τον Αλλϊχ 

να δώςει αςφϊλεια και εϑνοιεσ ςτην Μϋκκα. Βλϋπουμε επύςησ ϐτι 

προηγόθηκε η αςφϊλεια, διϐτι χωρύσ αυτόν καμύα εϑνοια δεν θα ϋχει 

ςημαςύα. Δεν μπορεύ ο ϊνθρωποσ να αιςθϊνεται την αξύα τησ ζωόσ 

χωρύσ αυτϋσ. Ο Αλλϊχ πραγματοπούηςε την ευχό του Αβρϊαμ και 

ϋγινε η Μϋκκα το κρϊτοσ του Ιςλϊμ. Σον βλϋπουε επύςησ να βϊλει 

ςαν πρωταιριϐτητα την αςφϊλεια, η οπούα προηγεύται ϐπωσ 

φαύνεται την λατεύα, λϋει ο Ύψιςτοσ, «εύπε ο Αμπαόμ (Αβρϊαμ): ω 

Θεϋ μου, κϊνε αςφαλό αυτϐν τον Σϐπο και φϑλαξε εμϋνα και τα 

παιδιϊ μου απϐ την ειδωλολατρεύα» (Ιμπρϊημ, 35). 

Έκανε επύςησ ο Αλλϊχ τουσ Κουρϊώσ να απολαμβϊνουν τισ χαρϋσ τησ 

ζωόσ και την αςφϊλεια ςτον Σϐπο τουσ, λϋει ο Ύψιςτοσ, «να 

λατρεϑουν τον Δοιςπϐτη αυτοϑ του Ούκου, του ταϏζει μετϊ απϐ πεύνα 

και τουσ ϋδωςε αςφϊλεια μετϊ απϐ φϐβο», (ΚουραϏσ, 3- 7).  Σου 



χϊριςε επύςησ ϋναν Ιερϐ Σϐπο, «λϋει ο Ύψιςτοσ, «δεν βλϋπουν πωσ 

τουσ χαρύςαμε ϋναν Ιερϐ και Αςφαλό Σϐπο, ενώ οι ϊλλοι λανθρωποι 

τριγϑρο ζουν ςε ςυνεχό απειλό. Σώρα, πιςτεϑουν ςτο ψευδϋσ και ϐχι 

ςτισ χϊρεσ του Αλλϊχ», (Αλ-Ανκαμποϑτ, 24).  

Χϊρη ςτην Αςφϊλεια και τη ςταθερϐτητα αναπτϑςςονται οι χώρεσ 

και ζωό των ανθρώπουν κυλϊ ομαλϊ και εξιλϋςςονται οι κοινωνύεσ. 

Αυτϐ το βεβαιώνει το Ιερϐ Κορϊνι διηγοϑμενοσ την περύπτωςη των 

αθρώπων του ϊμπαα, «λϋει ο Ύψιςτοσ, «δημιουργόςαμε ανϊμεςϊ 

τουσ και τα ευλογημϋνα χωριϊ  ϊλλα εμφανό χωριϊ, ϐπου ταξιδεϑουν 

τισ ημϋρεσ και τισ νϑχτεσ αςφαλεύσ», (ϊμπαα, 18). 

Παρατηρεύ κανεύσ ϐτι ϐλα εξαρτοϑνται απϐ την αςφϊλεια και τη 

ςταθερϐτητα, ακϐμα και η λατρεύα. Γνωρύζουμε ϐτι υπϊρχει η 

προςευχό που γύνεται εν περύπτωςει τρϐμου, και το Χϊτζ δεν μπορεύ 

να γύνει χωρύσ αςφϊλεια. Για αυτϐ η Όμμα χρειϊζεται αςφϊλεια και 

ςταθερϐτητα. Σα δυο ςτοιχεύα αυτϊ, αναμφύβολα δύνουν ςτην 

κοινωνύα μια όρεμη ζωό, πρϊγμα που θα βοηθόςει, δύχωσ ϊλλο, ςτην 

εξϋλιξό τησ. Γι’ αυτϐ η ςταθερϐτητα τησ κοινωνύασ εύναι μια εθνικό 

και θρηςκευτικό υποχρϋωςη. 

