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Πρόλογοσ 
 

Δόξα του Αλλϊχ του Θεού όλων των δημιουργημϊτων, και την 

ειρόνη να ϋχει ο Απόςτολόσ του Μουχϊμαντ, ο οποιοσ εύναι 

τελευταύοσ Προφότησ που ϋςτειλε ο Αλλϊχ. Επύςησ την ευλογύα 

και την ειρόνη να ϋχουν οι ςύντροφού του και όποιοσ τον πιςτεύει 

και τον ακολουθεύ μϋχρι την ημϋρα τησ κρύςεωσ.  

Αυτϊ εύναι κϊποια ϊρθρα που ϋχουν ςχϋςη με την ςύγχρονη 

πραγματικότητα. Σο περιεχόμενο των οπούων εύναι θρηςκευτικό, 

πολιτιςμικό, κοινωνικό, πατριωτικό κ.α. Σα ζϊζεψα ς’ ϋνα βιβλύο 

και το οπούο αποφϊςιςα να τιτλοφορϋςω, «ςτον ορύζοντα του 

πολιτιςμού». Θϋλοντασ να βεβιώςω με αυτόν τον τρόπο ότι δεν 

υπϊρχει ςύφκροςη ανϊμεςα ςτον πολιτιςμό και την θρηςκεύα, 

αντιθϋτωσ πρϋπει ο κϊθε θρηςκευτικόσ ηγϋτησ να κατϋχει ϋνα 

πολιτιςμικό επύπεδο. Αυτό απαιτεύ φυςικϊ από τον επιςτόμονα 

να εύναι πλόρωσ ενημερωμϋνοσ  για οτιδόποτεαφορϊ την 

κοινωνύα του. 

Για πολύ μεγϊλο διϊςτημα παςχύζαμε ςτισ αραβο-ιςλαμικϋσ  μασ 

κοινωνύεσ από την ςτενότητα του πολιτιςμικού ορύζοντα που 
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βρύςκεται ς’ πολλούσ ανθρώπουσ. Βλϋπουμε ότι υπϊρχουν 

αρκετού επιςτόμονεσ που επικεντρώνουν το κύριο ενδιαφϋρον 

τουσ αποκλειςτικϊ και μόνο ςτο αντικεύμενο που τουσ αφορϊ με 

αποτϋλεςμα να ϋχουμε επιςτόμονεσ με περιοριςμϋνεσ 

πολιτιςμικϋσ γνώςεισ. Επύςησ δεν κατϋχει την κουλτούρα τησ 

ομαδικόσ εργαςύασ, ούτε ςτην εύκολη επικοινωνύα με το 

περιβϊλλον του. ’ αυτό μπορεύ κανεύσ να πει ότι ευθύνεται οι 

ϋλλειψη πολιτιςμού και η γνώςησ. Αυτό μπορεύ να οδηγόςει ϋναν 

ϊνθρωπο ςτο να υιοθετόςει λανθαςμϋνεσ ερμηνεύεσ για πολλϊ 

ζητόματα. 

Σα ϊρθρα του βιβλύου περιϋχουν πολλϋσ και διϊφορεσ ςκϋψεισ. 

Παρακαλώ τον Αλλϊχ να γύνονται δεκτϊ και χρόςιμα και να 

προςθϋςουν κϊτι καινούργιο ςτον ιςλαμικό πολιτιςμό. Σϋλοσ αν 

υπϊρχει επιτυχύα τότε αυτό εύναι από τον Αλλϊχ, και αν εύναι το 

αντύςτροφο τότε αυτό θα εύναι από τον εαυτό μου και μου αρκεύ η 

προςπϊθεια. 

Από το ϋργο αυτό επιδιώκω την ευλογύα του Αλλϊχ, διότι δικό του 

εύναι η κϊθε ςωςτό καθοδόγηςη. 

Υπουργόσ των των Θρηςκευτικών Υποθζςεων και Βακουφίων [Αωκάφ] 

Δρ / Μοχάμεντ Μοχτάαρ Γκομά  

Μζλοσ ςτην Ακαδημία τησ Ιςλαμικήσ Έρευνασ  

Προεδρόσ του Ανώτατου Συμβουλίου των Ιςλαμικών Υποθζςεων 
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ο Μουχάμαντ είναι Προφήτησ του έλεουσ 
 

Ο Αλλϊχ ϋςτειλε τον Προφότη του Μουχϊμαντ ωσ ϋλεοσ για τουσ 

ανθρώπουσ, λϋει «ςε τεύλαμε ςαν ϋλεοσ για όλα τα δημιουργόματα». 

Σο ύδιο μοτύβο το τονύζει ο ύδιο ο Προφότησ για τον εαυτόν του όπου 

λϋει, «ω ϊνθρωποι, εγώ εύμαι ϋνα χαριςμϋνο ϋλεοσ». Λϋει ο Αλλϊχ 

ςπύςησ ςτο Ιερό Κορϊνι, «ςασ όρθε ϋνασ Προφότησ από ςασ. Σον λυεύ το 

γεγονόσ ότι επιμϋνετε ςτην απιςτύα. Αυτόσ για τουσ πιςτούσ ϋχει πϊντα 

ϋλεοσ». 

Σο Ιςλϊμ εύναι θρηςκεύα του ϋλεουσ και τησ ειρόνησ για όλον τον κόςμο. 

Δεν υπϊρχει ςτο Ιςλϊμ κανϋνα ςτοιχεύο που να ωθεύ τουσ πιςτούσ να 

ςκοτώςουν τουσ ϊλλουσ για το δόγμα τουσ. Σο μεγαλύτερο ϋλοσ το 

βλϋπουμε ς’ αυτό που αναφϋρεται για τον Προφότη, ο οποιοσ όταν εύδε 

μια γυναύκα ςκοτωμϋνη μϋςα ςε μια μϊχη εύπε: ποιοσ την ςκότωςε 

αυτό; Αυτό η γυναύκα δεν μαχόταν.αυτό βεβαιώνει πωσ η δολοφονύα 

δεν πρϋπει να γύνει για το δόγμα, ενώ γύνεται όταν κϊποιοσ μϊχεται 

τουσ εχθρούσ που τον απειλούν. 

Δεν μπορεύ κανϋνασ να υποχρεώνει κανϋνα για να αλλϊξει πύςτη. Ακόμα 

και ο ύδιοσ ο Προφότησ ςτον διϊλογό του με τουσ ϊλλουσ πϊντα όταν 

προςεκτικόσ. Αυτό το αναφϋρει και το Κορϊνι, «ό Εμεύσ ακολουθούμε 



 
 

8 

τον ςωςτό δρόμο ό εςεύσ», και δεν εύπε ςτουσ ϊλλουσ πωσ εύναι 

περιπλανώμενοι. 

Αν εύναι ο Προφότησ μασ εύναι του ϋλεουσ, η θρηςκεύα μασ εύναι του 

ϋλεουσ και το Ιερό Βιβλύο μασεύναι το ύδιο, τότε τι εύναι αυτό που ϋκανε 

κϊποιουσ που θεωρούν τουσ εαυτούσ τουσ μουςουλμϊνουσ να κϊνουν 

αυτό που κϊνουν; Και που εύναι η ϋξοδοσ από όλα αυτϊ; 

Πολλϊ εύναι οι ςτοιχεύα που οδόγηςαν προσ αυτό, για παρϊδειγμα ο 

θρηςκευτικόσ λόγοσ γύνεται από ανθρώπουσ μη ειδικευμϋνουσ και αυτό 

δεν εύναι μόνο επύ τησ παρούςησ, όμωσ αυτό γύνεται από καιρό. 

Σονύζουμε ότι η θρηςκεύα μασ εύναι μια όπια θρηςκεύα και που πϊντα 

ωθεύ προσ την ςυγχώρηςη. Αναφϋρουν οι διϊφορεσ πηγϋσ ότι ο 

Προφότησ πϊντα διϊλεγε το πιο εύκολο και δεν όθειλε ποτϋ το δύςκολο 

ούτε για τον εαυτό του ούτε γιατουσ ϊλλουσ.  
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Μαζί για μια κοινωνία καθαρή και πολιτιςμένη 
 

Η καθαριότητα εύναι μια ϋνδειξη πολιτιςμού και δεν μπορεύ 

ϋνασ λαόσ που ϋχει δυο μεγϊλουσ και παλιούσ πολιτιςμούσ να 

παραμελεύ αυτό το πολιτιςμικό ςτοιχεύο. Έχουμε πολιτιςμό 

που ϋχει παραπϊνω από εφτϊ χιλιϊδεσ χρόνια ιςτορύα, 

ϋχουμε επύςησ και τον ιςλαμικό πολιτιςμό. Οι δυο αυτού 

πολιτιςμού ϋχουν αναμειχθεύ για να δημιουργηθεύ από αυτό η 

αιγυπτιακό προςωπικότητα. 

Αυτόσ ο πολιτιςμόσ απαιτεύ καθαριότητα και ομορφιϊ, 

απαιτεύ επύςησ την απομϊκρυνςη από κϊθε τι μπορεύ να 

βλϊπτει το γούςτο ό την αιςθητικό του ανθρώπου. Ο Αλλϊχ 

επαινεύ τουσ ανθρώπουσ που εύναι καθαρού, λϋει ο Αλλϊχ 

απευθυνόμενοσ ςτον Προφότη του «να ϋχει παντϊ καθαρό 

την ενδυμαςύα ςου. Όχι μόνο αυτό, όμωσ βλϋπουμε πωσ το 

Ιςλϊμ θϋτει ςαβ βαςικό όρο την καθαριότητα για να γύνει 

δεκτό η προςευχό του ανθρώπου.λϋει ο Προφότησ, την 

ειρόνη του Αλλϊχ να ϋχει, «ο Αλλϊχ δεν δϋχεται την προςευχό 
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χωρύσ καθαριότητα ούτε την ελεημοςύνη από βρώμικο 

χρόμα». Η θρηςκεύα μασ απαιτεύ καθαριότητα ακόμα μετϊ 

τον ορό του ανθρώπου, λϋει ο Προφότησ, την ειρόνη του 

Αλλϊχ να ϋχει, όταν πϋραςε από δυο τϊφουσ «εκεύνοι οι δυο 

μϋςα βαςανύζονται και δεν βαςανύζονται για μεγϊλο 

αμϊρτημα. Ο ϋνασ όταν ςυκοφϊντησ, ενώ ο ϊλλοσ δεν 

καθαριζόταν από αφού ουρούςε». 

Σο Ιςλϊμ απαγοόρευςε όλεσ τισ πρϊξεισ που μπορεύ να 

επηρεϊζουν αρνητικϊ τη ζωό του ανθρώπου. Βλϋπουμε το 

πώσ ο Προφότησ αγαγόρευςε να ουρόςει κανεύσ μϋςα ςτο 

νερό, ςτον δρόμο, ςτουσ δημόςιουσ χώρουσ ό και ςτη ςκιϊ. 

Λϋει ο ύδιοσ, την ειρόνη του Αλλϊχ να ϋχει, «φυλϊγεςτε από 

τισ δυο κατϊρεσ. Σότε ρώτηςαν οι ςύντροφού του: και τι εύναι 

αυτϋσ οι δυο κατϊρεσ Προφότα του Αλλϊχ; Κατϊρεσ εύναι να 

ουρεύ κανεύσ ςτουσ δρόμουσ όπου περνούν οι ϊνθρωποι ό ςτη 

ςκιϊ που κϊθονται». 

Η καθαριότητα μπαύνει παντού ςτη ζωό του πιςτού, ακόμα 

και με την ερωτικό επαφό και την περύοδο. Δεν αφόνει η 

καθαριότητα τον ϊνθρωπο ακόμα και όταν πεθαύνει το Ιςλϊμ 

υποβϊλλει ςτουσ πιςτούσ να πλϋνουν το ςώμα του νεκρού. 
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Σο Ιςλϊμ ωθεύ τουσ ανθρώπουσ ςτην καθαριότητα, τονύζει ο 

Προφότησ, «δεν μποαύνει ςτον παρϊδειςο κανϋνασ που 

ςνομπϊρω τουσ ϊλλουσ. Σότε εύπε ϋνασ: ο ϊνθρωποσ του 

αρϋςει τα ρούχα του να εύναι καθαρϊωκαι τα παπούτςια του 

επύςησ. Σότε εύπε ο Προφότησ: ο Αλλϊχ εύναι ωραύοσ και 

αγαπϊει το κϊθε τι όμορφο». 

Η θρηςκεύα μασ και ο πολιτιςμόσ απαιτούν την καθαριότητα 

παντού ακόμα και όταν κϊποιοσ περνϊει από ϋνα δρόμο και 

βλϋπει κϊτι που μπορεύ να εμποδύςει την διϊβαςη των 

ανθρώπων, οφεύνει να το απομακρύνει εφ’ όςον ϋχει τη 

δυνατότητα να το κϊνει.  Η βρωμιϊ εύναι ϋνα ςτοιχεύο που 

δεν ταυτύζεται με ιςλαμικό μασ νοοτροπύα ούτε με την 

κουλτούρα μασ. Γι’ αυτό πρϋπει να τηρούμε την καθαριότητα 

παντού ςτην κοινωνύα μασ για να ϋχουμε μια κοινωνύα 

υγιεινό. Σα ςκοουπύδια δεν πρϋπει ςε καμύα περύπτωςη να τα 

πετϊμε ςτουσ δρόμουσ, τα ακϊθαρτα νερϊ των υπονόμων 

δεν πρϋπει να τα αφόςουμε καθόλου να μολύνουν το νερό 

του Νεύλου. 

Η καθαριότητα πρϋπει να γύνει γνωςτικό ςτοιχεύο τησ 

κοινωνύασ, του ςχολεύου μασ, του χώρου τησ δουλειϊσ μασ και 
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πρϋπει ο κανϋνασ από μασ να εκπληρώςει το καθόκον του 

ςτον τομϋα αυτό.  

 

Λάθη προςέγγιςησ του θρηςκευτικού λόγου 
 

Κατ’ αρχϊσ πρϋπει να τονύςουμε ότι οτιδόποτε αλλαγό ό και 
ανανϋωςη μπορεύ να προκύπτει ςτην προςϋγγιςη του 
θρηςκευτικού λόγου, όχι μόνο τώρα αλλϊ και  ς’ όλη την 
ανθρώπινη ιςτορύα, δεν  δύναται να εύναι καλοδεχόμενη από 
όλουσ, πριν γύνουν δηλαδό οι απαραύτητεσ ϋρευνεσ ςταδιακϊ 
και κατϊ διαςτόματα. Αυτϊ τα χρονικϊ διαςτόματα μπορεύ 
να εύναι μεγϊλα μπορεύ επύςησ να εύναι μεκριϊ, ανϊλογα με 
τισ δυνατότητεσ των  προοδευτικών  ςτο να πεύθουν τουσ 
ανθρώπουσ με την προδευτικό τουσ ιδεολογύα. Δεν εύναι 
κϊθολου εύκολη η πεπούθηςη των ποοδευτικών και των 
οπιςθοδομικών ανθρώπων ϋτςι όπωσ την ελπύζουν οι 
μεταρρυθμιςτϋσ. Γι’ αυτό όςο λογικού γύνονται οι 
μεταρρυθμιςτϋσ τόςο θα ανοιχτό θα εύναι η διϊθεςη τησ 
κοινωνύασ να ακούςει τισ ιδϋεσ τουσ και αυτό θα εμποδύςει 
αναμφύβολα τουσ οπιςθοδρομικούσ ανθρώπουσ. Όμωσ την 
ιςορροπύα που την αναζητούμε όλοι και που η κϊθε ομϊδα 
ιςχυρύζεται πωσ την κατϋχει αμφιταλαντεύεται ανϊμεςα ςε 
δυο αντύθετουσ πόλουσ. 
Εμεύσ θα προςεγγύςουμε το θϋμα αυτό από τρεισ πλευρϋσ οι 
οποιεσ ϋχουν ωσ εξόσ: 

- Η ϋννοια του ιερού 

- Ο κύνδυνόσ εκτροχιαςμού από την αντικειμενικότητα 

- Η ελευθερύα τησ πύςησ και τα όρια τησ ελευθερύασ τησ 

ϋκφραςησ 
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Όςον αφορϊ το πρώτο ςτοιχεύο, η ϋννοια του ιερού δηλαδό, 
πρϋπει να πούμε ότι υπϊρχουν κϊποιοι που θεωρούν ιερό 
όλα τα παλαιϊ κεύμενα, μόνο και όνο επειδό εύναι παλαιϊ και 
προϋρχονται από τουσ παλαιούσ νομοθϋτεσ. Σο ύδιο ακριβώσ 
κϊνουν με τισ απόψεισ τουσ που δεν ταιριϊζουν με την εποχό 
μασ ακόμα και τισ διατυπώεισ των εμηνευτών των ιερών 
κειμϋνων και των ιςτορικών. 
Από την ϊλλη πλευρϊ υπϊρχουν και αυτού που ϋρχονται ςτην 
αντύθετη ϊκρη και δεν ςϋβονται τα βαςικϊ. Αυτού 
εκμεταλλεύονται την προςπϊθεια τησ μεταρρύθμιςησ για να 
γκρεμύςουν οτιδόποτε δεν ταυτύζεται με τηδικότουσ 
ιδεολογύα. Δεν αποκλεύεται επύςησ να κϊνουν αυτό από 
ϊγνοια. 
το ςημεύοαυτό θεωρούμε αναγαύο το γεγονόσ να τονύςουμε 
τη ςημαντικότητα των μεταρρυθμύςεων και ότι πρϋπει όλοι 
να καταπολεμόςουμε την οπιςθοδρομικό ιδεολογύα, που δεν 
δϋχεται δηλαδό καμύα ανανϋωςη που χρειϊζεται η εποχό μασ. 
Επύςησ τονύζουμε ότι διαφωνούμε κϊθετα με αυτούσ που 
κατηγορούν τουσ ιδεαλιςτϋσ και τουσ ςκεπτόμενουσ 
ανθρώπουσ με απιςτύα και προδοςύα, χωρύσ να υπϊρχει 
καμύα δικαςτικό απόφαςη που να βεβαιώνει αυτό. Από την 
ϊλλη όμωσ διαφωνούμε κϊθετα ςτο να προςβϊλει κανεύσ τα 
βαςικϊ ςτοιχεύα του θρηςκευτικού δόγματοσ. 
Ένα επύςησ από τα μεγαλύτερα λϊθη που αντιμετωπύζουν 
την ορθό προςϋγγιςη του θρηςκευτικού λόγου εύναι η 
απομϊκρυνςη από την αντικειμενικότητα. Αυτό γύνεται ότα 
οι ςυομιλητϋσ απομακρυνούν την ςυζότηςη και την 
περιορύζουν ςτο προςωπικό επύπεδο. Σότε αρχύζουν οι 
προςβολϋσ και οι κατηγορύεσ για τουσ ανθρώπουσ των 
γραμμϊτων.  