τοιχεύα ςταθερϐτητασ εύναι επύςησ να αγαπϊ ο ϊνθρωποσ την χώρα 

του, ϐπου ζει με ελευθερύα και να αναγνωρύζει την αξύα του τϐπου 

που μεγϊλωςε. Ο Προφότησ μασ μαθαύνει την αγϊπη για την χώρα, 

ϐταν λϋει για την Μϋκκα, παρϊ την αδικύα των ςυμπολιτών του, «μα 

τον Αλλϊχ εςϑ εύςαι η καλϑτερη γη του Αλλϊχ και η πιο αγαπημϋνη ς’ 

Αυτϐν και αν δεν με ϋδιωξαν οι ϊνθρωποι απϐ ςϋνα, δεν θα εύχα βγεύ 

καθϐλου», (Αλ-τερμιδύ). Λϋει επύςησ ο Προφότησ για την Μϋκκα, 

«Εςϑ εύναι η πιο καλό χώρα και η πιο αγαπημϋνη ςε μϋνα και αν δεν 



με ϋδιωξαν οι ϊνθρωποι απϐ ςϋνα δεν θα εύχα φϑγει ποτϋ», (Αλ-

τερμιδύ). 

Όταν μετανϊςτευςε ςτην Μεδύνα, όθελε να διδϊξει ςτουσ 

ςυντρϐφουσ του και ϐχι μϐνο αλλϊ και ς’ ϐλη την ανθρωπϐτητα το 

πώσ ο ϊνθρωποσ μπορεύ να αγαπϊ την χώρα του και το πώσ οι χώρεσ 

χτύζονται μϐνο απϐ χϋρια ανθρώπων, οι οπούοι τισ αγαποϑν. Αξύζει να 

αναφϋουμε αυτϐ που εύπε η Αϋςςα, η οπούα ϊκουςε τον Προφότη να 

λϋει, «ω Αλλϊχ κϊνε μασ να αγαπϊμε την Μεδύνα ϐπωσ αγαπόςαμε 

την Μϋκκα και περιςςϐτερα», (Αλ-Μποχϊρι). Ο Πρϐφητησ ϋχει 

ζητόςει την αγϊπη για την πατρύδα μονϐ και μϐνο επειδό επιθυμοϑςε 

τη ςταθερϐτητα και την αςφϊλεια για ϐλουσ τουσ πολύτεσ. 

Γι’ αυτϐ πρϋπει ο ϊνθρωποσ να υπεραςπύζεται την χώρα του και να 

την αγαπϊει. Επύςησ πρϋπει να εκπληρώςει τα χρϋη του προσ την 

πατρύδα του, διϐτι το κρϊτοσ ϋχει μεγϊλη ςημαςύα ςτο Ιςλϊμ και η 

αμϋλεια ς’ ϐςον αφορϊ το θϋμα αυτϐ θεωρεύται μεγϊλοσ κύνδυνοσ. 

Βλϋπουμε πώσ επαινεύ ο Προφότησ τον ϊνθρωποσ ο δεύχνει 

αφοςύωςη ςτην χώρα του, λϋει ο Προφότησ, «Δυο μϊτια δεν τα 

αγγύζει η κϐλαςη, ϋνα μϊτι που κλαύει απϐ τον φϐβο απϐ τον Αλλϊχ 

και το ϊλλο που ξενυχτϊ για να φυλϊει για τον Αλλϊχ», (Αλ-τερμιδύ). 

Όταν ο ϊθρωποσ αγαπϊει αληθινϊ την χώρα του, τϐτε δεν δύνει 

ςημαςύα ςτισ διϊφορεσ φωνϋσ  που τον προςκαλοϑν ςτην 

καταςτροφό τησ χώρασ του. Αντιθϋτωσ , η αγϊπη οδηγεύ προσ τη 

ςταθερϐτητα και την παραγωγό. 

Απϐ τα ςτοιχεύα ςταθερϐτητασ επύςησ εύναι η διϊδοςη τησ αγϊπησ 

ανϊμεςα ςτουσ πολύτεσ του ύδιου κρϊτουσ, λϋει ο Προφότησ, «ο 

πιςτϐσ για τον πιςτϐ, εύναι ϐπωσ τα τούχη ενϐσ κτύςματοσ, και τϐτε ο 

Προφότησ  ϋπλεξε τα δϊχτυλϊ του». Πρϋπει να απομακρυνθοϑν οι 



ϊνθρωποι απϐ την διχϐνοια και την διαφωνύα, διϐτι εύναι το κακϐ 

που οδηγεύ ςτην απϐλυτη καταςτροφό. Επύςησ πρϋπει οι ϊνθρωποι 

να μην δύνουν ςημαςύα ςτα κϐμματα και ςτισ διϊφορεσ οργανώςεισ 

εισ βϊροσ τησ χώρασ του, ϐμωσ πρϋπει να ςυνεργϊζονται οι πολύτεσ 

μια χώρασ μεταξϑ τουσ και να υπϊρχει  αλληλεγγϑη. Αυτϐ το ζητεύ ο 

Αλλϊχ λϋγοντασ ςτο Κορϊνι, «να ςυνεργϊζεςτε για το καλϊ και ϐχι 

για το κακϊ και την καταςτροφό, να φοβϐςαςτε τον Αλλϊχ διϐτι ο 

Αλλϊχ τιμωρεύ αυςτηρϊ», (Αλ-Μα’ντα, 6). 

Επύςησ απϐ τα εργαλεύα ςταθερϐτητασ εύναι η υπακοό ςτουσ 

κυβερνϐντεσ, εφ’ ϐςον δεν παραβιϊζουν τον νϐμο του Αλλϊχ, Λϋει ο 

Ύψιςτοσ, «ω πιςτού να υπακοϑτε ςτον Αλλϊχ και ςτον Προφότη και 

ςτουσ Κυβερνϐντεσ ςασ, και ϐταν διαφωνεύτε ςε κϊτι τϐτε να 

γυρύςετε ςτον Αλλϊχ και ςτον Προφότη, αν πιςτεϑετε αληθινϊ ςτον 

Αλλϊχ και ςτην ημϋρα τησ κρύςεωσ, αυτϐ εύναι το καλϑτερο», (Αλ-

Νιςϊα, 59). Λϋει επύςησ ο Προφότησ, «ο κυβερνότησ εύναι η ςκιϊ του 

Αλλϊχ ςτη γη, ϐποιοσ του δεύχνει ςεβαςμϐ ο Αλλϊχ του του τον 

ανταποδύδει, και ϐποιοσ του δεύχει αςϋβεια ο Αλλϊ του την 

αναποδύδει», (Αλ-Σαμπαρϊνι και Αλ-Μπαώχϊκι). Λϋει ο Προφότησ, 

«ϐποιοσ ςϋβεται τον αντικαταςτϊτη του Αλλϊχ ςτη ζωό, του το 

ανταποδύδει ο Αλλϊχ την ημϋρα τησ κρύςεωσ, και αντιςτρϐφωσ», 

(Αχμϊντ). 