 
 

04 

Όταν όμωσ ο ςυνομιλητόσ λαμβϊνει υπ’ όψιν του τα βαςικϊ 
ςτοιχεύα του διαλόγου, τότε οι διατυπώςεισ του εντϊςονται 
ςτην κατηγορύα τησ ελευθερύασ ϋκφραςησ και αυτό πρϋπει 
να αντιμετωπύζεται με την λογικό. Αν όμωσ παραβιϊζει τα 
ςτοιχεύα του διαλόγου, προςβϊλλοντασ τα βαςικϊ τησ 
θρηςκεύασ, τότε η ςυμπεριφορϊ του δεν μπορεύ ςε καμύα 
περύπτωςη να εύναι δεκτό. Διότι αυτό ςύγουρα θα 
προκαλϋςει την ϊλλη πλευρϊ και αυτό θα επηρεϊςει 
αρνητικϊ την κατϊςταςη ςτην χώρα μασ. 
Σο τρύτο ςτοιχεύο αφορϊ τη ςωςτό και την λανθαςμϋνη 
ερμηνεύα τησ ελευθερύα τησ ϋκφραςησ. Εμεύσ διαχωρύζουμε 
την ελευθερύα του δόγματοσ από την ελευθερύα τησ 
ϋκφραςησ, επύςησ την ελευθερύα που κινεύται ςτα 
θρηςκευτικϊ και νομικϊ πλαύςια και την αναρχύα. Σονύζουμε 
ότι το Ιςλϊμ δεν υποχρεώνει κανϋναν ϊνθρωπο να το 
αςπϊζεται λϋει ο Αλλϊχ «δεν πρϋπει να αναγκϊζεται κανεύσ 
να αςπϊζεται την θρηςκεύα διότι φαύνεται οφθαμλμοφανώσ 
το ςωςτό από το λϊθοσ» λϋει επύςησ ο Αλλϊ «αν ο Θεόσ ςου 
όθελε θα ϋκανε τουσ ανθρώπουσ μια Όμμα, όμωσ αποφϊςιςε 
να εύναι διαφορετικού». 
Σο Ιςλϊμ ϋδωςε ςτον ϊνθρωπο την ελευθερύα δόγματοσ, 
όμωσ αυτό εύναι κϊτι διαφορετικό από την ελευθερύα τησ  
ϋκφραςησ, διότι η ελευθερύα τησ ϋκραςησ δεν πρϋπει να 
χρηςιμοποιεύται ςτην προςβολό των ϊλλων και τησ πύςησ 
τουσ.   
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Ο λόγοσ τησ Παραςκευήσ 

Η εξωτερικό και η πολιτικό θρηςκοληψύα 

Ο καθηγητόσ Muchtār Jumca 

Ο Τπουργόσ των Βακουφύων 

 

Σο φαινόμενο τησ εξωτερικόσ και τησ πολιτικόσ 

θρηςκοληψύασ θεωρεύται αναμφιβόλωσ ϋνα  από τα πιο 

δύςκολα και προκλητικϊ φαινόμενα που αντιμετωπύζουν τισ 

αραβικϋσ αλλϊ και τισ ιςλαμικϋσ κοινωνύνεσ. Αυτό γύνεται 

από ανθρώπουσ που επικεντρώνουν το κύριο ενδιαφϋρον 

τουσ ςτην εξωτερικό εμφϊνιςη ακόμα και αν αυτό υπηρεϊζει 

αρνητικϊ την ουςύα. Σϋτοιοι ϊνθρωποι, βϊζουν ςαν 

πρωτεραιότητα την εξωτερικό εμφϊνιςη, χωρύσ όμωσ να 

δύνουν ςημαςύα ςτο ανθρώπινο και ςτο ηθικό επύπεδο που 

θα τουσ παρουςιϊζουν ςαν κατϊλληλο παρϊδειγμα. Διότι ο 

θρηςκόληπτοσ εμφανιςιακϊ μόνο, χωρύσ η ςυμπεριφορϊ του 

να να εύναι πλόρωσ ταυτιςμϋνη με την ιςλαμικό θρηςκεύα, 

γύνεται εργαλεύο καταςτροφόσ και αποκλειςμού των ϊλλων 

ανθρώπων από το να αςπαςτούν το Ιςλϊμ. Αν η εμφϊνιςό 
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του δεύχνει ότι εύναι θρηςκευόμενοσ, ενώ αυτόσ δεν 

ςυμπεριφϋρεται καθώσ πρϋπει, ό ψεύδεται, ό προδύδει ό 

λεηλατεύ την περιουςύα των ανθρώπων ϊδικα, τότε το θϋμα 

εύναι πολύ ςοβαρό. Ένασ ϊνθρωποσ με αυτό τον χαρακτόρα 

μπορεύ κϊλιςτα να αποκαλεύται διπρόςωποσ. Λϋει μϊλλιςτα ο 

Προφότησ «τα τρύα βαςικϊ ςτοιχεύα του διπροςώπου εύναι, 

όταν μιλϊει ψεύδεται, όταν υπόςχεται δεν τηρεύ τισ 

υποςχϋςεισ του και αν του εμπιςτεύεται κϊτι προδύδει» (Αλ-

Μπουχϊρι). Επύςησ όποιοσ περιορύζει την θρηςκοπηψύα μόνο 

ςτην λατεύα χωρύσ να ςυνοδεύεται αυτό με την κατϊλληλη 

και τη ςωςτό κατανόηςη τησ Θρηςκεύασ και ιςχυρύζεται 

χωρύσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα ότι οι ϊνθρωποι εύναι ϊπιςτοι 

και κουβαλϊ τα όπλα με ςκοπό να απειλεύ τισ ανθρώπινεσ 

ψυχϋσ, αυτόσ εύναι δύχωσ αμφιβολύα αμόρφωτοσ. Αυτό 

καθαυτό το γεγονόσ θυμύζει την περύπτωςη των Χαουάριτζ 

(μια ϋρεςη που ςκότωςε τον Αλύ». Αυτού οι ϊνθρωποι όταν 

υπερβολικϊ θρηςκόληπτοι, τηρούςαν δηλαδό όλα τα 

απαιτούμενα μια θρηςκεύασ, από προςευχϋσ, νηςτεύεσ, όμωσ 

όλα αυτϊ τα ϋκαναν χωρύσ μόρφωςη με αποτϋλεςμα να 

ςημαδεύουν τα όπλα τουσ ςτουσ ςυναθρώπουσ τουσ. Σο 
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Ιςλϊμ εύναι μια θρηςκεύα που την χαρακτηρύζει το ϋλεοσ πριν 

από όλα. Γι’ αυτό οτιδόποτε εμποδύζει τον ϊνθρωπο από το 

να δεύχνει ϋλεοσ, τον εμποδύζει ταυτοχρόνωσ και από το 

Ιςλϊμ.  

Όλεσ οι λατρεύεσ καρποφορούν μόνο όταν το αποτϋλεςμϊ 

τουσ αντανακλϊται ςτη ςυμπεριφορϊ των θρηςκεύμενων. 

Διότι αν κϊποιοσ δεν τον εμποδύζει η προςευχό του να 

πρϊττει κακϋσ πρϊξεισ, τότε η προςευχό αυτό θα εύναι ϊνευ. 

Ο Αλλϊχ λϋει «η προςευχό απαγορεύει όλεσ τισ κακϋσ 

πρϊξεισ. Η δόξα του Αλλϊχ εύναι εύλογα μεγϊλη πρϊξη και ο 

Αλλϊχ γνωρύζει το κϊθε τι που πρϊττετε» (Αλ-Ανκαπούτ 45). 

Επύςησ τονύζει ο Πρόφητησ μασ, την ειρόνη του Αλλϊχ να ϋχει 

«όποιοσ δεν εγκαταλεύπει τισ ψευδομαρτυρύεσ, τότε δεν 

δυςτϊζει ο Αλλϊχ να αποκλεύει την τροφό του». (Αλ-

Μπουχϊρι). Επύςησ ο Αλλϊχ δεν δϋχεται καμύα ελεημοςύνη αν 

δεν όταν από καθαρό χρόμα, δηλαδό από χρόμα που 

κερδύδεται με κόπο και όχι από λεηλαςύεσ». (Μούςλιμ). 

Σονύζει ο Πρόφητησ ςε ςχϋςη με το ύδιο θϋμα ότι «καμύα 

προςευχό δεν γύνεται δεκτό χωρύσ καθαριότητα και 

αγνότητα, επύςησ μια ελεημοςύνη δεν εύναι δεκτό από 
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βρώμικο χρόμα», (Μούςλιμ).Ακόμα και το Φϊτζ πρϋπει να 

εκτελεύται από καθαρό χρόμα και με την κατϊλληλη 

ςυμπεριφορϊ. Εδώ αναφϋρει ο Προφότησ ότι «αν ϋνασ 

Μουςουλμϊνοσ κϊνει το Φϊτζ του χωρύσ να πρϊττει τύποτα 

κακϋσ πρϊξεισ, γυρύζει καθαρόσ και αγνόσ ςαν βρϋφοσ». 

Όμωσ αν όταν το αντύθετο, τότε το αποτϋλεςμα θα εύναι και 

αυτό αντύθετο. Φαρακτηριςτικό εύναι αυτό που αναφϋρει ο 

Προφότησ, «ο ϊνθρωποσ κϊνει ϋνα μεγϊλο και μακρινό 

ταξύδι, κουρϊςμϋνοσ και ταλαιπωρημϋνοσ, ςηκώνει τα χϋρια 

του προσ τον ουρανό φωνϊζοντασ Θεϋ μου Θεϋ μου, όμωσ όλη 

η τροφό και ο ρουχιςμόσ του εύναι από βρώμικο χρόμα, τότε 

πώσ εύναι δυνατόν ο Αλλϊχ να ανταποκρύνεται ςτισ 

παρακαλόςεισ του!». (Μούςλιμ). 

Πιο επικύνδυνη εύναι η πολιτικό θρηςκοληψύα. Εννοούμε με 

αυτό τουσ ανθρώπουσ που χρηςιμοποιούν τη θρηςκεύα ωσ 

μϋςο για να φτϊςουν ςτην εξουςύα. Αυτού εκμεταλλεύονται 

τουσ ανθρώπουσ, ιδιαύτερα την λαώκό τϊξη, προςπαθώντασ 

να τουσ πεύςουν ότι θϋλουν την εξουςύα για να υπηρετούν 

την θρηςκεύα του Αλλϊχ. Παρόλο που εμεύσ δεν γνωρύζουμε 

αυτό που κρύβει ο κϊθε ϊνθρωποσ ςτο δικό του 
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υποςυνεύδητο, μπορούμε όμωσ να πούμε ότι η βιωματικό μασ 

εμπειρύα με την τρομοκρατικό οργϊνωςη των Αδελφών 

Μουςουλμϊνων, και τουσ ςυμμϊχουσ τησ από ϊλλεσ 

πολιτικοιςλαμικϋσ οργανώςεισ, μασ βεβαιώνει δυο 

πρϊγματα, πρώτον, ότι το ζότημα για αυτούσ τουσ 

ανθρώπουσ δεν όταν η θρηςκεύα, όμωσ όταν η εξουςύα, με 

ϋναν τρόπο ϊνευ προηγουμϋνου. Η ςτρεφνό τουσ 

ςυμεριφορϊ οδόγηςε ςτο μύςοσ των ανθρώπων για αυτούσ, 

και αυτό ϋχει αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ και ςτη θρηςκεύα και αυτό 

αναμφιβόλωσ θα χρειαςτεύ πολλό δουλειϊ και μεγϊλο κόπο 

για να διορθωθεύ αυτό η αρνητικό εικόνα που χαρϊχτηκε 

ςτισ μνόμεσ των ανθρώπων που ςυνδϋουν την κακό 

ςυμπεριφορϊ αυτών των ανθρώπων με τη θρηςκεύα. 

Δϋυτερον, αυτού οι ϊνθρωποι ϋβλαψαν τη θρηςκεύα και την 

αγαθό μορφό και τον πολιτιςμό του. Πώσ να μιλϊνε για 

θρηςκεύα, ενώ αυτού πρόδωςαν τη το κρϊτοσ και διϋδωςαν 

τα μυςτικϊ του για τουσ εχθρούσ του. Εύναι από τη θρηςκεύα 

να ωθεύ κανεύσ τουσ ανθρώπουσ για να πρϊττουν εγκλόματα , 

και να ιδρύουν ειδικϋσ οργανώεισ που λειτουργούν εντϊντια 

ςτο κρϊτοσ τουσ και να εξυπηρετούν το ςυμφϋρον του 
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εχθρού του; Εγώ τόνιζαν και ακόμα τονύζω ότι αυτό η 

τρομοκρατικό οργϊνωςη εύναι ϋτοιμη να ςυνεργαςτεύ ακόμα 

και με τον διϊβολο με ςκοπό να πραγματοποιόςει τουσ 

ςκοπούσ τησ που κινηγούν μόνο την εξουςύα, χωρύσ να 

δώςουν καμύα ςημαςύα ούτε ςτη θρηςκεύα, ούτε ςτη πατρύδα 

τουσ.  
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Το ςυλλογικό Ιτζτιχάντ είναι αναγαίο 
Καθηγητόσ Mouhammad Muchtar Jumca 

Τπουργόσ των Βακουφύων 
 

Πϊςχιζαν και ακόμα παςχύζουν οι κοινωνύεσ μασ από τουσ 
ανώμαλουσ φετφϊδεσ και από τισ παρϊξενεσ γνώμεισ. Γι’ 
αυτό τον λόγο κϊποιοι  χαρακτηρύζονται, λανθαςμϋνα, ωσ 
επιςτόμονεσ, επύςησ αυτού που κινηγούν την διαςημότητα 
και το χρόμα, ψϊχνουν για το κϊθε τι παρϊξενο. Κύριο ςκοπό 
ϋχουν να επικεντρώςουν την κοινό γνώμη ό να υπηρετόςουν 
τα ςυμφϋροντα των οργανώςεων τουσ. 

Πρϋπει να τονιςθεύ το γεγονόσ ότι τα ζητόματα εύναι 
πολλϊκαι τα τρϋχοντα θϋματα εύναι περύπλοκα και  επειδό οι 
γνώμεισ των επιςτημών και των νομοθετών ςυγκρούνται 
μεταξύ τουσ, διότι οι παλιού επιςτόμονεσ εξϋφραςαν τισ 
απόψεισ τουσ ςε διϊφορα θϋματα με ϋναν τόπο που 
ταυτύζεται με την εποχό τουσ. Όμωσ η κϊταςταςη τώρα εύναι 
τελεύωσ διαφορετικό. Γι’ αυτό οι αμορφωςύα των μη 
ειδικευμϋνων ανθρώπων και αυτών που λανθαςμϋνα 
χαρακτηρύζονται επιςτόμονεσ, οι οπούοσ βγϊζουν φετφϊδεσ 
ςε διϊφορα θϋματα χωρύσ κϊν να λογαριϊζουν την εποχό που 
ζουν ούτε την νϋα πραγματικότητα. Όλ’ αυτϊ ϋκαναν 
αναγαύο το ςυλλογικό Ιτζτιχϊντ. 

Για αυτό ο Μεγϊλοσ Ιμϊμησ, ο εύχ Αλ-Άζχαρ, ο Καθηγητόσ 
Δρ. Ahmad Al-Tayyb, ςτην ειςόγηςό του ςτο ςυνϋδριο του 
Ανότατου υμβόλιου των Ιςλαμικών Τποθϋςεων «ΑΙΤ», που 
ϋγινε ςτο Λούχουρ με τύτλο «οι απόψεισ των Ιμϊμηδων και 
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των επιςτημόνων για την ανανϋωςη του θρηςκευτικού 
λόγου και τη διϊλυςη τησ τρομοκριτικόσ ιδεολογύασ», για να 
υιοθετόςουν το ςυλλογικό Ιτζτιχϊντ που το υποςτηρύζουν οι 
μεγϊλοι επιςτόμονεσ ςε διϊφορεσ χώρεσ του κόςμου οι 
οπούοι νοιϊζονται για τα προβλόματα τησ Ούμμα. Ο ςκοπόσ 
τουσ εύναι να αντιμετωπύζουν την τομοκρατύα, να ορύςουν 
την ϋννοια τησ Ντάρα αλ-Ισλάμ, επύςησ την ϋνταξη των νϋων 
ςε τρομοκρατικϋσ οργανώεισ, τη ςύγκρουςη με την κοινωνύα, 
και τη δολοφονύα των αθώων ανθρών, επύςησ τα ζητόματα 
που αφορούν την ελευθερύα και τα δικαιώματα των 
ανθρώπων, τα ζητόματα τησ γυναύκασ, και του Φϊτζ. Όλα 
αυτϊ τα ζητόματα χρειϊζονται ειδικούσ φετφϊδεσ που να 
ταυτύζονται με την πραγματικότητα. 
Αναμφύβολα αυτό το ςυλλογικό Ιτζτιχϊντ ςυμβϊλλει ςτον 
τερματιςμούν των ανώμαλων γνώμων και τησ τρομοκρατύασ, 
που το ςυνϋδριο ςυνόψιςε τα αύτια τουσ: 

1- Ο αποκλειςμόσ, η τεφλό μόμηςη, η κακό κατανόηςη, η 

επιφανειακό κατανόηςη των κειμϋνων, η μη 

κατανόηςη των ςυλλογικών νόμων των τησ ιςλαμικόσ 

νομοθεςύασ και η εκμετϊλλευςη των μη ειδικευμϋνων 

για την κατϊςταςη και η παρουςύα τουσ ςτον χώρο τησ 

Ντάουα. 