Η υπακοό ςτον κυβερνϐντα, ςτο πλαύςιο τουθεώκοϑ νϐνμου και του 

ςυμφϋροντοσ τησ πατρύδασ, εύναι ϋνα πρϊγμα που ιςοδυναμεύ την 

πύςτη του Μουςουλμϊνου ςτον Θεοϑ του. Και ϐταν ο κυβερνών δύνει 

μια διαταγό να γύνει κϊτι ό και να μην γύνει, τϐτε πρϋπει να υπϊρχει 

υπακοό εφ’ ϐςον δεν παραβιϊζει το θεώκϐ νϐμο. Ο ςϑντροφοσ του 

Προφότη Αμποϑ Χουρϊώρα εύπε ϐτι ϊκουςε τον Προφότη να λϋει, 



«ϐποιοσ υπαγοϑει εμϋνα υπακοϑει τον Αλλϊχ, και ϐποιοσ και ϐποιοσ 

αρνεύται να υπακοϑει εμϋνα κϊνει το ύδιο και με τον Αλλϊχ. Ο Ιμϊμησ 

«ο κυβερνών», εύναι ο φϑλακασ, μαζονται οι ϊνθρωποι κϊτω υπϐ την 

ηγεςύα του. Όταν διατϊζει τουσ ανθρώπουσ να φοβοϑνται τον Αλλϊχ 

και να εύναι δύκαιοι, τϐτε ο Αλλϊχ τον ανταμεϑει για αυτϐ, και αν 

κϊνει το αντύςτροφο τϐτε ανταμεϑεται καταλλόλωσ», (Αλ-Μποχαρύ). 

Για αυτϐ πρϋπει ο ϊνθρωποσ να υπακοϑει τον κυβερνϐντα και να μην 

πηγαύνει κϐντρα ςτουσ μουςουλμϊνουσ γιατύ αυτϐ οδηγεύ ςε 

διχϐνοια. Ο ςϑντροφοσ του Προφότη Αμποϑ Χουρϊώρα ανϋφερε ϐτι 

ϊκουςε τον Προφότη να λϋει, «ϐποιοσ αρνεύται την υπακοό και 

εγκαταλεύπει την ϋνωςη των μουςουλμϊνων, αν πεθαύνει τϐτε ο 

θϊνατοσ του εντϊςςεται ςτο «Σζαχελύα» μη ιςλαμικϐ. Και ϐποιοσ 

μϊχεται για μια οργϊνωςη, αν πεθαύνει τϐτε ο θϊνατϐσ του εύναι 

«Σζαχελύα» μη ιςλαμικϐσ. Και ϐποιοσ βγαύνει ενϊντια ςτην Όμμα και 

χτυπϊει τον καλϐ και τον κακϐ και δεν ςϋβεται κανϋναν πιςτϐ οϑτε 

τηρεύ καμύα υπϐςχεςη, τϐτε με αυτϐ δεν ϋχω καμύα ςχϋςη», 

(Μοϑςλιμ). 

Η ϊρνηςη τησ υπακϐησ των κυβερνϐντων προκαλεύ μεγϊλεσ 

αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ. Όμωσ χρειϊζεται να ποϑμε ϐτι υπϊρουν 

διϊφοροι τρϐποι δημοκρατικού για τισ ςυμβολϋσ και τισ 

μεταρρυθμύςεισ. Αυτϐ θα φυλϊξει την Όμμα απϐ την διχϐνοια και 

απϐ τισ αιματηρϋσ ςυγκροϑςεισ, και την καταςτροφό τησ χώρασ. 

Ένα απϐ τα μεγαλϑτερα ςτοιχεύα που προκαλοϑν την αςτϊθεια τησ 

χώρασ εύναι οι προβοκϊτςιεσ, που ενιςχϑει τισ εχθρϐτητεσ αναμϋςα 

ςτουσ ανθρώπουσ. Γι’ αυτϐ βλϋπουμε πωσ ο Προφότησ προςπαθοϑςε 

να φυλϊξει την κοινωνύα απϐ κϊθε προβοκϊτςια και δύδαξε ςτουσ 

πιςτοϑσ πώσ να την αντιμετωπύςουν. Λϋει ο Προφότησ, «Μετϊ απϐ 



μϋνα θα ςτερηθεύτε πολλϊ πρϊγματα, να ϋχτε υπομονό μϋχρι να με 

ςυναντόςετε ςτο Χϊουντ «Λεκϊνη», (Αλ-Μπουχϊρι). 

Για να ςωθεύ ο ϊνθρωποσ απϐ τισ Φϋταν «προβοκϊτςιεσ», θα πρϋπει 

να υπακοϑει ςτον Αλλϊχ και ςτον Προφότη του, ε[‘ιςησ πρϋπει να 

επιμϋνει ςτην ϋνωςη με τουσ μουςουλμϊνουσ και να υπακοϑει ςτουσ 

κυβερνϐντεσ του. Λϋει ο Αλλϊχ, «θα πρϋπει να προςϋχουν οι 

ϊνθρωποι που δεν υπακοϑον ςτισ διαταγϋσ του Αλλϊχ, να μην τουσ 

βλϊπτει Φϋτνα ό αυςτηρό τιμωρύα», (Αλ-νοϑρ, 23). 

Επύςησ ϋνα απϐ τα χτοιχεύα που απειλοϑν την αςφϊλεια και τη 

ςταθερϐτητα τησ κοινωνύασ εύναι καταςτροφικϋσ κινόςεισ που 

γύνονται απϐ ανθρώπουσ οι οποιοι δεν πιςτεϑουν ςτισ χώρεσ του. 

Απϐ τρομοκρϊτεσ οι οποιοι προςπαθοϑν να καταςτρϋφουν την 

κοινωνύα. Η κακό χρόςη τησ θρηςκεύασ απειλεύ ευθϋωσ τισ χώρεσ , 

ϐπωσ γύνεται και ςτην περύπτωςη αυτών που ωθοϑν, χωρύσ καμύα 

ντροπό, προσ την καταςτροφό και την αιματοχυςύα. Σϋτοιεσ κινόςεισ 

επηρεϊζουν αρνητικϊ τουσ νϐμουσ και την εθνικό αςφϊλεια και 

ενιςχϑει πολϑ δυναμικϊτην τρομοκρατύα. Ενώ το Ιςλϊμ υποςτηρύζει 

την αςφϊλεια και τη ςταθερϐτητα και την καταπολϋμηςη τησ 

τρομοκρατύασ. 
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Ο Αλλϊχ ϋδωςε και δύνει ςτον ϊνθρωπο πολλϋσ και αμϋτρητεσ χαρϋσ, 

λϋει ο Αλλϊχ «αν προςπαθεύτε να αναμετρόςετε τισ χϊρεσ του Αλλϊχ, 

δεν θα μπορϋςετε. Ο Αλλϊχ εύναι ςυγχωρητόσ και ϋχει πϊντα ούκτο», 

(αλ-Νϊχλ 18). Μια απϐ τισ μεγϊλεσ χϊρεσ του Αλλϊχ εύναι η γλώςςα, 

λϋει ο Αλλϊ, «και δεν του χαρύςαμε δυο μϊτια; Και γλώςςα και δυο 

χεύλη;», (αλ-Μπϊλαντ 8 -9). Χαρύζοντασ ο Αλλϊχ ςτον ϊνθρωπο τη 

γλώςςα του ϋδωςε επύςησ τη δυνατϐτητα του λϐγου για να γύνει 

κατανοητϐσ καιαυτϐ τον ξεχωρύζει απϐ τα ϊλλα ϐντα. το ςημεύο 

αυτϐ κρύνουμε ςκϐπιμο να αναφϋρουμε το εξόσ εδϊφιο, «Αλ-ραχμϊν 

(ο υγχωρητόσ), που δύδαξε το Κορϊνι. Που δημιοϑργηςε τον 

ϊνθρωπο. Που του ϋδωςε τη δυνατϐτητα τησ ϋκφραςησ», (αλ-

Ραχμϊν 1-7). 