2- Η εκμετϊλλευςη τησ θρηςκεύασ εκ μϋρουσ μερικών 

οργανώςεων οι οποιοεσ την χρηςιμοποιούν ωσ μϋςο 

για να πραγματοποιόςουν πολιτικϊ και κομματικϊ 

ςυμφϋροντα. Οι εν λόγω οργανώςεισ βϊζουν τα 

ςυμφϋρνοντϊ τουσ πϊνω από τα ςυμφϋροντα τησ 

θρηςκεύασ και των χωρών. 
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3- Η επιτυχύα των ιμπεριαλιςτικών δυνϊμεων να 

ςτρατεύςουν ανθρώπουσ μϋςα από αραβικϋσ και 

ιςλαμικϋσ χώρεσ, δύνοντϊσ τουσ διϊφορεσ υποςχϋςεισ ό 

αγορϊζοντασ τισ ςυνειδόςεισ και την αφοςύωςό τουσ. 

Σο ςυλλογικό Ιτζτιχϊντ θα βοηθόςει πολύ ςτο να φϋρει τουσ 
επιςτόμονεσ όλο και πιο κοντϊ. Και θα βϊλει ϋνα τϋλοσ για τα 
διϊφορα ζητόματα που προκαλούν τη διχόνοια. Αυτό θα 
βοηθόςει ςτο να αντιμετωπιςτούν οι ςκληροπηρυνικϋσ 
ιδεολογύεσ. 
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Οι πολιτική ςυμμετοχή και οι παράλληλεσ εξουςίεσ 

Αυτόσ ο παραπϊνω τύτλοσ περιϋχει δυο θϋματα που δεν 

χωρύζονται. Σο πρώτο εύναι πολύ ςημαντικό για την 

δημολρατικό διαδικαςύα, ενώ το ϊλλο ςτοιχεύο εύναι 

επικύνδυνο για την ςταθερότητα του κρϊτουσ και μπορεύ να 

το οδηγόςει ςτην καταςτροφό. Η πολιτικό ςυμμετοχό εύναι 

ϋνα δημοκρατικό απαιτούμενο, διότι το κρϊτοσ του ενόσ 

κόμματοσ οδηγεύται ςτην δικτατορύα επειδό δεν υπϊρχει 

καν’ενασ πραγματικόσ ανταγωνιςμόσ. 

Η ύπαρξη παρϊλληλων εξουςιών ςε μια χώρα, ό 

οργανώςεων, που ϋχουν δικϊ του ςυμφϋροντα, αυτϋσ οι 

οργανώςεισ και αυτϋσ οι παρϊλληλεσ εξουςύεσ θεωρούνται 

μια ευθεύα απειλό για την ενότητα και την ύπαρξη του. 

Σονύουμε ςτο ςημεύο αυτό τον κύνδυνο που αποτελούν 

εκεύνεσ οι οργανώςεισ που χρηςιμοποιούν την θρηςκεύα ωσ 

μϋςο για να πραγματοποιόςουν τον ςκοπό τουσ. 

Σο μόνο ςτοιχεύο που μπορεύ να δεύξει την δυνατότητα του 

κρϊτουσ απϋναντι ς’ αυτϋσ τισ οργανώςεισ, εύναι το κατϊ 

πόςον το κρϊτοσ μπορεύ να εφαρμόςει τον νόμο πϊνω ς’ 



 
 

25 

όλουσ χωρύσ τύποτα διακρύςεισ ό εξαιρϋςεισ και χωρύσ φόβο 

και διαςταγμό. Επύςησ να μην επιτρϋπει το κρϊτοσ ςε 

κανϋναν να εύναι υπϋρ ϊνω του νόμο, όπωσ ϋγινε κατϊ τη 

διϊρκεια που κυβϋρνηςαν οι Αδελφού Μουςουλμϊνοι. Πρϋπει 

όλοι οι πολύτεσ να εκφρϊζουν τισ απόψεισ τουσ ςύμφωνα με 

τον νόμο, και δεν επιτρϋπεται οποιαδόποτε παραβύαςη του 

νόμου ούτε εξαπαπϊτηςό προςπαθώντασ κανεύσ να 

δικαιολογόςει αυτό με το ότι ο ςκοπόσ αγιϊζει τα μϋςα, το 

οποιο χρηςιμοποιούν οι οργανώςεισ του πολιτικού Ιςμϊμ. 

Αυτϋσ οι οργανώςεισ που θα οδηγούςαν την κοινωνύα προσ 

την καταςτροφό δεν δεν όταν η θεώκό παρϋμβαςη και η 

πατριωτικό ςυνεύδηςη του πρόεδρου Αμπτουφαττϊχ αλ-ύςι 

και των ενόπλων μασ δυνϊμεων και όλων των τύμιων και 

πατριωτών ανθρώπων. 

Για να μην γυρύςει η τρομοκρατικό οργϊνωςη των αδελφών 

μουςουλμϊνων πρϋπει να αντιμετωπιςτεύ από το κρϊτοσ με 

βϊςη του νόμου.πρϋπει επύςησ να τονύζουμε ότι οι 

θρηςκευόμενοι ϊνθρωποι πρϋπει να ξεκαθαρύζουν τη ςχϋςη 

τουσ με την εξουςύα και να μην προςπαθούν να 
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δημιουργόςουν παρϊλληλεσ εξουςύεσ εκμεταλλευόμενοι την 

θρηςκεύα. 

Άξιον αναφορϊσ εύναι το γεγονόσ ότι οιαδόποτε οργϊνωςη 

θεωρεύ τον εαυτό τησ υπϋρ ϊνω το νόμο, τότε αυτό η 

οργϊνωςη προςπαθεύ να δημιουργεύ παρϊλληλη εξουςύα που 

να αντιτϋθεται με εκεύνη του κρϊτουσ. Μια τϋτοια κύνηςη 

υπηρεϊζει ςρνητικϊ την λειτουργύα του κρϊτουσ και την 

δικαιοςύνη. 

Η καθολικό καιόχι επιλεκτικό δικαιοςύνη εύναι εκεύνη που 

εφαρμόζει τον νόμο πϊνω ςε όλουσ τουσ ανθρώπουσ. Όταν 

γύνει αυτό τότε το αποτϋλεςμα θα εύναι μια ςταθερό και 

ενωμϋνη κοινωνύα. Φαρακτηριςτικό εύναι ότι «ο Αλλϊχ 

εγγυϊται τον θριϊμβο και την ςυνϋχεια του απύςτου κρϊτου 

παρϊ εκεύνου του δόθεν πιςτού και ςτην πραγματικότητα 

ξεχειλύζει από αδικύεσ».  

Πολύ επικύνδυνεσ εκεύνεσ οι οργανώςεισ που εύναι 

αφοςιωμϋνεσ ςε ξϋνα κρϊτη. Σο εύδαμε αυτό όταν η αουδικό 

Αραβύα εφϊρμοςε τον νόμο πϊνω ς’ ϋναν πολύτη τησ ο οποιοσ 

κρύθηκε ϋνοχοσ, τότε οι οργανώςεισ αυτϋσ προςπϊπηςαν να 

ςυγκρουςτούν με το κρϊτοσ τουσ. Δεν εύναι μόνο αυτό, αλλϊ 
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παραβύαςαν οι Πϋρςεσ όλουσ τουσ διεθνεύσ νόμουσ όταν 

αρνόθηκαν οι αςτυνομικϋσ δυνϊμεισ να φυλϊξουν την 

διπλωματικό αντιπροςωπεύα ςτησ αουδικόσ Αραβύασ.  

Σι θα γινόταν αν αυτόσ όταν Πϋρςησ πολύτησ; Μόπωσ υπόρχε 

ποτϋ κϊποια παρϋμβαςη από τη δικό μασ πλευρϊ εντϊντια ς’ 

αυτό που κϊνει το Ιρϊν ςτουσ ονύτεσ Άραβεσ ςτο Αχούαζ; Ή 

νομύζει το Ιρϊν ότι δεν γνωρύζουμε το κρυφό του ςχϋδιο που 

ςτοχεύει ςτην καταςτροφό όλησ τησ περιοχό για χϊρη τουσ 

ιωνιςτϋσ και την πϋρςικη αυτοκρατορύα;  
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Η έννοια τησ εθνικήσ αςφάλειασ 

 

Η ςταθερότητα κϊθε χώρασ εύναι εύναι ςημαντικό ςτοιχεύο 

τησ εθνικόσ τησ αςφϊλειασ. Η εθνικόσ αςφϊλεια μιασ χώρασ 

εύναι ευθύνη όλων των πολιτών, ιδύωσ αυτών που 

αποφαςύζουν για την τύχη τησ χώρασ και ιδιαύτερα οι 

αποφϊςεισ που αφορούν τισ ςχϋςεισ τησ με το εξωτερικό. 

Αν θεωρεύται η εθνικό αςφϊλεια μια χώρασ μια κόκκινη 

γραμμό που δεν γύνεται ςε καμύα περύπτωςη να 

παραβιϊζεται, τότε εύναι απαραύτητο να τηρούνται όλεσ οι 

προώποθϋςεισ για αυτό. Για να φυλϊςςεται δηλαδό η εθνικό 

αςφϋλεια μιασ χώρασ χρειϊζεται να δύνουμε μεγϊλη ϋμφαςη 

ςτην μόρφωςη η οποια θα επικεντρώνει την προςοχό ςτη 

ςημαντικότητα τησ εθνικόσ αςφϊλειασ. Αυτό καθαυτό 

απαιτεύ την εκπαύδευςη όςων λαμβϊνουν ηγετικϋσ θϋςεισ 

ςτην χώρα. Διότι πρϋπει να ξϋρει ο κϊθε υπεύθυνοσ τισ 

ςυνϋπειεσ των αποφϊςειών του για την εθνικό αςφϋλεια. 

Μπορεύ κϊποιοι από αμϋλεια ό και από ϊγνοια να μην 

γνωρύζουν πωσ η ςυμπεριφορϊ τουσ ενδεύχεται να επηρεϊζει 
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την εθνικό αςφϋλεια τησ χώρασ. Αυτό φυςικϊ αφορϊ και 

όλουσ τουσ τομεύσ, λ.χ. οι αποφϊςεισ που λαμβϊνονται, οι 

ςχϋςεισ τησ χώρασ με ϊλλεσ χώρεσ, οι ςυμφωνύεσ που 

υπογρϊφει η χώρα με ϊλλεσ χώρεσ κλπ. 

Σονύζουμε επύςησ ότι η αύςθηςη τησ εθνικόσ αςφϊλειασ 

διαφϋρει από ϋναν ϊνθρωπο ςτον ϊλλον λόγω πολλων 

παραγόντων, η παιδεύα, ο πατριωτιςμόσ κλπ. Γι’ αυτό 

θεωρούμε ότι πρϋπι να εξαςφαλύζονται τα εξόσ ςτοιχεύα: 

1- Περιςςότερη μόρφωςη που επικεντρώνει το 

ενδιαφϋρον ςτην εθνικό αςφϊλεια για τουσ 

ανθρώπουσ που πρόκειται να λϊβουν ηγετικϋσ θϋςεισ 

ςτην χώρα. 

2- Πρϋπει να δύνεται ϋμφαςη ςτην ςημαντικότητα τησ 

εθνικόσ αςφϊλειασ και αυτό αφορϊ τουσ πολιτικούσ, 

τουσ ανθρώπουσ των γραμμϊτων και τα μϋςα μαζικόσ 

ενημϋρωςησ και να τονύζεται η ςημαςύα τησ 

ςταθερότητασ τησ χώρασ. 

3- Πρϋπει να ςυμβολεύονται οι αρμόδιεσ υπηρεςύεσ πριν 

γύνει οτιδόποτε ςυμφωνύα με ξϋνα κρϊτη διότι αυτό 
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μπορεύ να επηρεϊζει αρνητικϊ την χώρα και τη 

ςταθερότητϊ τησ. 

Όταν λαμβϊνονται οι αποφϊςεισ πρϋπει να ϋχει κανεύσ 

υπόψιν του την πολιτικό κατϊςταςη εντόσ αλλϊ και εκτόσ 

χώρασ, διότι πρϋπει να ϋχει υπόψιν του την αραβικό μασ 

θϋςη, την αφρικϊνικη και την ιςλαμικό επύςησ και τισ 

διεθνεύσ ςχϋςεισ μασ. Πρϋπει να αναλογύζουμε δηλαδό τισ 

ςυνϋπειεσ των αποφϊςειων για την χώρα μασ. 

το ςημεύο αυτό τονύζουμε το γεγονόσ ότι οι πολιτικϋσ,  

ςτρατιωτικϋσ,  οικονομικϋσ, πολιτιςμικϋσ, ςχϋςεισ αλλϊ και οι 

ςχϋςεισ των μϋςα πρϋπει να λειτουγούν με αρμονύα μεταξύ 

τουσ, διότι επηρεϊζει η κϊθε μια την ϊλλη. Αυτό χρειϊζεται να 

υπϊρχει πατριωτικό ςυνεύδηςη και εμπειρύα και να 

λειτουρούμε όλοι ωσ μια ομϊδα. Αυτό απαιτεύ από τον κϊθε 

υπεύθυνο να εύναι ςτο ύψοσ των περιςτϊςεων και να ϋχει 

πλόρη επύγνωςη τησ φύςησ τησ ομϊδασ ςυνεργαςύασ του. 

ημειωτόεον εύναι ότι δεν φτϊνει η καλό βούηςη για τη 

ςταθερότητα μια χώρασ, χρειϊζεται επύςησ να υπϊρχει 

κατανόηςη για αυτό.  
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Οι πρωτεύουςεσ, τα ςύνορα και η χτίςη των 

κρατών 

Η ςχϋςη ανϊμεςα ςτισ χώρεσ και τισ πρωτεύουςεσ τησ εύναι 

ςτενό. Και αυτό εύναι λογικό και το βλϋπουμε ςχεδόν ς’ όλεσ 

τισ χώρεσ. Πϊντα η πρωτεύουςα αποτελεύ την καρδιϊ μιασ 

χώρασ και αυτό δύνει η χώρα περιςςότερο ενδιαφϋρον ςτην 

πρωτεύουςϊ τησ, ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ πόλεισ. Αυτό όμωσ 

δεν ςημαύνει ότι η χώρα παραμελεύ τισ ϊλλεσ πόλεισ τησ ούτε 

τουσ ϊλλουσ πολύτεσ που μϋνουν εκτόσ πρωτεύουςασ. 

Φρειϊζεται όμωσ να αναφϋρουμε ότι η ανϊπτυξη τισ 

περιφερειακϋσ πόλεισ δεν εύναι μόνο ευθύνη τησ κυβϋρνηςησ, 

όμωσ η ευθύνη εύναι ολονών. Πρϋπει να ςυμϊλουν δηλαδό και 

οι μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ ςτο θϋμα αυτό και οι 

επιχειρηματύεσ και όλα τα υπουργεύα. Όλοι δηλαδό πρϋπει να 

ςυνεργϊζονται από κοινό και πολύ ςτενϊ για την ανϊπτυξη 

των περιφερειακών πόλεων. Αυτό θα μετατρϋψει την φύςησ 

των πόλεων αυτών και θα γύνουν πόλεισ υποδοχόσ και όχι το 

αντύθετο. Αν όμωσ δεν γύνει αυτό τότο το αποτϋλεςμα θα 
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εύναι η μαζικό μετανϊςτευςη των πολιτών ςτην 

πρωτεύουςα. Επύςησ θα ϋχουμε και υποβαθμιςμϋσ και 

φτωχογειτονιϋσ και θα δημιουργηθεύ μια κοινωνύακαθαρϊ 

ταξικό και με το πϋραςμα του χρόνου θα δημιουργηθούν 

ςοβαρϊ προβλόματα που θα απαιτόςουν λύςεισ. 

Σο κρϊτοσ δύνει μεγϊλο ενδιαφϋρουν ςτισπεριφερειακϋσ 

πόλεισ καιπροςπαθεύ να προςφϋρει όλεσ τισ απαραύτητεσ 

υπηρεςύεσ ςτισ περιφερειακϋσ πόλεισ,ςτην  παιδεύα, υγεύα, 

ςτον πολιτιςμό και όλεσ τισ ανϊγκεσ που χρειϊζονται οι 

πολύτεσ των πόλεων τησ χώρασ, επύςησ θϋςεισ εργαςύασ. 

Αυτό θα δϋςει τουσ πολύτεσ με την πατρύδα τουσ. 

Αυτό που γύνεται ςε διϊφορεσ πόλεισ, ςτο ινϊ, ςτο 

Ματρούχ, ςτην Ιςμαηλύα ςτο Φαλαώμπ και αλατύν και ς’ 

ϊλλεσ πόλεισ θα βοηθόςει επύςησ ςτην ςωςτό πληθυςμικϊ 

κατανομό. Αυτό θα βοηθόςει ςτο να υπϊρχει ιςορροπύα και 

θα προςφϋρει για κϊθε πολύτη μια ζωό αξιοπρεπό. Αυτό εύναι 

αναμφύβολα μια ϋνδειξη πολιτιςμού κϊθε ςύγχρονου 

κρϊτουσ.  
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Το Σινά ζηο Ιερό Κοράνι 

Σο Ιερό Κορϊνι αναφϋρεται ςτο ινϊ. Αυτϋσ οι αναφορϋσ μασ 

βιβαιώνουν ςτην ςημαντικότητα την θρηςκευτικό και την 

ιςτορικό. Αυτό φυςικϊ ϋνα ακόμα ςτοιχεύο που μασ κϊνει να 

δεύξουμε μεγαλύτερο ενδιαφϋρον κϊι να κϊνουν για την ανϊπτυξό 

τησ επύςησ να προςπαπόςουμε να εκμεταλλευτούμε τουσ φυςιούσ 

τησ πόρουσ.  

Ο Αλλϊχ ορκύζεται ςτο Ιερό Κορϊνι, με το Όροσ ινϊ (Σζϊμπαλ αλ-

Σούρ), «Εν ονόματι του Βουνού (Όρουσ ινϊ), και εν ονόματι του 

Βιβλύου που εύναι γραμμϋνο γραμμϋνο πϊνω ςε περγαμηνό, εν 

ονόματι του πιτιού που το επιςκϋπτονται, εν ονόματι του 

Τψηλού Θόλου, και τησ φουςκωμϋνησ θϊλλαςασ, η τιμωρύα του 

Κυρύου ςου ςύγουρα θα πραγματοποιηθεύ», (αλ-Σούρ, 0 -5). Σο 

Όροσ ινϊ κατϋχει μεγϊλη ιερότητα για αυτό βλϋπουμε ότι ο 

Αλλϊχ ορκύζεται με αυτό, όχι μόνο αλλϊ ονομϊζει το εδϊφιο με το 

όνομα του Βουνού αυτού.  

Δεν εύναι μόνο αυτόη αναφορϊ που κϊνει ο Αλλϊχ ςτο Βουνό 

αυτό, όμωσ υπϊρχει μια ακόμα αναφορϊ ςτο εδϊφιο τησ υκιϊσ, 

όπου ο Αλλϊχ λϋει, «Εν ονόματι τησ ςυκιϊσ, εν ονόματι τησ ελιϊσ, 

εν ονόματι του Όρουσ ινϊ και αυτόσ τησ απαραβύατησ και 

αςφαλούσ γησ», (αλ-Σύν, 0-3). Βϊζει το Όροσ ινϊ πριν από την 
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αςφαλό Γη, παρϊ την ιερότητα που κατϋχει αυτό η Γη. Πολλϋσ 

εύναι οι αναφορϋσ που γύνονται για το Όροσ αυτό ςτο Κορϊνι και 

ςτο Φαντϋθ του Προφότη, «να τρώτε το λϊδε και να αλεύφεςτε με 

το λϊδι, διότι εύναι από ευλογημϋνο δϋντρο». Λϋει επύςησ ο Αλλϊχ, 

«όταν ϋταςε μια φωνό τον φώναξε από την δεξιϊ πλευρϊ τησ 

πεδιϊδασ, ςτο ιερό τόπο όπου βρύςκεται ϋνα δϋντρο», (αλ-Κϊςασ 

31). 

Οι ϋνοπλεσ δυνϊμεισ μασ γνωρύζουν πολύ καλϊ την αξύα του ινϊ. 

Γι’ αυτό κϊνει μεγϊλεσ θυςύεσ για την χώρα μασ γενικϊ και 

ιδιαύτερα για το ινϊ με ςτόχο να το καθαρύςουν από τισ 

τρομοκρατικϋσ οργανώςεισ. Αυτό εύναι αξιϋπαινο από την μια 

πλευρϊ και από την ϊλλη χρειϊζεται να ςτρατευτούμε πύςω από 

τισ ϋνοπλεσ δυνϊμεισ μασ. 

Γνωρύζοντασ και εμεύσ την αξύα που αποτελεύ το ινϊ και για να 

δεύξουμε το θρηςκευτικϊ, τουριςτικϊ αλλϊ και τα φυςικϊ τησ 

αξιοθϋατα, αποφαςύςαμε ςτο Τπουργεύο των Βακουφύων να 

οργανώςουμε το διεθνό αγώνα τησ αποςτόθηςησ του Κορανύου 

ςτην πόλη ϊρμ ελ-ϋχ. Θα επιςκϋπτονται και οι φιλοξεννούμενού 

μασ τα αξιοθϋατα , όπωσ Αικατερύνη. Η κύνηςό μασ αυτό 

βεβαιώνει την θϋςη που κατϋχει το ινϊ ςε μασ, επύςησ βεβαιώνει 

ότι το ινϊ εύναι μια πόλη τησ ειρόνησ. 
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Σο ινϊ βρύςκεται μϋςα ςτην καρδιϊ κϊθε Αιγυπτύου και όλεσ οι 

προςπϊθειεσ των τρομακρατικών οργανώςεων δεν θα μασ 

εμποδύςουν από την ανϊπτυξό τησ και ςτο να την φυλϊξουμε από 

την τρομοκρατύα. το ςημεύο αυτό θα όθελα να ευχαριςτόςω 

όλουσ τουσ ιμϊμηδεσ που ζητούν μετϊθεςη ςτο ινϊ για να 

αντιμετωπύςουν την τρομοκρατύα και τισ εξτρεμιςτικϋσ 

ιδεολογύεσ.  
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Η εποικοδομητική κριτική και η ιςοπεδωτική κριτική 

 

Αρχικϊ, πρϋπει να διακρύνουμε ανϊμεςα ςτην καλόπιςτη καριτικό 

και την ιςοπεδωτικό κρτικό που επιδιώκει την καταςτροφό. Η 

πρώτη καριτικό ειναι εποικοδομητικό και χρόςιμη διότι επιδιώκει 

μεταρρυθμύςεισ ςε αντύθεςη με την δεύτερη. 

την δεύτερη περύπτωςη αυτόσ που κριτικϊρει επιδδιώκει να 

παρουςιϊςει μόνο τα ελαττώματα ενόσ ανθρώπου και για μια 

τϋτοιακριτικό αναφϋρει ο Αμπου Αλνταρντϊα, «αν κριτικϊρει 

τουσ ανθρωπουσ, τότε και αυτού ςε κριτικϊρουν, και αν τουσ 

κατηγορεύσ, τότε και αυτού ςε κατηγορούν». Εννοεύ φυςικϊ την 

ιςοπεδωτικό κριτικό η οποια δεν εύναι ςε καμύα περύπτωςη 

καλοδεχόμενη. 

Ενώ ςτην πρώτη περύπτωςη αυτόσ που αςκεύ κριτικό ς’ ϊλλουσ 

επιθυμεύ να τουσ ειδοποιόςει για κϊτι που θεωρεύ λϊθοσ, χωρύσ να 

εύναι επιθετικόσ απϋναντύ τουσ. 

Μπορεύ η κριτικό να γύνει με βϊςη των εντυπώςεων, όταν λ.χ. 

βλϋπει κανεύσ ϋνα ϋργο τϋχνησ και χωρύσ να γνωρύζει τον 

δημιουργό του τού αρϋςει. Τπϊρχει επύςησ η επιςτημονικό, 
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μεθοδικό και η αντικειμενικό κριτικό. Μια τϋτοιου εύδουσ κρητικό 

πϊνταχρειϊζεται επιςτημονιϋσ και αντικειμενικϋσ μεθϋδουσ. Αυτό 

η κριτικό για να γύνει χρειϊζεται: 

- Σα απαραύτητα εργαγεύα. Αν κϊποιοσ δηλαδό αςκεύ κριτικό 

ς’ ϋνα λογοτεχνικό ϋργο, πρϋπει να κατϋχει την απαραύτητη 

γνώςη τησ γνώςςασ. Και αυτό ιςχύει για όλουσ τουσ τομεύσ 

και τισ τϋχνεσ. 

- Πρϋπει να κατϋχει κανεύσ την κατϊλληλη εμπειρύα. Αυτό 

εύναι πολύ ςημαντικό ςτοιχεύο διότι δύνει την δυνατότητα 

ς’ όποιον αςκεύ κριτικό να χωρύςει αυτό που ϋχει ποιότητα 

από το ϊλλο. 

- Η αμεροληψύα, και αυτό εύναι βαςικό ςτοιχεύο για να εύναι 

μια κριτικό εποικοδομητικό. Διότι μπορεύ αυτόσ που αςκεύ 

την κριτικό να επιδιώκει από αυτό ξεκαθϊριςη 

λογαριαςμο. 

Γι’ αυτό τον λόγο θεωρούμε ότι η κριτικό εύναι πολύ ςημαντικό 

όμωσ πρϋπει να γύνει με ςωςτό τρόπο και όχι για προςωπικούσ 

λόγουσ ό για να κερδύςει κανεύσ χρόμα ό διαςημότητα. 
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ΜΜΕ με εποικοδομητική προοπτική 

Αναμφύβολα τα ΜΜΕ ς’ όλον τον κόςμο κατϋχουν ςημαύνουςα 

θϋςη και δεν μπορεύ κανεύσ να αγνοεύ αυτό. Φρειϊζεται επύςησ να 

τονύζουμε ότι τα ΜΜΕ  που χαρακτηρύζονται ωσ εποικοδομητικϊ 

εύναι αυτϊ που ϋχουν εποικοδομητικό ςχϋδιο και όχι αυτϊ που 

προςπαθούν να καταςτρϋφουν.  

Εύναι επύςησ γνωςτό ότι κϊποια από τα ΜΜΕ υιοθετούν 

πατριωτικϋσ ατζϋντεσ  και δύνουν μεγϊλη ϋμφαςη για τα εθνικϊ 

ζητόματα, από την ϊλλη πλευρϊ υπϊρχουν και τα ϊλλα που 

λειτουργούν με διϊφορεσ πολιτικϋσ ατζϋντεσ, εύτε υπϋρ ενόσ 

καθεςτώτοσ εύτε κατϊ. 

Όλα τα Μϋςα Ενημϋρωςησ αξιολογούνται ανϊλογα με τον ρόλο 

που διαδραματύζουν για το καλό ςυμφϋρον των εθνικών 

ζητημϊτων. Επύςησ αξιογούνται με βϊςη την ιςςοροπύα και την 

βαθύτερη κατανόηςη των υπεύθυνών τουσ και τον 

επαγγελματιςμό τουσ. 

Πρϋπει για υπϊρχει μϋςα ςε κϊθε οργανιςμό τύπου μια επηρεςύα 

αξιολόγηςησ για το ανθρώπινο δυναμικό και τον επαγγελματιςμό. 
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Αυτό θα βοηθόςει αναμφύβολα ςτην εξϋλιξό τουσ. Εύναι γωςτό ότι 

ο κόςμοσ εύναι πλϋον ανοιχτόσ και ϋχει ο κϊθε ϊνθρωποσ την 

δυνατότητα να αξιολογεύ και να διαχωρύζει αυτόν που δουλεύει 

με επαγγελματιςμό από τουσ ϊλλουσ και αυτό δεν αφορϊ μόνο τα 

ΜΜΕ, αλλϊ ιςχύει και για ϊλλουσ υομεύσ. 

Άξιον αναφορϊ εύναι το γεγονόσ εύναι ότι ο δημόςιοσ τύποσ 

ςυμβϊλλει πολύ ςημαντικϊ ςτην ςωςτό ενημϋρωςη των πολιτών. 

Επύςησ τα διϊφοραςυνϋδρια που οργανώνουν οι μεγϊλεσ 

εφημερύδεισ εύναι κινόςεισ αξιϋπαινεσ. Διότι παρουςιϊζουν τισ 

διϊφορεσ απόψεισ που δύνουν χωρύσ αμφιβολύα ιδϋεσ ςτουσ 

υπεύθυνουσ. 

Επύςησ τονύζουν την ςημαντικϊ διαφορϊ ανϊμεςα ςτην 

εποικοδομητικό κριτικό και ςτην κριτικό που ιςοπεδώνει τα 

πϊντα χωρύσ να παρουςιϊζει κανϋνα εναλλακτικό ςχϋδιο. Γι’ αυτό 

λϋμε ότι πρϋπει να υπϊρχει εθνικό ςυνεύδηςη ςτουσ ανθρώπουσ 

που δουλεύουν ςτον χώρο αυτό, πρϋπει επύςησ να υπϊρχει η 

ςωςτό προετοιμαςύα των ανθρώπων που δουλεύουν διότι αυτό 

παύζει μεγϊλο ρόλο ςτην αξιοπιςτύα τουσ. 
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Η τομοκαρατία τησ αμέλειασ 
 

Η αμϋλεια εύναι, θα μπορούςε κανεύσ κϊλλιςτα να πει, κύνδυνοσ 

που τομπκρατεύ τουσ ανθρώπουσ ψυχολογικϊ και μπορεύ αυτό να 

υπερβαύνει απειλώντασ τισ ψυχϋσ τουσ και τισ περιουςύεσ τουσ όχι 

μόνο αλλϊ και την τιμό τουσ. 

Μπορούμε όμωσ με βϊςη τον νόμο να μετατρϋψουμε αυτό την 

κατϊςταςη και να αναγκαςτεύ ο αμελόσ να εγκαταλεύψει την 

αμϋλεια και να γύνει φρόνιμοσ. Αν εφαρμόζουμε το χαντίθ  του 

Προφότη, την ειρόνη του Αλλϊχ να ϋχει, «ο καθϋνασ από ςασ εύναι 

υπεύθυνοσ και θα λογοδοτεύται για αυτό που βρύςκεται ςτη δικό 

του ευθύνη». (αλ-Μπουχϊρι). Εννοεύ πωσ ο ϊντρασ εύναι 

υπϋυθυνοσ για το ςπύτι του και την οικογϋνειϊ του και θα 

λογοδοτεύται για αυτό, επύςησ ο διδϊςκωσ εύναι υπϋυθυνοσ για 

τουσ φοιτητϋσ του και θα λογοδοτεύται για αυτό όλοι αυτού 

δηλαδό που κατϋχουν ευθύνη για κϊτι ςτην παιδεύα, ςτην υγεύα, 

ςτην καθαριότητα, ςτο περιβϊλλον κλπ αν καταλαβαύνουν ότι θα 

λογοδοτούνται από τον (Αλλϊχ) τότε η αμϋλεια θα μετατρϋπεται 

ςε παραγωγό και κατορθώματα. 

Γι’ αυτό τη ςτιγμό που ζητούμε νόμουσ για την καταπολϋμηςη τησ 

τρομοκρατύασ, πρϋπει να ζητόςουμε επύςησ νόμουσ που να 

τιμωρούν τουσ αμελεύσ. Αν καταλϊβαινε κανεύσ την αξύα τησ 

ανθρώπινησ ψυχόσ, τότε δεν θα ϋκανε οιαδόποτε πρϊξη που να 

την βλϋψει εύτε από αμϋλεια εύτε επύτηδεσ. Και αν καταλϊβαινε 
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κανεύσ ότι πρϋπει να φυλϊξει την δημόςια περιουςύα και ότι η 

ςπατϊλη τησ εύναι αμαρτύα, τότε θα την φύλαγε, λϋει ο Αλλϊχ «οι 

ςπϊταλοι ϊνθρωποι εύναι αδελφοποιού του ατανϊ και ο ατανϊσ 

δεν πιςτεύει ςτον Θεό», (αλ-Ιςρϊα, 22). Έχουμε μεγϊλη ανϊγκη να 

τερματύςουμε την κουλτούρα τησ απϊθεια και τησ αμϋλειασ, εύτε 

χρηςιμοποιώντασ το θρηςκευτικό και πατριωτικό ςτοιχεύο εύτε 

τηρώντασ τον νόμο, διότι η αμϋλεια μπορεύ να οδηγεύ κϊλλιςτα 

ςτην καταςτροφό, και «ο Αλλϊχα δεν αγαπϊει ούτε την φθορϊ 

ούτε την αμϋλεια», (αλ-Μπϊκαρα, 202). 

Αυτό περιλαμβϊνει όλουσ τουσ τομεύσ τησ ζωόσ, ακόμα και αυτό 

που θεωρούμε ϊςημαντο, λ. Φ. Δεν πρϋπει να υπϊρχει ςπατϊλη 

ςτην χρόςη του νερού και του ρεύματουσ. Δεν πρϋπει να 

αφόνουμε εκτεθειμϋνουσ τουσ υπονόμουσ. Αυτό η αμϋλεια μπορεύ 

να οδηγόςει ςε καταςτροφικϋ ςυνϋπειεσ. 

Η αμϋλεια του ανθρώπου απϋντανι ςε ευθύνη που του την 

ανϋθεςε ο Αλλϊχ εύναι μεγϊλη αμαρτύα. Ιδιαύτερα ςτισ δημόςιεσ 

ευθύνεισ, διότι τα δημόςια αξιώματα δεν εύναι πλϋον τιμητικϊ 

ούτε για να κϊθεται κανεύσ ϊπραγοσ, ιδιαύτερα ςε μια χώρα ςαν τη 

δικό μασ που ϋχει ανϊγκη. 

Η αμϋλεια οδηγεύ επύςησ ςτην χρόςη ναρκωτικών και τότε ο 

ϊνθρωποσ οδηγεύται προσ την καταςτροφό. Επύςησ, προκειμϋνου 

να αγορϊςει τισ δώςεισ του, μπορεύ να κϊνει οτιδόποτε ακόμα και 

φόνο, και τϋτοιεσ πρϊξεισ αναφϋρονται καθημερινώσ ςτισ 

εφημερύδεσ. 

Γι’ αυτό πρϋπει όλοι ενωμϋνοι να καταπολεμόςουμε αυτο το 

ϋγκλημα. Πρϋπει όλεσ οι οργανώςεισ, θρηςκευτικϋσ, εκπαιδευτικϋσ 
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και τα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ να ςυνεργαςτούν με ςτόχο να 

αντιμετωπύςουν αυτό το ϋγκλημα. Αυτό μπορεύ να χρειαςτεύ 

καμύα φορϊ να εύμαςτε αυςτηρού προκειμϋνου να ϋχουμε κϊποιο 

θετικό αποτϋλεςμα 

υμπεριφϋρεται ςκληρϊ για να φοβοθούν και όποιοσ Εύναι 

αυςτηρόσ 

Μπορεύ να ςυμεριφϋρεται ςκληρϊ ακόμα και με αυτούσ που 

ςυνηθύζει να ϋχει όπια ςτϊςη απϋναντύ τουσ 

Σο φυςικό δικαύωμα τησ κοινωνύασ εύναι να επικρατεύ η 

αςφϊλεια, και αυτόη αςφϋλεια δεν μπορεύ να πραγαματοποιεύτε 

όςο υπϊρχει απϊθεια και αμϋλεια. 
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Η ιςτορία των ειδωλίων και η καταςτροφή των 

πολιτιςμών 

 

Αρχικϊ πρϋπει να τονύςουμε ότι δεν υπϊρχει μουςουλμϊνοσ ςτο 

πρόςωπο τησ γησ που να λατρεύει ϋνα ειδώλιο, ό που να διαδύδει 

την λατρεύα του.  