Ο λϐγοσ εύναι το γνωςτικϐ ςτοιχεύο του ανθρώπου και το εργαλεύο 

επικοινωνύασ του με τον ϊλλον. Δεν υπερβϊλλουμε αν λϋμε ϐτι ο 

λϐγοσ εύναι η ύδια η ζωό του ανθρώπου. ημειωτϋον εύναι το γεγονϐσ 

ϐτι δεν υπϊρχει ϊλλη θρηςκευτικό νομοθεςύα που να δύνει τϐτοιο 

μεγϊλο ενδιαφϋρον ςτον λϐγο ϐπωσ ϋκανε η ιςλαμικό αρύ’αα. Διϐτι 

ο λϐγοσ μπορεύ να ευτυτόςει ϋνα ϋθνοσ μπορεύ και να το προκαλϋςει 

δυςαρϋςκεια και ταλαιπωρύα. Ο λϐγοσ επύςησ μπορεύ να ευθϑνεται 

για την διαφϑλαξη των ψυχών και να απαγορεϑει την αιματοχυςύα, 

μπορεύ επύςησ η κατϊχρηςη του λϐγου και η ανευθυνϐτητα να 

προκαλεύ το αντύθετο. 

Λϐγω τησ επικινδυνϐτητασ του λϐγου για τον ϊνθρωπο, ο Αλλϊχ τον 

διϋταξε να ελϋγχει πϊντα τη γλώςςα του και να μην αναφϋρεται 



ςτουσ ϊλλουσ ανθρώπουσ και ςτισ προςωπικϋσ τουσ υποθϋςεισ. Λϋει 

ο Αλλϊχ, «δεν λϋγεται τύποτα χωρύσ να καταγρϊφεται απϐ τουσ δυο 

Ρακιμπ και Ατύντ (δυο ϊγγελοι που καταγρϊφουν ϐλα τα καμώματα 

και τουσ λϐγουσ των ανθρώπων), (Κϊφ 18). Όλα τα ϐργανα του 

ανθρώπου εύναι ςυνδεδεμϋνα με την γλώςςα του γι’ αυτϐ ϐλα 

εξαρτώνται απϐ τη γλώςςα. Αν η γλώςςα του εύναι φυλαγμϋνη και 

περιοριςμϋνη μϐνο ςτο καλϐ, το ύδιο θα εύναι και ςτην περύπτωςη 

των οργϊνων του και το αντύςτροφο ιςχϑει. 

Ο Προφότησ τονύζει με οφθαλμοφανϐ τρϐπο ϐτι η γλώςςα μπορεύ να 

εύναι η αιτύα που θα οδηγόςει τον ϊνθρωπο ςτην κϐλαςη ό ςτον 

παρϊδειςο, αυτϐ φαύνεται απϐ το χαντύθ που το αναφϋρει ο Μουϊαδ 

ιμπν Σζϊμπαλ, ο οπούοσ λϋει «όμουν ςε ταξύδι με τον Προφότη, και 

ϐταν ξεμϋρωςε μου εύπε, θϋλεισ να μϊθεισ τα παντα γι’ ϐλα αυτϊ ; του 

ανταποκρύθηκα, ναι Προφότα του Αλλϊχ. Σϐτε ϋπιαςε τη γλώςςα 

του με το χϋρι του και μου εύπε, «να ελϋγχει αυτϐ). Σϐτε τον ρώτηςε: 

Προφότα θα λογοδοτόςουμε για αυτϊ που λϋμε; Και αμϋςωσ μου 

εύπε «να ςε χϊςει η μητϋρα ςου «να πεθϊνεισ» (μια ϋκφραςη που 

λϋγεται ϐταν θϋλει κανεύσ να εκφρϊςεισ την αντύθεςό του ςε κϊτι) ω 

Μουϊαδ! Και ποιο εύναι αυτϐ που ευθϑνεται για την κατϊντια του 

ανθρώπου και την κατϊληξό του ςτην κϐλαςη εκτϐσ απϐ την 

γλώςςα! 

Ο λϐγοσ εύναι ευθϑνη γι’ αυτϐ πρϋπει ο ϊνθρωποσ να φοβϊται τον 

Αλλϊχ και να ελϋγχει τη γλώςςα του και να ςκϋφται πριν μιλϊει. Μια 

λϋξη μπορεύ να ςώζει μπορεύ επύςησ να οδηγόςει ςτην απϐλυτη 

καταςτροφό. Λϋει ο Προφότησ, «ο δοϑλοσ του Αλλϊχ μιλϊει με ϋναν 

τρϐπο που τον κϊνει να κερδύςει την αγϊπη του Αλλϊχ και την 

ευλογύα του. Μπορεύ επύςησ να μιλϊει με ϋναν τρϐπο που προκαλεύ 



τον θυμϐ του Αλλϊχ, χωρύσ να το καταλϊβει δηλαδό χωρύσ να δώςει 

ιδιαύτερη ςημαςύα ς’ αυτϊ που λϋει, πρϊγμα που ευθϑνεται για την 

κατϊληξη του ςτην κϐλαςη». 