το ςημεύο αυτό θεωρούμε αναγαύο να αναφερόμαςτε ςτη 

απαγόρευςη τησ δημιουργύασ των ειδωλύων από το Ιςλϊμ. Η 

απαγόρευςη ϋγινε κυρύωσ για δυο λόγουσ, ο πρώτοσ όταν ότι οι 

ϊνθρωποι εκεύνη των εποχό όταν νεομουςουλμϊνοι, δηλαδό 

ϋχουν αςπαςτεύ το Ιςλϊμ πρόςφατα, ςε μια κοινωνύα όπου 

επικρατούςε, μϋχρι και τη ςτιγό που ϋγιναν μουςουλμϊνοι, η 

ειδωλολατρύα. Μόλιςτα, πολλού ειδωλολϊτρεσ θεωρούςαν πωσ η 

λατρεύα των ειδωλύων εύναι επειδό αυτϊ τα ειδώλια τουσ φϋρουν, 

όπωσ αναφϋρει και το Κορϊνι, πιο κοντϊ ςτο θεό.  

Ο δεύτεροσ λόγοσ εύναι ότι τα ειδώλια εκεύνη την εποχό τα 

ϋφτιαχναν οι ϊνθρωποι για να τα λατρεύουν, για αυτό οι 

ςύντροφοι του Προφότη τα κατϋςτρεψαν τα ειδώλια που όταν 

γύρω από την Κϊαμπα. Όμωσ, δεν ϋκαναν το ύδιο ς’ ϊλλουσ χώρα 

που κατϋλαβαν. 
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Σώρα όμωσ βλϋπουμε ότι η ιςλαμικό Όμμα ϋχει αυτότη ςυμφορϊ, 

που φαύνεται ς’ αυτούσ τουσ ανθρώπουσ που καταςτρϋφουν  τα 

πϊντα. Αυτού οι ϊνθρωποι εύναι αμόρφωτοι διότι με τισ πρϊξεισ 

τουσ δύνουν αφορμό ςτισ ιμπεριαλιςτικϋσ δυνϊμεισνα 

επεμβαύνουν ςτισ υποθϋςεισ μασ, όχι μόνο, αλλϊ και να 

καταλϊβουν τισ χώρεσ μασ. 

Η καταςτροφό που γύνεται εισ βϊροσ του πολιτιςμού που 

βρύςκεται ςτισ αραβικϋσ μασ χώρεσ, ϋχει ςκοπό να ςβόςει τον 

πολιτιςμό μασ τον ιςλαμικό και όχι μόνο αλλϊ και τον χριςιανικό. 

Αυτού οι ϊνθρωποι δεν ϋχουν κανϋνα όθοσ ούτε πςτεύουν ςε 

καμύα θρηςκεύα. Αυτού πιςτεύουν μόνο ςτο ςυμφϋρον και γι’ 

αυτούσ πϊντα ιςχύει, «ο ςκοπόσ αγιϊζει τα μϋςα». 

Σο ζότημα εύναι ότι αυτού οι ϊνθρωποι δόθεν αυτοθεωρούνται 

μουςουλμϊνοι, όμωσ, το Ιςλϊμ δεν ϋχει καμύα ςχϋςη μαζύ τουσ. 

Αυτού κατϊφεραν με τισ βϊρβαρεσ πρϊξεισ τουσ να 

παραμορφώςουν την εικόνα του Ιςλϊμ. Σϋτοιοι ϊνθρωποι εύναι 

αφοςιωμϋνοι ςτον ατανϊ. Άξιον αναφορϊσ εύναι ότι ο Μεγϊλοσ 

Ιμϊμησ και το Τπουργεύο των Βακουφύων αλλϊ και ο Ούκοσ του 

Ιφτϊα, τονύζουν ςυνϋχεια ότι δεν επιτρϋπεται να καταςτρϋφει 

κανεύσ κανϋναν πολιτιςμό η να πωλόςει τύποτα από τα αρχαύα 

αντικεύμενα διότι εύναι κληρονομιϊ.  



 
 

45 

Ένα ακόμα ςημαντικό γεγονόσ που μασ κϊνει εντύπωςη εύναι ότι 

οι μεγϊλεσ δυτικϋσ δυνϊμεισ δεν δύνουν αρκετό ςημαςύα για να 

βοηθόςουν ςτην επύλυςη των προβλαμϊτων τησ αραβικόσ 

περιοχόσ. Αυτό μασ κϊνει εμασ να ελϋγχουμε τισ υποθϋςεισ μασ, 

και να ελϋγχουμε και το θϋμα των Υϊτωα. Δηλαδό να το 

αναλϊβουν οι ειδικεύ\υμϋνοι ϊνθρωποι. 
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Η ικανότητα και η αφοςίωςη 

 

Εύναι μια μεγϊλη ελπύδα να υπϊρχει ικανότητα και αφοςύωςη για 

το κρϊτοσ, τη δουλειϊ, το επϊγγελμα και για τον χώρο εργαςύασ 

γενικϊ. Όταν όμωσ η αφοςύωςη αφιερώνεται ς’ ϋναν ϊνθρωπο, ό 

μια ομϊδα ό ϋνα κόμμα, τότε ϋχουμε να αντιμετωπύςουμε ϋναν 

πολύ επικύνδυνο και ςοβαρό θϋμα, από την την θρηςκευτικό 

καθώσ και από την εθνικό πλευρϊ. 

Πρϋπει να τοποθετεύται ο κατϊλληλοσ ϊνθρωποσ ςτην κατϊλληλη 

θϋςη, διότι αυτό θα ϋχει αποδοτικότητα, διαφορετικϊ θα εύναι 

προδοςύα, λϋει ο Προφότησ, την ειρόνη του Αλλϊχ να ϋχει, «όποιοσ 

αναθϋτει ς’ ϋναν ϊνθρωπο τισ υποθϋςεισ μιασ ομϊδασ, ενώ 

υπϊρχει ανϊμεςϊ τουσ ϊλλοι πιο κατϊλληλοι από αυτόν, τότε 

προδύδει τον Αλλϊχ, τον Προφότη του και όλουσ τουσ 

μουςουλμϊνουσ». Γι’ αυτό η κϊθε αφοςύωςη χρειϊζεται 

ταυτόχρονα και ικανότητακαι τιμιότητα. Αυτό καθαυτό το 

αποδεικνύει και το Κορϊνι, λϋει ο Αλλϊχ ςτην ιςτορύα του 

ουϊώμπ με τον Μωώςό, «ω πατϋρα μου νοικιϊςε τον, αν το κϊνεισ 

τότε θα ϋχεισ νοικιϊςει τον δυνατό και τον τύμιο». 

Η περιοριςμϋνη ςε μια ομϊδα ό ς’ ϋναν ϊνθρωπο αφοςύωςη, μασ 

παραπϋμπει ς’ εκεύνη την δύςολη χρονιϊ που κυβϋρνηςαν οι 
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αδελφού μουςουλμϊνοι. Όπου η αφοςύωςη όταν μόνο για τον 

γραφεύο του Ιρσάντ και αυτό μασ γυρύζει πύςω ς’ εκεύνα τα χρόνια 

που παςχύζαμε τη διαφθορϊ.Όπου μόνο διπρόςωποι και 

ψευτοκόλακεσ.  

Όλ’ αυτό δημιούργηςε μια κατϊςταςη απειλπιςύασ, διότ η αδικύα 

και η διαφθορϊ όταν παντού. Γι’ αυτούσ τουσ λόγουσ βλϋπουμε 

ότι ο πρόεδροσ κόρυξε τον πόλεμο ενϊντιαςτην διαφθορϊ και 

τουσ διαφθαρμϋνουσ και δύνει μεγϊλουσ αγώνεσ γιανα βϊλει τϋλοσ 

ς’ αυτό την κατϊςταςη. Σονύζοντασ ότι αυτού που χρηςιμοποιούν 

το μϋςο για να πϊρουν κϊποια θϋςη που δεν δικαιούνται, δεν 

δουλεύουν για το κοινό αγαθό δουλεύουν όμωσ για να 

ικανοποιόςουν αυτούσ που τουσ τοποθετούν ςτην θϋςη αυτό. 

Ένα από τα μεγαλύτερα λϊθη των ιςλαμικών ομϊδων ότι εύναι 

επιφανειακού και δεν δύνουν κανϋνα βϊροσ ςτην ικανότητα. Αυτό 

το θϋμα το αντιμετωπύςαμε εμεύσ ςτο Τπουργεύο των Βακυοφύων, 

όταν δηλαδό τοποθϋτηςαν ανθρώπουσ ςε πολύ ςημαντικϋσ θϋςεισ 

χωρύσ κϊν να ϋχουν ικανότητα. Σο μόνο που τουσ ενδύεφερε όταν 

η αφοςύωςη. Δεν όταν μμόνο το δικό μασ υπουργεύο, όμωσ 

προςπϊθηςαν να κϊνου το ύδιο και ς’ ϊλλεσ υπηρεςύεσ. Γι’ αυτό 

απϋτυχε αυτό η οργϊνωςη παταγωδώσ. 
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Η ςωςτή εκμετάλλευςη των χρημάτων τησ 

ελεημοςύνησ 

Αναμφύβολα, αν υπϊρχει ςωςτό εκμετϊλλευςη για τα χρόματα 

τησ ελεημοςύνησ αυτό θα ϋχει θετικό αποτϋλεςμα ςτουσ φτωχούσ 

και όχι μόνο αλλϊ και για το γεγικό ςυμφϋρον τησ πατρύδασ. Και 

αν οι πλούςιοι εκπληρούν το καθόκον τουσ ςτον τομϋα αυτό, να 

τϊώςουν φτωτούσ και να τουσ ντύνουν επύςησ να ςυμβϊλουν 

δυναμικϊ ςτο να καλύψουν κατϊ το δυνατό τισ μεγϊλεσ ανϊγκεσ 

τησ χώρασ, τότε η ζωό ςτην κοινωνύα μασ ςύγουρα θα αλλϊξειπροσ 

το καλύτερο. Και δεν θα υπϊρχει κανϋνασ ανθρώποσ μϋςα ςτην 

κοινωνύα μασ που να ϋχει ανϊγκη. Λϋει ο ςύντροφοσ του Προφότη, 

Αλό, την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει, ο Ύψιςτοσ Αλλϊχ όριζε το 

μερύδιο του φτωχού ςτην περιουςύα του πλουςύου. Αν βλϋπει 

κϊποιον φτωχό πειναςμϋνο, τότε να ξϋρεισ ότι υπϊρχει ϋνασ 

παραδδόπιςτοσ δεν ϋβγαμε το μερύδιο που αναλογεύ ςτουσ 

φτωχούσ». 

Επύςησ αν υπϊρχει ςωςτό εκμετϊλλευςη των βακουφύων, τότε η 

χϊρεσ του Αλλϊχ θα εύναι διπλϊςιεσ και αυτό δεν θα ϋχει μόνο 

θετικό αποτϋλεςμα για τουσ ντόπιουσ φτωχούσ, μπορεύ όμωσ να 

επεκταθεύ και να χρηςιμεύςει ϊλλεσ γειτονικϋσ μασ χώρεσ που μασ 

ϋχουν ανϊγκη, όπωσ αυτϋσ οι χώρεσ που μασ ςυνδϋει ο Νεύλοσ μαζύ 
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τουσ. Αυτϋσ οι χώρεσ μασ ϋχουν ανϊγκη ς’ όλα τα επύπεδα, και 

εμεύσ ϋχουμε ανϊγκη την φιλύα τουσ, διότι αυτό εύναι μια ανϊγκη 

εθνικό διότι οι καλϋσςχϋςεισ μαζύ τουσ θα ςυμβϊλει ςτην 

εθνικόμασ αςφϊλεια. Μπορούμε ςτο ςημεύο αυτό να πούμε με 

ςιγουριϊ ότι υπϊρχουν αρκετϋσ οργανώςεισ μη κυβερνητικϋσ που 

διαδραματύζουν ϋναν ςημαντικό ρόλο ς’ αυτό και αυτό εύναι 

αξιϋπαινο πρϊγμα. 

Η ελεημοςύνη εύναι υποχρεωτικό ςτην περιουςύα: 

Η ελεημοςύνη εύναι υποχρεωτικό ςτην περιουςύα, εύναι επύςησ 

βαςικό ςτοιχεύο ςτο Ιςλϊμ. Βλϋουμε ότι το Κορϊνι τονύζει αυτό το 

ςτοιχεύο ςε πολλϊ ςημεύα, «να τηρεύτε τισ προςευχϋσ ςασκαι να 

δύνετε την προβλεπόμενη ελεημοςύνη». Αυτόσ που δεν δύνει την 

προβλεπόμη ελεημοςύνη τησ περιουςύασ του θα τιμωρηθεύ 

παραδειγματικϊ από τον Αλλϊχ, όπωσ ϊλλωςτε τονύζει ςε 

διϊφορα ςτημεύα του Κορανύου. 

Δεύτερον, το Ιςλϊμ καλεύ τουσ πιςτούσ να κϊνουν ευεργετικϊ 

ϋργα, λϋει ο Αλλϊχ, «αυτού που μαζεύουν το αςημύ και το χρυςϊφι 

και δεν το ξοδεύουν για τον Αλλϊχ, πεσ τουσ ότι θα τιμωρηθούν 

αυςτηρϊ». 

Φαρακτηριςτικό εύναι αυτό που λϋει ο Αλλϊχ ςτο Ιερό Κορϊνι, «Να 

που καλϋςτε να ξοδεύετε για χϊρη του Αλλϊχ, παρόλα αυτϊ 

υπϊρχουν κϊποιοι από ςασ που τςιγκουνεύουν. Η τςιγκουνιϊ 
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τουσ τουσ μόνο τον εαυτόν τουσ υπηρεϊζει αρνητικϊ, διότι ο 

Αλλϊχ εύναι πϊμπλουτοσ ενώ εςεύσ εύςτε φτωχού και τον ϋχετε 

παντα ανϊγκη». 

Σο πρόβλημα και η επύλυςό του: 

Σο πρόβλημα μπορεύ να βρύςκεται ς’ αυτόν που δύνει την 

ελεημοςύνη, ό ς’ αυτόν που την παύρει απευθεύασ, ό ςτον 

μεςολλαβητό, εύτε εύναι ϊνθρωποσ εύναι οργϊνωςη. Σο πρόβλημα 

μπορεύ να προκύπτει από αυτόν που δύνει την ελεημοςύνη, εύναι 

να μην την βγϊζει καθόλου ό και να την δύνει ς’ αυτούσ που δεν 

δικαιούνται. Γι’ αυτό πρϋπει ο θρηςκευτικόσ λόγοσ να δύνει 

μεγϊλη ϋμφαςη ςτην ελεημοςύνη και να επικεντρώνει την 

προςοχό ςτην τιμωρύα γι’ όποιον ό όποια αρνεύται να την 

τηρεύ.επύςησ πρϋπει να τονύζει ο θρηςκευτικόσ λόγοσ την 

ςημαντικότητα να να γωρύςει ο ευεργϋτησ ς’ ποιον δύνει την 

ελεημοςύνη, και ϋτςι θα εκπληρώςει ςωςτϊ και πλόρωσ το χρεόσ 

του μπροςτϊ ςτον Αλλϊχ και ςτην κοινωνύα του. 

Μπορεύ εύςησ το πρόβλημα να εύναι ς’ αυτόν που δϋχεται την 

ελεημοςύνη, διότι υπϊρχουν ϊνθρωποι που δεν ϋχουν ανϊγκη και 

παρόλα αυτϊ προςπαθούν να την παύρνουν, χωρύσ να 

ςυλλογιςτούν ότι αυτό που κϊνουν εύναι αμαρτύα. Λϋει ο 

Προφότησ για να δεύξειτην ςημαντικότητα αυτού του γεγονότοσ, 

«αυτόσ που ζητεύ ελεημοςύνη ντροπιϊζει τον εαυτόν του, αν 
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επιθυμεύ μπορεύ να προφυλϊξει την τιμό του και αν δεν θϋλει ασ 

μην το κϊνει». το ςημεύο αυτό θεωρούμε αναγαύο να 

αναφϋρουμε ςτουσ παρακϊτω ςτύχουσ του Αλό, 

Να κουβαλϊω βρϊχουσ από την κορυφό του βουνού 

     Καλύτερα για μϋνα από τισ 

ελεημοςύνεσ των ανθρώπων 

Λϋνε πώσ εύναι ντροπό να κερδύζει κανεύσ από τον κόπο του 

     Λϋω η ντροπό εύναι να ζητόςει 

κανεύσ (ελεημοςύνεσ). 

Γι’ αυτό αν δεν δικαιούται ο ϊνθρωποσ την ελεημοςύνη, τότε δεν 

μπορεύ να την παύρνει.  

Σο τρύτο πρόβλημα, εύναι το πώσ να μαζεύεται η ελεημοςύνη και 

πώσ πρϋπει να μοιρϊζεται. Θεωρούμε αναγκαύο να τονύςουμε ςτο 

ςημεύο αυτό ότι παρϊ το ςημαντικό ρόπο που διαδραματύζουν οι 

μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ ςτην κοινωνύα και ςτισ ευεργετικϋσ 

πρϊξεισ που παρϋχουν ςτην κοινωνύα, χρειϊζονται οι εξόσ: 

1- Πρϋπει να υπϊρχει επύβλεψη από τον κρατικό μηχανιςμό 

και πρϋπει αυτϋσοι οργανώςεισ να παρουςιϊςουν με 

ςαφόνεια τον προώπολογιςμόσ και τα ϋξοδϊ τουσ. 

2- Να υπϊρχει ακριβόσ αναφορϊ για την γεωγραφικό 

τοποθϋτηςη των οργανώςεων αυτών και τον τύπο τησ 

λειτουργύασ τουσ. 
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3- Να ςυνδυϊςει το Τπουργεύο κοινωνικόσ αλληλεγγύησ τουσ 

ευεργϋτεσ με τουσ ανθρώπουσ που ϋχουν ανϊγκη ς’ όλη την 

χώρα. Αυτό θα βοηθόςει ςτην ςωςτό λειτουργύα και για να 

πϊρει το επύδομα αυτόσ που πρϊγματι ϋχει ανϊγκη. 

4- Πρϋπει να υπϊρχουν ςυγκεκριμϋνοι ςτόχοι, όπωσ για 

παρϊδειγμα να αναλϊβει μια μη κυβερνητικό οργϊνωςη να 

τϊώςει τουσ φτωχούσ, ό την γιατρικό κϊλυψη των 

οικονομικϊ αςθενϋςτερων, και αυτό προςπαθεύ να κϊνει το 

Τπουργεύο των Βακουφύων. 
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«Η ζωή με ηην ελπίδα» 

Τοσ Δρ. Muhammad Mukhtar Jumuah, Υποσργός ηων 

Θρηζκεσηικών Υποθέζεων και Βακοσθίων 

 

Η ζωό εύναι γεμϊτη ελπύδα, δεν υπϊρχει απελπιςύα με τη ζωό, και 

οι διανοητϋσ  μόνο που βρύςκουν κϊθε λύςη κόμβου ό  ελϊχιςτον 

προςπαθούν, και ο χαδόσ λοιπόν που δεν προςπαθεύ καθόλου, και 

η αληθινό αρύα δεν μπορεύ να εύναι αντύθετη με την λογικό, 

επειδό η νομοθεςύα εύναι που κατευθύνει τουσ ανθρώπουσ για τα 

ςυμφϋροντα του λαού, οι επιςτόμονεσ ϋχουν μετρόςει την 

απελπιςύα και την απόγνωςη από ϋλεοσ του Αλλϊχ (Θεόσ) εύναι 

μια μεγϊλη αμαρτύα. Ibn Αμπϊσ (εύθε ο Αλλϊχ να εύναι 

ευχαριςτημϋνοσ μαζύ του) ότι ϋνασ ϊνδρασ εύπε: Ω προφότη του 

Θεού, τι εύναι οι μεγϊλεσ αμαρτύεσ; Εύπε ο Μοχϊμεντ: (ειρόνη να 

εύναι πϊνω ςε αυτόν): « ο πολυθεώςμό και απόγνωςη από την 

ευςπλαχνύα του θεού .’Οποιον προςτϊτευτηκε από αυτϋσ 

αμαρτύεσ, διαβεβαύωνω ότι θα μπει Παρϊδειςο» 

ε ϋνα διϊλογο μεταξύ Αβραϊμ (ειρόνη πϊνω του) και Αγγϋλων, 

για να τον πουν ότι θα ϋχει Ιςαϊκ: λϋει ο Θεόσ «Εύπε: (Πώσ) μου 

φϋρνετε ευχϊριςτα νϋα, όταν τα γερατειϊ μου ϋχουν καταλϊβει; 

ε τι -τότε- εύναι οι ευχι'χριςτεσ ειδόςεισ ςασ"; . Εύπαν: "ου 
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φϋρνουμε -με Αλόθεια - ευχϊριςτεσ ειδόςεισ. Και μην εύςαι από 

τουσ aπελπιςμϋνουσ". Εύπε (ο Αοραϊμ): "'Οχι! και ποιοσ 

aπελπύζεται απ' τη ευςπλαχνύα του Κυρύου του, ειμό μόνο όςοι 

εύναι χαμϋνοι;".(Κορϊνι 05: 54-56) 

 

Ο Ιακώβ (ειρόνη πϊνω του) λϋγει για τα παιδιϊ του,  

«μην απελπύζεςτε από το ϋλεοσ του ΑΛΛΑΦ. τ' αλόθεια κανεύσ δεν 

aπελπύζεται απ' την ευψυχύα του ΑΛΛΑΦ, παρϊ μόνο ο λαόσ των 

ϊπιςτων» (Κορϊνι 02: 87).  

Ο Θεόσ λϋει για τον Μοχϊμεντ,  

 «Να πεισ: "Ω! Δούλοι μου! Εκεύνοι που ϋχετε παρανομόςει ενϊντια 

ςτον εαυτό ςασ (με αμαρτόματα!) Μην aπελπύζεςθε από την 

ευςπλαχνύα του ΑΛΛΑΦ. Ο ΑΛΛΑΦ - οπωςδόποτε - ςυγχωρεύ όλεσ 

τισ αμαρτύεσ, γιατύ εύναι ο Πολυεύςπλαχνοσ, ο Ελεόμονασ.» 

(Κορϊνι 39: 53) 

 

Μην απελπύζεςτε Ο ϋνοχοσ πρϋπει να μην απελπύζει από το ϋλεοσ 

του θεού, επειδό ο Παντοδύναμοσ Θεόσ ανούγει ευρεύα την πόρτα 

τησ μετανούασ, και ςτο χαντύθ του προφότη, ότι ο θϋοσ εύπε «Ω γιε 

του Αδϊμ αν ϋρθεισ να παρακαλϋςεισ την ςυγχώρεςη μου θα την 

ϋχεισ κι αν εύχεσ πολλϋσ αμαρτύεσ ςε μϋγεθο τησ γησ. Λϋει ϋτςι η 



 
 

55 

ανταμοιβό του θα εύναι τόςη μεγϊλη ςαν να εύναι ςε μϋγεθο τησ 

γησ»  το βϋβαιωςε ο Σερμϋδι. 

Καθώσ ο αςθενόσ πρϋπει να ϋχει την δύναμη εναντύον αςθϋνειϊ 

του, να μην απελπύζεται και να κρατϊει ςφιχτϊ το ςχοινύ του Θεού 

ςτη θεραπεύα, ςαν τον Ιώβ (ειρόνη ς 'αυτόν), λϋει ο Θεόσ «Και 

(θυμύςου) τον Ιώο όταν καλούςε τον Κύριό του: 'Ή δυςτυχύα μ' 

ϋχει θλύψει Εςύ όμωσ (Κύριε) εύςαι από τουσ ςπλαχνικούσ, ο 

πλαχνικότεροσ". Κι απαντόςαμε ς' αυτόν. Και τον γλυτώςαμε 

από τη δυςτυχύα που όταν πϊνω του και του επαναφϋραμε την 

οικογϋνειϊ του και μαζύ τουσ κι ϊλλουσ τόςουσ, - δεύγμα τησ από 

μϋρουσ Μασ Ευςπλαχνύασ - και κϊτι ςαν ενθύμιο για όςουσ Μασ 

υπηρετούν.» (Κορϊνι 20: 83-84) 

Κι αν όςουν ϊτεκνοσ, μην εύςαι απελπιςμϋνοσ από το ϋλοσ του 

Θεού, ςαν την γριϊ γυναύκα του Αβραϊμ όταν οι ϊγγελοι τησ εύπαν 

ότι θα ϋχουν παιδύ,  «Εκεύνη με ϋκπληξη εύπε: " Αλύμονο ςε μϋνα! 

Πώσ εύναι δυνατό να φϋρω παιδύ (να γεννόςω) εφ' όςον εύμαι μια 

γριϊ κι ο ϊνδρασ μου (εδώ) εύναι γϋροσ; Αυτό εύναι- πραγματικϊ - 

περύεργο"!. Εύπαν: "Μόπωσ aπορεύσ απ' τη διαταγό του ΑΛΛΑΦ; Η 

χϊρη του ΑΛΛΑΦ κι η ευλογιϊ Σου εύναι πϊνω ςασ! ω λαϋ! (αυτού) 

του ςπιτιού ! Αυτόσ εύναι ϊξιοσ για να Τμνεύται και γεμϊτοσ από 

κϊθε Δόξα"!» (Κορϊνι 00: 72-73). 
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 Και ο Ζαχαρύασ (ειρόνη πϊνω του) όταν καλούςε τον Θεό ςτη 

ούρα Μαριϊμ  «(ςτην προςευχό του): "Κύριϋ μου! Έχουν 

ατονόςει - πια - ς' ϋμενα τα κόκαλύχ μου, και τα μαλλιϊ του 

κεφαλιού (μου) λϊμπουν γκρύζα, ποτϋ όμωσ δεν ϋπαυςα - Κύριϋ 

μου - να εύμαι ϊτυχοσ κατϊ τισ προσ ε επικλόςεισ μου!. Κι εγώ 

φοβούμαι (να μη Κϊνουν καλό) οι ςυγγενεύσ μου με τουσ 

ανθρώπουσ και να μην φυλϊττουν το νόμο ου) μετϊ από μϋνα. Κι 

η ςύζυγόσ μου εύναι ςτεύρα. Φϊριςϋ μου - λοιπόν - ϋνα κληρονόμο 

από Εςϋνα τον Ίδιο» (Κορϊνι 09: 4-5) κι μετϊ όρθε την απϊντηςη 

«(Η προςευχό του ειςακούςτηκε): "Ω! Ζαχαρύα! ου αναγγϋλλω 

την χαρούμενη εύδηςη για ϋνα γιο, που το όνομϊ του θα εύναι 

Ιωϊννησ (Γιϊχια) ε κανϋνα - μ' αυτό το όνομα - παλιότερα δεν 

ϋχουμε απονεύμει διϊκριςη".». (Κορϊνι 09: 7) 

Και ςε ϋνα ϊλλο μϋροσ «Κι εκεύνοσ εύπε: "Ω' Κύριϋ μου! Πώσ θα 

μπορϋςω ν' αποκτόςω ϋνα παιδύ, αφού με κατϋλαβαν τα γηρατειϊ 

κι η γυναύκα μου εύναι ςτεύρα;" "Έτςι", όταν η απϊντηςη, " Ο 

ΑΛΛΑΦ κϊνει ό,τι θϋλει".» (Κορϊνι 3: 41) απαντϊει ο Θεόσ «Εύπε (ο 

ϊγγελοσ που ςτον Ζαχαρύα ευαγγελύζει ϋνα υιό): 'Έτςι (θα γύνει), 

εύπε ο Κύριόσ ςου, αυτό για Μϋνα εύναι εύκολο. Εγώ ςε ϋχω 

πλϊςει από πριν, που ακόμα δεν όςουν τύποτε"!»(Κορϊνι 09: 9). 

 



 
 

57 

Κι αν όςουν φτώχοσ, να ξϋρεισ ότι ο φτώχοσ τησ ημϋρασ μπορεύ να 

εύναι πλούςιοσ αύριο και το αντύθετο, ϋτςι πϊνε τα πρϊγματα, λϋει 

ο Θεόσ «Και να η διαταγό Σου - όταν θϋλει ϋνα πρϊγμα - Λϋγει: 

"Γεννηθότω" και γύνεται!» (Κορϊνι 36: 82). 

«Ό,τι ο ΑΛΛΑΦ χορηγεύ ςτουσ ανθρώπουσ από Ευςπλαχνύα, δεν 

μπορεύ από πουθενϊ να εμποδιςτεύ αυτό, και ό,τι κρατϊ 

(εμποδύζοντϊσ το), δεν υπϊρχει κανεύσ που να μπορεύ να το 

ςτεύλει μετϊ απ' Αυτόν. Και εύναι ο Παντοδύναμοσ, ο 

Πϊνςοφοσ.»(Κορϊνι 35: 2). 

Κι αν εύχεσ δύςκολεσ ςτιγμϋσ με την ζωό ςου, κρϊτα το ςκοινύ του 

θεού. Αυτό εύναι Μαριϊμ (ειρόνη πϊνω τησ) όταν ςκοτεύνιαςε τη 

ζωό ςτα μϊτια τησ, εύπε, «" Αλύμονό μου! Μακϊρι να πϋθαινα πριν 

απ' αυτό και να όμουν ϋνα πρϊγμα ξεχαςμϋνο κι αόρατο"!» 

(Κορϊνι 09: 23). Βρόκε το ϋλεοσ και βοόθεια, ςτο «Αλλϊ (μια 

φωνό) την κϊλεςε από κϊτω τησ (απ' την χουρμαδιϊ) "Μην 

λυπϊςαι! γιατύ ο Κύριόσ ςου ϋχει προβλϋψει ϋνα ποταμϊκι κϊτω 

από ςϋνα". "Και κούνηςε - προσ τη μεριϊ ςου - τον κορμό τησ 

χουρμαδιϊσ, και θα πϋςουν πϊνω ςου φρϋςκοι - ώριμοι 

χουρμϊδεσ". "Κι ϋτςι τρώγε και πύνε και δρόςιςε το μϊτι (ςου να 

ηςυχϊςεισ), Κι αν δεισ κανϋνα ανθρώπινο πλϊςμα (και ςε ρωτϊει) 

να του πεισ : ·Εχω, πραγματικϊ, υποςχεθεύ νηςτεύα ςτο 
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Υιλεύςπλαχνο (ΑΛΛΑΦ) αυτό τη μϋρα δεν θα μιλόςω με κανϋναν 

ϊνθρωπο".» (Κορϊνι 09: 24-26). 

Όταν οι ϊπιςτοι περιβϊλλονται γύρω-γύρω τουσ μουςουλμϊνουσ 

ςτη Μϊχη τησ Σϊφρου, όλθε η νύκη από τον ουρανό και δεν το 

φαντϊςτηκαν. «Ω! Εςεύσ που πιςτεύετε! Θυμηθεύτε τη Φϊρη του 

ΑΛΛΑΦ τη ςτιγμό που ςασ όρθαν οι ςτρατιώτεσ (να ςασ 

ςυντρύψουν).Και ςτεύλαμε (τότε) εναντύον τουσ καταιγύδα και 

ςτρατιωτικό δύναμη, που δεν την βλϋπατε. Ο ΑΛΛΑΦ βλϋπει 

(καθαρϊ) ό,τι κϊνετε. Κι αλύμονο! Όταν ςασ όρθαν κι από πϊνω 

ςασ κι από κϊτω ςασ (ςασ επιτϋθηκαν απ' όλεσ τισ μεριϋσ τησ 

κοιλϊδασ), και τότε τα μϊτια ςασ αγριοκούταζαν χι οι καρδιϋσ 

ϋφταςαν ςτο λαρύγγι, και ςκεφτόκατε για τον ΑΛΛΑΦ διϊφορεσ 

(μϊταιεσ) ςκϋψεισ. ' αυτό την κατϊςταςη δοκιμϊςτηκαν οι 

πιςτού. Και τινϊχτηκαν, ςαν να όταν τρομερόσ ςειςμόσ.» (Κορϊνι 

3339-00) 

Και όταν ϋριξαν τον Αβραϊμ μϋςα την φωτιϊ, ο Θεόσ τον βοόθηςε 

«Εύπαμε (τότε Εμεύσ): "Ω! Υωτιϊ! Να εύςαι κρύα κι αςφϊλεια ςτον 

Αοραϊμ!" .Και θϋληςαν να του ςτόςουν παγύδα. Αλλϊ κϊναμε 

(αυτούσ τουσ ύδιουσ) να χϊςουν» .(Κορϊνι 20 69: 71) 

Ο Ιώνασ (ειρόνη πϊνω του) όταν τον κατϊπιε ϋνα τερϊςτιο κότοσ, 

προςευχόταν ακατϊπαυςτα ςτο Θεό, παρακαλώντασ να τον 

ςυγχωρϋςει, τότε, βρόκε το ϋλεοσ «Και (θυμύςου) τον Δουλ - Νουν 
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(τον ϊνδρα τησ Υϊλαινασ - τον Ιωνϊ) ςαν ϋφυγε οργιςμϋνοσ. Και 

νόμιζε πωσ δεν εύχαμε πϊνω του καμιϊ εξουςύα. Κι όμωσ φώναζε 

απ' το βαθιϊ ςκοτϊδια: "Δεν υπϊρχει ϊλλοσ θεόσ, ειμό μόνον Εςύ. 

Δόξα ςε ϋνα! - όμουν ςτ' αλόθεια- απ' τουσ ϊδικουσ"!. 

Ειςακούςαμε (την παρϊκληςό) του και τον ςώςαμε από τη 

δυςτυχύα. Και μ' αυτό τον τρόπο λυτρώνουμε αυτούσ τουσ 

πιςτούσ.» (Κορϊνι 20: 87-88) 

Εύναι το ϋλεοσ του Θεού να μασ κρύνουν για τα αιτύα, μα τα 

αποτελϋςματα, τα ξϋρουν όλα, κι αν κϊναμε μια καλό προςπϊθεια 

για και ϋχουμε μια καλό εμπιςτοςύνη ςτον Θεό, ο Θεόσ θα ανούγει 

για μασ τισ πόρτεσ του ελϋουσ ςε αυτόν τον κόςμο και ςτη 

Σελευταύα Μϋρα. Ο Ομϊρ ιμπν Αλ-χατταμπ (εύθε ο Αλλϊχ να εύναι 

ευχαριςτημϋνοσ μαζύ του ) ότι ϊκουςε τον προφότη (ειρόνη ςε 

αυτόν) λϋει: «Αν ϋχετε καλό εμπιςτοςύνη ςτον Θεό ςε όλα τα ϋργα 

ςασ, ο θεόσ θα ςασ παραχωρόςει ςαν τα πουλιϊ που βγαύνου 

πειναςμϋνα το πρωύ και γυρύζουν με γεμϊτεσ κοιλιϋσ» (Αφηγεύται 

από τον Αχμϊντ). 