Ο λϐγοσ επιβϊλλει ςτον ϊνθρωπο μεγϊλη ευθϑνη ηθικό και 

θρηςκευτικό, διϐτι ο λϐγοσ μπορεύ να ενώνει την Ομμϊχ και να την 

δυναμώνει. Μπορεύ επύςησ να μετατρϋπει τον εχθρϐ ςε φύλο, το μύςοσ 

ςε αγϊπη και εμποδύδει τισ πρϊξεισ του κακοϑ, λϋει ο Αλλϊχ «να 

αντιμετωπύζεισ με καλϐ τρϐπο τισ υποθϋςεισ. Και να ςυμπεριφϋρεςαι 

ςτο εχθρϐ ςου να να εύναι ο καλϑτερϐσ ςου φύλοσ», (Φουςύλατ 37). Ο 

καλϐσ λϐγοσ καθαρύζει τισ ψυχϋσ, τερματύζει τισ ςτεναχώριεσ και τον 

θυμϐ, γεμύζει τισ ψυχϋσ με ικανοπούηςη και γαλόνη. 

Η υπευθυνϐτητα του λϐγου απαιτεύ απϐ τον ϊνθρωπο να μην λϋει 

τύποτα παρϊ μϐνο αλόθειεσ. Να μην ψεϑδεται, να μην μιλϊει χωρύσ να 

ϋχει γνώςη. Λϋει ο Αλλϊχ, «να μόν ψεϑδεςτε λϋγοντασ «αυτϐ εύναι 

χαλϊλ (επιτρεπτϐ) και αυτϐ εύναι χαρϊμ (απαγορευμϋνο), λϋγοντασ 

ψευτιϋσ για τον Αλλϊ. Αυτού που λϋει ψϋματα για τον Αλλϊχ δεν 

πετυχαύνουν και εύναι παραπλανώμενοι», (αλ-Νϊχλ 112). 

Η υπευθυνϐτητα του λϐγου απαιτεύ επύςησ απϐ τον ϊνθρωπο την 

πιςτό ςυμβολό, διϐτι η ςυμβολό που δύνεται ςτον ϊλλον δύνεται με 

βϊςη τησ θρηςκεύασ. Η υπευθυνϐτητα του λϐγου απαιτεύ επύςησ την 

τύμια ςυμβολό ϐταν χρειϊζεται διϐτι αυτϐ εύναι απϐ τα βαςικϊ 

ςτοιχεύα τησ θρηςκεύασ. Ο Σαμύμ αλ-Ντϊρι, την ευλογύα του Αλλϊχ να 

ϋχει, αναφϋρει ϐτι ο Προφότησ εύπε «η ςυμβουλό εύναι απϐ τη 

θρηςκεύα εύναι η ύδια η θρηςκεύα. Σϐτε ρώτηςαν (οι ςϑντροφοι του 

Προφότη), ςε ποιον δύνεται; Σϐτε απϊντηςε ο Προφότησ: για τον 

Αλλϊχ, την Βύβλο του, τουσ Αποςτϐλουσ του, για τουσ αρχηγοϑσ των 

μουςουλμϊνων και τουσ απλοϑσ μουςουλμϊνουσ». Λϋει επύςησ ο 



Προφότησ, «ο ςϑμβουλοσ εύναι ϋμπιςτοσ ϊνθρωποσ», (Αμπου 

Νταοοϑντ). 