Ο Θεόσ λϋει «Και όςο γι' αυτόν που φοβϊται τον ΑΛΛΑΦ, 

(πϊντοτε) του ετοιμϊζει μια διϋξοδο (από τισ δυςκολύεσ του). Και 

προμηθεύει γι' αυτόν (αγαθϊ από πηγϋσ) που ποτϋ δεν μπορούςε 

να τισ φανταςτεύ. Και όποιοσ εναποθϋτει την εμπιςτοςύνη του 

ςτον ΑΛΛΑΦ, εύναι αρκετόσ γι' αυτόν (ο ΑΛΛΑΦ). Γιατύ ο ΑΛΛΑΦ- 
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οπωςδόποτε- θα ςυμπληρώςει το θϋλημϊ Σου. Βϋβαια, ο ΑΛΛΑΦ 

όριςε για κϊθε πρϊγμα ϋνα οριςμϋνο χρόνο.» (Κορϊνι 65: 2-3). Και 

λϋει «Δεν αρκεύ ο ΑΛΛΑΦ (για να προςτατϋψει) το δούλο Σου; ε 

φοβύζουν όμωσ με ϊλλεσ (θεότητεσ) αντύ του Ίδιου (του ΑΛΛΑΦ)! 

Κι όποιον ο ΑΛΛΑΦ αφόνει ςτην πλϊνη, δεν πρόκειται να ϋχει 

οδηγό.» (Κορϊνι 39336) 

Ωςτόςο, η εργαςύα χωρύσ ελπύδα εύναι κούφια, ψευδό και ϊδεια. Ο 

Φαλύφησ Ομϊρ ιμπν Αλ-χατταμπ (εύθε ο Αλλϊχ να εύναι 

ευχαριςτημϋνοσ μαζύ του) εύπε: "Μην ζητϊτε το κϋρδοσ χωρύσ 

δουλειϊ και να λϋτε: Θεϋ μασ, δωςε μασ την ευλογύα χωρύσ κόπο 

και ϋχετε μϊθει ότι ο ουρανόσ δεν βρϋχει χρυςό ούτε αςόμι," Δεν 

φτϊνει μόνο να δουλεύετε, αλλϊ και να το εκτελϋςετε τϋλεια. Η 

Αώςα εύπε ότι ο Προφότησ (ειρόνη ςε αυτόν) εύπε: «ο Θεόσ αγαπϊ 

όταν ϋνασ από ςασ να το κϊνει ϋνα ϋργο καλϊ και ειλικρινϊ»  και ο 

Θεόσ λϋει «. Για εκεύνουσ όμωσ που πύςτεψαν και ϋκαναν καλϊ 

(ϋργα), βϋβαια Εμεύσ δεν θα αφόςουμε να χαθεύ η αμοιβό κανενόσ 

που ϋχει κϊνει μια καλό πρϊξη.» (Κορϊνι 08: 31) 

Πρϋπει να εκτελϋςετε ςοβαρϊ τισ δουλειϋσ ςασ εύτε ςτο μυςτικό 

εύτε δημόςια, εύναι πολύ δύςκολο να ϋχει ο καθ’ ϋνασ φρουρϊ να 

προςϋχει αν κϊνει την δουλειϊ του ό όχι, ό ύςωσ ο φρουρϊσ θα 

χρεαςτεύ κι αυτόσ ϋναν ϊλλον φρουρϊ. Όμωσ θα εύναι πιο εύκολο 

να δημοςιεύουμε ςτισ καρδιϋσ των ανθρώπων μια ζωντανό 
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ςυνεύδηςη και δεν κϊνει απϊτεσ γιατύ ξϋρει ότι ο παντογνώςτησ 

Θεόσ, τον βλϋπει.  

Για να τονύςουμε τη ςημαςύα τησ εργαςύασ, μασ κϊλεςε το Ιςλϊμ 

ότι πρϋπει να δουλϋψουμε μϋχρι την τελευταύα ςτιγμό τησ ζωόσ 

μασ, ακόμα και αν δεν αναλαμβϊνουμε τον καρπό τησ εργαςύασ 

αυτόσ, και μόνο για να αποδεύξει την αξύα τησ εργαςύασ και τη 

ςημαςύα τησ παραγωγόσ για τα ϊτομα και τα ϋθνη, Άνασ ιμπν 

Μϊλεκ (εύθε ο Αλλϊχ να εύναι ευχαριςτημϋνοσ μαζύ του) εύπε: Ο 

αγγελιοφόροσ του Αλλϊχ (ειρόνη πϊνω του) εύπε: (Αν η Ώρα τησ 

Κρύςησ όλθε κι ϋνασ από εςϊσ ϋχει ςτο χϋρι του ςπόρο, να το βϊλει 

ςτο χώμα) 

Ο Θεόσ λϋει  «. Ω! Εςεύσ, που πιςτεύετε! Όταν ςασ καλεύ (ο 

μουεζύνησ) για την Προςευχό κατci την ημϋρα τησ Παραςκευόσ 

(την Ημϋρα τησ υνcύθροιοησ), Όιυςτεύ τε να τιμόςετε τη Μνόμη 

του ΑΛΛΑΦ, κι αφόςτε τισ εμπορικϋσ αςχολύεσ. Αυτό εύναι το 

καλύτερο για ςασ, αν - βϋβαια - το γνωρύζατε!» (Κορϊνι 63: 9-01)  

Σο Ιςλαμ μασ διδϊςκει για την ςημαςύα τησ εργαςύασ και αρνεύται 

την ανεργύα, τεμπελιϊ και επαιτεύα, γιατύ αποτελεύ καταςτοφό 

τησ χώρασ και του λαού. Ο προφότησ (ειρόνη πϊνω του) 

προςευχηθεύ ςτον Θϋο γαι να μακρύνει την ανεργύα και τεμπελιϊ. 

Γι’αυτό τονύζουμε για τη ςημαςύα τησ εργαςύασ και τησ 

παραγωγόσ, γιατύ τα ϋθνη δεν ϋχουν τη δυνατότητϊ τησ ό τη 
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θϋληςό τησ, εκτόσ εϊν το ϋργο όλων των παιδιών τησ για την 

πρόοδο και την Αναγϋννηςη, και να εύναι ςε θϋςη να παρϊγουν 

την τροφό τουσ, και το ποτό τουσ, και ρουχιςμού, και τησ 

ιατριςμού, και τα όπλα τουσ, καθώσ και ϊλλα ςτοιχεύα τησ ζωόσ 

τουσ, με την επιςτόμη και την ςυνεργαςύα, που εύναι ό, τι ϋχουμε 

να κϊνουμε με περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ ςτισ επόμενεσ ομιλύεσ 

μασ. 
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«Η ζωή με ηην ελπίδα» 

Τοσ Δρ. Muhammad Mukhtar Jumuah, Υποσργός ηων 

Θρηζκεσηικών Υποθέζεων και Βακοσθίων 

 

Η ζωό εύναι γεμϊτη ελπύδα, δεν υπϊρχει απελπιςύα με τη ζωό, και 

οι διανοητϋσ  μόνο που βρύςκουν κϊθε λύςη κόμβου ό  ελϊχιςτον 

προςπαθούν, και ο χαδόσ λοιπόν που δεν προςπαθεύ καθόλου, και 

η αληθινό αρύα δεν μπορεύ να εύναι αντύθετη με την λογικό, 

επειδό η νομοθεςύα εύναι που κατευθύνει τουσ ανθρώπουσ για τα 

ςυμφϋροντα του λαού, οι επιςτόμονεσ ϋχουν μετρόςει την 

απελπιςύα και την απόγνωςη από ϋλεοσ του Αλλϊχ (Θεόσ) εύναι 

μια μεγϊλη αμαρτύα. Ibn Αμπϊσ (εύθε ο Αλλϊχ να εύναι 

ευχαριςτημϋνοσ μαζύ του) ότι ϋνασ ϊνδρασ εύπε: Ω προφότη του 

Θεού, τι εύναι οι μεγϊλεσ αμαρτύεσ; Εύπε ο Μοχϊμεντ: (ειρόνη να 

εύναι πϊνω ςε αυτόν): « ο πολυθεώςμό και απόγνωςη από την 

ευςπλαχνύα του θεού .’Οποιον προςτϊτευτηκε από αυτϋσ 

αμαρτύεσ, διαβεβαύωνω ότι θα μπει Παρϊδειςο» 

ε ϋνα διϊλογο μεταξύ Αβραϊμ (ειρόνη πϊνω του) και Αγγϋλων, 

για να τον πουν ότι θα ϋχει Ιςαϊκ: λϋει ο Θεόσ «Εύπε: (Πώσ) μου 

φϋρνετε ευχϊριςτα νϋα, όταν τα γερατειϊ μου ϋχουν καταλϊβει; 

ε τι -τότε- εύναι οι ευχι'χριςτεσ ειδόςεισ ςασ"; . Εύπαν: "ου 
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φϋρνουμε -με Αλόθεια - ευχϊριςτεσ ειδόςεισ. Και μην εύςαι από 

τουσ aπελπιςμϋνουσ". Εύπε (ο Αοραϊμ): "'Οχι! και ποιοσ 

aπελπύζεται απ' τη ευςπλαχνύα του Κυρύου του, ειμό μόνο όςοι 

εύναι χαμϋνοι;".(Κορϊνι 05: 54-56) 

 

Ο Ιακώβ (ειρόνη πϊνω του) λϋγει για τα παιδιϊ του,  

«μην απελπύζεςτε από το ϋλεοσ του ΑΛΛΑΦ. τ' αλόθεια κανεύσ δεν 

aπελπύζεται απ' την ευψυχύα του ΑΛΛΑΦ, παρϊ μόνο ο λαόσ των 

ϊπιςτων» (Κορϊνι 02: 87).  

Ο Θεόσ λϋει για τον Μοχϊμεντ,  

 «Να πεισ: "Ω! Δούλοι μου! Εκεύνοι που ϋχετε παρανομόςει ενϊντια 

ςτον εαυτό ςασ (με αμαρτόματα!) Μην aπελπύζεςθε από την 

ευςπλαχνύα του ΑΛΛΑΦ. Ο ΑΛΛΑΦ - οπωςδόποτε - ςυγχωρεύ όλεσ 

τισ αμαρτύεσ, γιατύ εύναι ο Πολυεύςπλαχνοσ, ο Ελεόμονασ.» 

(Κορϊνι 39: 53) 

 

Μην απελπύζεςτε Ο ϋνοχοσ πρϋπει να μην απελπύζει από το ϋλεοσ 

του θεού, επειδό ο Παντοδύναμοσ Θεόσ ανούγει ευρεύα την πόρτα 

τησ μετανούασ, και ςτο χαντύθ του προφότη, ότι ο θϋοσ εύπε «Ω γιε 

του Αδϊμ αν ϋρθεισ να παρακαλϋςεισ την ςυγχώρεςη μου θα την 

ϋχεισ κι αν εύχεσ πολλϋσ αμαρτύεσ ςε μϋγεθο τησ γησ. Λϋει ϋτςι η 
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ανταμοιβό του θα εύναι τόςη μεγϊλη ςαν να εύναι ςε μϋγεθο τησ 

γησ»  το βϋβαιωςε ο Σερμϋδι. 

Καθώσ ο αςθενόσ πρϋπει να ϋχει την δύναμη εναντύον αςθϋνειϊ 

του, να μην απελπύζεται και να κρατϊει ςφιχτϊ το ςχοινύ του Θεού 

ςτη θεραπεύα, ςαν τον Ιώβ (ειρόνη ς 'αυτόν), λϋει ο Θεόσ «Και 

(θυμύςου) τον Ιώο όταν καλούςε τον Κύριό του: 'Ή δυςτυχύα μ' 

ϋχει θλύψει Εςύ όμωσ (Κύριε) εύςαι από τουσ ςπλαχνικούσ, ο 

πλαχνικότεροσ". Κι απαντόςαμε ς' αυτόν. Και τον γλυτώςαμε 

από τη δυςτυχύα που όταν πϊνω του και του επαναφϋραμε την 

οικογϋνειϊ του και μαζύ τουσ κι ϊλλουσ τόςουσ, - δεύγμα τησ από 

μϋρουσ Μασ Ευςπλαχνύασ - και κϊτι ςαν ενθύμιο για όςουσ Μασ 

υπηρετούν.» (Κορϊνι 20: 83-84) 

Κι αν όςουν ϊτεκνοσ, μην εύςαι απελπιςμϋνοσ από το ϋλοσ του 

Θεού, ςαν την γριϊ γυναύκα του Αβραϊμ όταν οι ϊγγελοι τησ εύπαν 

ότι θα ϋχουν παιδύ,  «Εκεύνη με ϋκπληξη εύπε: " Αλύμονο ςε μϋνα! 

Πώσ εύναι δυνατό να φϋρω παιδύ (να γεννόςω) εφ' όςον εύμαι μια 

γριϊ κι ο ϊνδρασ μου (εδώ) εύναι γϋροσ; Αυτό εύναι- πραγματικϊ - 

περύεργο"!. Εύπαν: "Μόπωσ aπορεύσ απ' τη διαταγό του ΑΛΛΑΦ; Η 

χϊρη του ΑΛΛΑΦ κι η ευλογιϊ Σου εύναι πϊνω ςασ! ω λαϋ! (αυτού) 

του ςπιτιού ! Αυτόσ εύναι ϊξιοσ για να Τμνεύται και γεμϊτοσ από 

κϊθε Δόξα"!» (Κορϊνι 00: 72-73). 
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 Και ο Ζαχαρύασ (ειρόνη πϊνω του) όταν καλούςε τον Θεό ςτη 

ούρα Μαριϊμ  «(ςτην προςευχό του): "Κύριϋ μου! Έχουν 

ατονόςει - πια - ς' ϋμενα τα κόκαλύχ μου, και τα μαλλιϊ του 

κεφαλιού (μου) λϊμπουν γκρύζα, ποτϋ όμωσ δεν ϋπαυςα - Κύριϋ 

μου - να εύμαι ϊτυχοσ κατϊ τισ προσ ε επικλόςεισ μου!. Κι εγώ 

φοβούμαι (να μη Κϊνουν καλό) οι ςυγγενεύσ μου με τουσ 

ανθρώπουσ και να μην φυλϊττουν το νόμο ου) μετϊ από μϋνα. Κι 

η ςύζυγόσ μου εύναι ςτεύρα. Φϊριςϋ μου - λοιπόν - ϋνα κληρονόμο 

από Εςϋνα τον Ίδιο» (Κορϊνι 09: 4-5) κι μετϊ όρθε την απϊντηςη 

«(Η προςευχό του ειςακούςτηκε): "Ω! Ζαχαρύα! ου αναγγϋλλω 

την χαρούμενη εύδηςη για ϋνα γιο, που το όνομϊ του θα εύναι 

Ιωϊννησ (Γιϊχια) ε κανϋνα - μ' αυτό το όνομα - παλιότερα δεν 

ϋχουμε απονεύμει διϊκριςη".». (Κορϊνι 09: 7) 

Και ςε ϋνα ϊλλο μϋροσ «Κι εκεύνοσ εύπε: "Ω' Κύριϋ μου! Πώσ θα 

μπορϋςω ν' αποκτόςω ϋνα παιδύ, αφού με κατϋλαβαν τα γηρατειϊ 

κι η γυναύκα μου εύναι ςτεύρα;" "Έτςι", όταν η απϊντηςη, " Ο 

ΑΛΛΑΦ κϊνει ό,τι θϋλει".» (Κορϊνι 3: 41) απαντϊει ο Θεόσ «Εύπε (ο 

ϊγγελοσ που ςτον Ζαχαρύα ευαγγελύζει ϋνα υιό): 'Έτςι (θα γύνει), 

εύπε ο Κύριόσ ςου, αυτό για Μϋνα εύναι εύκολο. Εγώ ςε ϋχω 

πλϊςει από πριν, που ακόμα δεν όςουν τύποτε"!»(Κορϊνι 09: 9). 
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Κι αν όςουν φτώχοσ, να ξϋρεισ ότι ο φτώχοσ τησ ημϋρασ μπορεύ να 

εύναι πλούςιοσ αύριο και το αντύθετο, ϋτςι πϊνε τα πρϊγματα, λϋει 

ο Θεόσ «Και να η διαταγό Σου - όταν θϋλει ϋνα πρϊγμα - Λϋγει: 

"Γεννηθότω" και γύνεται!» (Κορϊνι 36: 82). 

«Ό,τι ο ΑΛΛΑΦ χορηγεύ ςτουσ ανθρώπουσ από Ευςπλαχνύα, δεν 

μπορεύ από πουθενϊ να εμποδιςτεύ αυτό, και ό,τι κρατϊ 

(εμποδύζοντϊσ το), δεν υπϊρχει κανεύσ που να μπορεύ να το 

ςτεύλει μετϊ απ' Αυτόν. Και εύναι ο Παντοδύναμοσ, ο 

Πϊνςοφοσ.»(Κορϊνι 35: 2). 

Κι αν εύχεσ δύςκολεσ ςτιγμϋσ με την ζωό ςου, κρϊτα το ςκοινύ του 

θεού. Αυτό εύναι Μαριϊμ (ειρόνη πϊνω τησ) όταν ςκοτεύνιαςε τη 

ζωό ςτα μϊτια τησ, εύπε, «" Αλύμονό μου! Μακϊρι να πϋθαινα πριν 

απ' αυτό και να όμουν ϋνα πρϊγμα ξεχαςμϋνο κι αόρατο"!» 

(Κορϊνι 09: 23). Βρόκε το ϋλεοσ και βοόθεια, ςτο «Αλλϊ (μια 

φωνό) την κϊλεςε από κϊτω τησ (απ' την χουρμαδιϊ) "Μην 

λυπϊςαι! γιατύ ο Κύριόσ ςου ϋχει προβλϋψει ϋνα ποταμϊκι κϊτω 

από ςϋνα". "Και κούνηςε - προσ τη μεριϊ ςου - τον κορμό τησ 

χουρμαδιϊσ, και θα πϋςουν πϊνω ςου φρϋςκοι - ώριμοι 

χουρμϊδεσ". "Κι ϋτςι τρώγε και πύνε και δρόςιςε το μϊτι (ςου να 

ηςυχϊςεισ), Κι αν δεισ κανϋνα ανθρώπινο πλϊςμα (και ςε ρωτϊει) 

να του πεισ : ·Εχω, πραγματικϊ, υποςχεθεύ νηςτεύα ςτο 
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Υιλεύςπλαχνο (ΑΛΛΑΦ) αυτό τη μϋρα δεν θα μιλόςω με κανϋναν 

ϊνθρωπο".» (Κορϊνι 09: 24-26). 