Ο λϐγοσ εύναι πολϑ ςημαντικϐσ διϐτι μπορεύ να εύναι αιτύα 

ςταθερϐτητασ και ανϊπτυξησ ϐταν εύναι εποικοδομητικϐσ, μπορεύ 

απϐ την ϊλλη πλευρϊ να εύναι αιτύα καταςτροφόσ ϐταν 

προβοκατϐρικοσ. Για τον λϐγο αυτϐ η κϊθε λϋξη που βγαύνει εξ 

ςτϐματοσ του ανθρώπου κατϋχει μεγϊλη ςημαςύα και αυτϐ διϐτι μια 

λϋξη μπορεύ να προςδιορύζει τισ ςχϋςεισ του με τουσ ςυνανθρώπουσ 

του.  

ημειωτϋον εύναι ϐτι ο καλϐσ λϐγοσ και η καλό κουβϋντα μπορεύ να 

εύναι αιτύα που θα οδηγόθεύ ο ϊνθρωποσ ςτον παρϊδειςο. Ο 

Προφότησ ςχολιϊζει την πρύπτωςη των δυο γυναικών, ϐπου η 

πρώτη προςεϑχεται και δύνει ελεημοςϑνη παρ΄ϐλ΄αυτϊ ϐμωσ θα 

καταλόξει ςτην κϐλαςη διϐτι κακολογεύ τουσ γειτϐνεσ τησ. Ενώ η 

δεϑτερη που δεν κϊνει τϐςο μπαύνει ςτον παρϊδειςο διϐτι δεν 

βλϊπτει κανϋναν.  

Ο καλϐσ λϐγοσ μπορεύ να ςκλαβώνει την καρδιϊ του ςυνομιλητό, 

τονύζει ο Αλλϊχ ςτο Ιερϐ Κορϊνι διατϊζοντασ τον Μωώςό, «πηγαύντε 

ςτον Φαραώ ο οπούοσ ϋχει γύνει πια τϑραννοσ. Να του λϋτε 

κολακευτικϊ λϐγια διϐτι αυτϐ μπορεύ να τον κϊνει να θυμηθεύ ό και 

να φοβηθεύ (τον Αλλϊχ)., (Σϊχα 73 – 77). το θϋμα αυτϐ δεν υπϊρχει 

διαφορϊ ανϊμεςα ςτον προφορικϐ και τον γραπτϐ λϐγο διϐτι και οι 

δυο ϋχουν την ύδια ιςχό και δϑναμη. Η λϋξη αντανακλϊ τον ϊνθρωπο 

που την γρϊφει ό που την φωνϊζει. Όμωσ αυτϐ που γρϊφεται 

παραμϋνει καθώσ τονύζει ο αλ-Σζϊχιδ. Γι’ αυτϐ η διϊδοςη των 

ψεϑτικων νϋων και η αλλούωςη τησ αλόθειασ και η προςβολό τησ 

τιμόσ των ανθρώπων θεωρεύται προδοςύα του λϐγου. Αυτϐ 



υποχρεώνει τον ϊνθρωπο να ςκϋφτεται πριν μιλόςει και να 

ςυλλογύζεται τα λεγϐμενϊ του. το ςημεύο αυτϐ κρύνεται ςκϐπιμοσ 

να αναφϋρουμε τουσ εξόσ ςτύχουσ, 

Ο κϊθε ςυγγραφϋασ ςύγουρα θα πεθϊνει  

Και θα φυλϊξει ο καιρϐσ αυτϐ που ϋγραψε το χϋρι του 

Γι’ αυτϐ να μην γρϊφει το χϋρι ςου τύποτα 

Που να μην ευχαριςτεύ να δοϑν τα μϊταια ςου 

Πρϋπει ο κϊθε ϊνθρωποσ να αναλαμβϊβνει τισ ευθϑνεισ του και να 

γνωρύζει ϐτι η κϊθε λϋξη που λϋει λογαριϊζεται. Και να λϋει αυτϐ που 

ενώνει και ϐχι αυτϐ που χωρύζει τουσ ανθρώπουσ. 

 

 

 

 