Όταν οι ϊπιςτοι περιβϊλλονται γύρω-γύρω τουσ μουςουλμϊνουσ 

ςτη Μϊχη τησ Σϊφρου, όλθε η νύκη από τον ουρανό και δεν το 

φαντϊςτηκαν. «Ω! Εςεύσ που πιςτεύετε! Θυμηθεύτε τη Φϊρη του 

ΑΛΛΑΦ τη ςτιγμό που ςασ όρθαν οι ςτρατιώτεσ (να ςασ 

ςυντρύψουν).Και ςτεύλαμε (τότε) εναντύον τουσ καταιγύδα και 

ςτρατιωτικό δύναμη, που δεν την βλϋπατε. Ο ΑΛΛΑΦ βλϋπει 

(καθαρϊ) ό,τι κϊνετε. Κι αλύμονο! Όταν ςασ όρθαν κι από πϊνω 

ςασ κι από κϊτω ςασ (ςασ επιτϋθηκαν απ' όλεσ τισ μεριϋσ τησ 

κοιλϊδασ), και τότε τα μϊτια ςασ αγριοκούταζαν χι οι καρδιϋσ 

ϋφταςαν ςτο λαρύγγι, και ςκεφτόκατε για τον ΑΛΛΑΦ διϊφορεσ 

(μϊταιεσ) ςκϋψεισ. ' αυτό την κατϊςταςη δοκιμϊςτηκαν οι 

πιςτού. Και τινϊχτηκαν, ςαν να όταν τρομερόσ ςειςμόσ.» (Κορϊνι 

3339-00) 

Και όταν ϋριξαν τον Αβραϊμ μϋςα την φωτιϊ, ο Θεόσ τον βοόθηςε 

«Εύπαμε (τότε Εμεύσ): "Ω! Υωτιϊ! Να εύςαι κρύα κι αςφϊλεια ςτον 

Αοραϊμ!" .Και θϋληςαν να του ςτόςουν παγύδα. Αλλϊ κϊναμε 

(αυτούσ τουσ ύδιουσ) να χϊςουν» .(Κορϊνι 20 69: 71) 

Ο Ιώνασ (ειρόνη πϊνω του) όταν τον κατϊπιε ϋνα τερϊςτιο κότοσ, 

προςευχόταν ακατϊπαυςτα ςτο Θεό, παρακαλώντασ να τον 

ςυγχωρϋςει, τότε, βρόκε το ϋλεοσ «Και (θυμύςου) τον Δουλ - Νουν 



 
 

69 

(τον ϊνδρα τησ Υϊλαινασ - τον Ιωνϊ) ςαν ϋφυγε οργιςμϋνοσ. Και 

νόμιζε πωσ δεν εύχαμε πϊνω του καμιϊ εξουςύα. Κι όμωσ φώναζε 

απ' το βαθιϊ ςκοτϊδια: "Δεν υπϊρχει ϊλλοσ θεόσ, ειμό μόνον Εςύ. 

Δόξα ςε ϋνα! - όμουν ςτ' αλόθεια- απ' τουσ ϊδικουσ"!. 

Ειςακούςαμε (την παρϊκληςό) του και τον ςώςαμε από τη 

δυςτυχύα. Και μ' αυτό τον τρόπο λυτρώνουμε αυτούσ τουσ 

πιςτούσ.» (Κορϊνι 20: 87-88) 

Εύναι το ϋλεοσ του Θεού να μασ κρύνουν για τα αιτύα, μα τα 

αποτελϋςματα, τα ξϋρουν όλα, κι αν κϊναμε μια καλό προςπϊθεια 

για και ϋχουμε μια καλό εμπιςτοςύνη ςτον Θεό, ο Θεόσ θα ανούγει 

για μασ τισ πόρτεσ του ελϋουσ ςε αυτόν τον κόςμο και ςτη 

Σελευταύα Μϋρα. Ο Ομϊρ ιμπν Αλ-χατταμπ (εύθε ο Αλλϊχ να εύναι 

ευχαριςτημϋνοσ μαζύ του ) ότι ϊκουςε τον προφότη (ειρόνη ςε 

αυτόν) λϋει: «Αν ϋχετε καλό εμπιςτοςύνη ςτον Θεό ςε όλα τα ϋργα 

ςασ, ο θεόσ θα ςασ παραχωρόςει ςαν τα πουλιϊ που βγαύνου 

πειναςμϋνα το πρωύ και γυρύζουν με γεμϊτεσ κοιλιϋσ» (Αφηγεύται 

από τον Αχμϊντ). 

Ο Θεόσ λϋει «Και όςο γι' αυτόν που φοβϊται τον ΑΛΛΑΦ, 

(πϊντοτε) του ετοιμϊζει μια διϋξοδο (από τισ δυςκολύεσ του). Και 

προμηθεύει γι' αυτόν (αγαθϊ από πηγϋσ) που ποτϋ δεν μπορούςε 

να τισ φανταςτεύ. Και όποιοσ εναποθϋτει την εμπιςτοςύνη του 

ςτον ΑΛΛΑΦ, εύναι αρκετόσ γι' αυτόν (ο ΑΛΛΑΦ). Γιατύ ο ΑΛΛΑΦ- 
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οπωςδόποτε- θα ςυμπληρώςει το θϋλημϊ Σου. Βϋβαια, ο ΑΛΛΑΦ 

όριςε για κϊθε πρϊγμα ϋνα οριςμϋνο χρόνο.» (Κορϊνι 65: 2-3). Και 

λϋει «Δεν αρκεύ ο ΑΛΛΑΦ (για να προςτατϋψει) το δούλο Σου; ε 

φοβύζουν όμωσ με ϊλλεσ (θεότητεσ) αντύ του Ίδιου (του ΑΛΛΑΦ)! 

Κι όποιον ο ΑΛΛΑΦ αφόνει ςτην πλϊνη, δεν πρόκειται να ϋχει 

οδηγό.» (Κορϊνι 39336) 

Ωςτόςο, η εργαςύα χωρύσ ελπύδα εύναι κούφια, ψευδό και ϊδεια. Ο 

Φαλύφησ Ομϊρ ιμπν Αλ-χατταμπ (εύθε ο Αλλϊχ να εύναι 

ευχαριςτημϋνοσ μαζύ του) εύπε: "Μην ζητϊτε το κϋρδοσ χωρύσ 

δουλειϊ και να λϋτε: Θεϋ μασ, δωςε μασ την ευλογύα χωρύσ κόπο 

και ϋχετε μϊθει ότι ο ουρανόσ δεν βρϋχει χρυςό ούτε αςόμι," Δεν 

φτϊνει μόνο να δουλεύετε, αλλϊ και να το εκτελϋςετε τϋλεια. Η 

Αώςα εύπε ότι ο Προφότησ (ειρόνη ςε αυτόν) εύπε: «ο Θεόσ αγαπϊ 

όταν ϋνασ από ςασ να το κϊνει ϋνα ϋργο καλϊ και ειλικρινϊ»  και ο 

Θεόσ λϋει «. Για εκεύνουσ όμωσ που πύςτεψαν και ϋκαναν καλϊ 

(ϋργα), βϋβαια Εμεύσ δεν θα αφόςουμε να χαθεύ η αμοιβό κανενόσ 

που ϋχει κϊνει μια καλό πρϊξη.» (Κορϊνι 08: 31) 

Πρϋπει να εκτελϋςετε ςοβαρϊ τισ δουλειϋσ ςασ εύτε ςτο μυςτικό 

εύτε δημόςια, εύναι πολύ δύςκολο να ϋχει ο καθ’ ϋνασ φρουρϊ να 

προςϋχει αν κϊνει την δουλειϊ του ό όχι, ό ύςωσ ο φρουρϊσ θα 

χρεαςτεύ κι αυτόσ ϋναν ϊλλον φρουρϊ. Όμωσ θα εύναι πιο εύκολο 

να δημοςιεύουμε ςτισ καρδιϋσ των ανθρώπων μια ζωντανό 
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ςυνεύδηςη και δεν κϊνει απϊτεσ γιατύ ξϋρει ότι ο παντογνώςτησ 

Θεόσ, τον βλϋπει.  

Για να τονύςουμε τη ςημαςύα τησ εργαςύασ, μασ κϊλεςε το Ιςλϊμ 

ότι πρϋπει να δουλϋψουμε μϋχρι την τελευταύα ςτιγμό τησ ζωόσ 

μασ, ακόμα και αν δεν αναλαμβϊνουμε τον καρπό τησ εργαςύασ 

αυτόσ, και μόνο για να αποδεύξει την αξύα τησ εργαςύασ και τη 

ςημαςύα τησ παραγωγόσ για τα ϊτομα και τα ϋθνη, Άνασ ιμπν 

Μϊλεκ (εύθε ο Αλλϊχ να εύναι ευχαριςτημϋνοσ μαζύ του) εύπε: Ο 

αγγελιοφόροσ του Αλλϊχ (ειρόνη πϊνω του) εύπε: (Αν η Ώρα τησ 

Κρύςησ όλθε κι ϋνασ από εςϊσ ϋχει ςτο χϋρι του ςπόρο, να το βϊλει 

ςτο χώμα) 

Ο Θεόσ λϋει  «. Ω! Εςεύσ, που πιςτεύετε! Όταν ςασ καλεύ (ο 

μουεζύνησ) για την Προςευχό κατci την ημϋρα τησ Παραςκευόσ 

(την Ημϋρα τησ υνcύθροιοησ), Όιυςτεύ τε να τιμόςετε τη Μνόμη 

του ΑΛΛΑΦ, κι αφόςτε τισ εμπορικϋσ αςχολύεσ. Αυτό εύναι το 

καλύτερο για ςασ, αν - βϋβαια - το γνωρύζατε!» (Κορϊνι 63: 9-01)  

Σο Ιςλαμ μασ διδϊςκει για την ςημαςύα τησ εργαςύασ και αρνεύται 

την ανεργύα, τεμπελιϊ και επαιτεύα, γιατύ αποτελεύ καταςτοφό 

τησ χώρασ και του λαού. Ο προφότησ (ειρόνη πϊνω του) 

προςευχηθεύ ςτον Θϋο γαι να μακρύνει την ανεργύα και τεμπελιϊ. 

Γι’αυτό τονύζουμε για τη ςημαςύα τησ εργαςύασ και τησ 

παραγωγόσ, γιατύ τα ϋθνη δεν ϋχουν τη δυνατότητϊ τησ ό τη 
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θϋληςό τησ, εκτόσ εϊν το ϋργο όλων των παιδιών τησ για την 

πρόοδο και την Αναγϋννηςη, και να εύναι ςε θϋςη να παρϊγουν 

την τροφό τουσ, και το ποτό τουσ, και ρουχιςμού, και τησ 

ιατριςμού, και τα όπλα τουσ, καθώσ και ϊλλα ςτοιχεύα τησ ζωόσ 

τουσ, με την επιςτόμη και την ςυνεργαςύα, που εύναι ό, τι ϋχουμε 

να κϊνουμε με περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ ςτισ επόμενεσ ομιλύεσ 

μασ. 
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Η ομορφιά, η ευθυμία και το καλό γούςτο 

Σο Ιςλϊμ εύναι μια θρηςκεύα που ϋχει πολιτιςμό, εύναι μια 

θρηςκεύα πληρότητασ και ομορφιϊσ. Όλα τα κεύμενϊ του και οι 

προςταγϋσ του τεκμηριώνουν αυτό. Λϋει ο Αλλϊχ, «ςασ βρϋχει 

από τουσ ουρανούσ και ςασ ανθύζει πανϋμορφουσκόπουσ που δεν 

θα μπορϋςατε εςεύσ να φυτϋψει τα δϋντρϊ τησ. Μόπωσ υπϊρχει 

ϊλλοσ θεόσ μαζύ με τον Αλλϊχ; Αυτού οι ϊνθρωποι εύναι 

περιπλανώμενοι».  

Ο Αλλϊχ εύπησ μασ διατϊζει να δεύξουμε την ομοφιϊ που 

μασχαρύζει ο ύδιοσ, λϋει ο Αλλϊχ «ω παιδιϊ του Αδϊμ, πρϋπει να 

ντυθεύτε ώραια όταν εύναι να πϊτε ςτα τεμϋνη. Επύςησ να τρώτε 

και να πύνετε χωρύσ ςπατϊλεσ». Σονύζει ο Προφότησ το θϋμα αυτό 

λϋγοντασ «ο Αλλϊχ εύναι ωραύοσ και του αρϋςει η κϊθε ομορφιϊ». 

Η ομορφιϊ δεν εύναι μόνο ςτα καρακτηριςτικϊ του ανθρώπου 

αλλϊ εύναι και ςτην ςυμπεριφορϊ του , λϋει ο Προφότησ «να μην 

περιφρονεύτε τύποτα του καλού. Σο να χαμογελϊσ ςτο πρόςωπο 

του εν τη θρηςεύα αδελφού ςου εύναι μια καλό πρϊξη». Λϋει 

επύςησ για αυτό που μεταφϋρει το καλό νϋο ςτον αδελφό του 

«όποιοσ χαροποιεύ ϋναν μουςουλμϊνο με καλό νϋο, ο Αλλϊχ τον 

χαροποιεύ καταλλόλωσ την ημϋρα τησ κρύςεωσ».  

Η ομορφιϊ δεν περιορύζεται όπωσ αναφϋραμε παραπϊνω ςτα 

χαρακτηριςτικϊ ούτε ςτην εξωτερικό επιφϊνεια, όμωσ η ομορφιϊ 

μπορεύ να εύναι και εςωτερικό. Σα όμορφα και καλϊ όθη, 

αναφϋρει ο Αλραφύ’ε «η γυναύκα που εύναι όμρφη και ϋχει καλό 

όθη και εύναι λογικό, διευκολύνει την ζωό του καλού ϊνδρα».  
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Άξιον αναφορϊσ εύναι οι παρακϊτω ςτύχοι: 

Όταν ϋνασ ϊνθρωποσ ϋχει καθαρό την τιμό του 

Σότε οτιδόποτε φόρεμϊ του θα εύναι ώραια 

Μασ ςαρκϊζουν επειδό εύμαςτε λύγοι 

Και εμεύσ τουσ λϋμε ότι ολύγοι πϊντα οι γενναιόδωροι 

Γι’ αυτό πρϋπει να καλυτρϋψουμε την ςυμπεριφορϊ μασ με βϊςη 

το Ιςλϊμ και αυτό πρϋπει να φαύνεται ςτο τριγύρω περιβϊλλον 

μασ, ςτο ςχολεύο,ςτουσ κόπουσ, ςτουσ δημόςιουσ χώρουσ. 

ημαντικό εύναι επύςησ να γνωρύζει κανεύσ την αναγκαιότητα του 

καλού λόγου ωσ ϋνδειξη καλόσ ςυμπεριφορϊσ. 

Σο Κορϊνι διατϊζει ςε πολλϊ ςημεύα τουσ πιςτούσ να διαλϋγουν 

τισ ωραύεσ και καλϋσ εκφρϊςεισ όταν απευθύνουν τον λόγο, διότι 

αυτό διαδύδει την αγϊπη μϋςα ςτην κοινωνύα. 
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Τον φίλο που αναζητούμε 

Σον φύλο που αναζητούμε εύναι αυτόσ που περιγρϊφει ο 

Μουςτϊφα αλ-Ραφύ’ε «εύναι αυτόσ που όταν απουςιϊζει δεν λεισ 

ότι κϊποιοσ λεύπει, όμωσ αιςθϊνεςαι ότι ϋνα κομμϊτι ςου λεύπει, 

επειδό ο φύλοσ αποτειλεύ ϋνα κομμϊτι από ςϋνα. Δεν εύναι φύλοσ 

αυτόσ που ςου κϊνει φιδύςια ούτε αυτόσ που ςουκϊνει πονηριϋσ. 

Αυτού χαύρονται μόνο για την ςυμφορϊ ςου, εύναι όπωσ οι μύγεσ 

που κολλϊνε μόνο ςτο μϋλλι». Σον αληθινό φύλο που αναζητούμε 

εύναι αυτόσ που περιγϊφει ο Ιμϊμησ αλ-αφύ’ε:  

Ο αληθινόσ φύλοσ εύναι αυτόσ που πϊντα εύναι μαζύ ςου 

Και που βϊζει τον εαυτόν του ςε κύνδυνο για το ςυμφϋρον ςου 

Δεν εύναι όμωσ φύλοσ αυτόν που αναφϋρει ο ποιητόσ Άβου 

ουρούρ: 

εθεωρούςα φύλο μου και    εςύ μ’ εγκατϋλειψεσ με 

αχαριςτύα 

’ εύχα για την κϊθε ςυμφορϊ  όταν ο καιρόσ με δοκιμϊζει 

με ςυμφορϊ 
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ου λϋω ότι ο χρόνοσ με δοκιμϊζει και εςύ ικανοποιημϋνοσ 

χειροκροτϊσ 

Και όταν αποδεύχτηκε ότι   κατϋχει μια ψηλό θϋςη  

Ήρθεσ να με ςυγχαρεύσ   περιϋργη εύναι η πιςτό και 

ϊπιςτη ςτϊςη ςου 

Επύςησ ο ϊνθρωποσ γνωρύζει τουσ φύλουσ μόνο ςτισ δύςκολεσ 

ςτιγμϋσ. Αβαφϋρει ο ποιητόσ, 

Ο Αλλϊχ να ανταμεύβει τισ ςυμφορϋσ με το κϊθε καλό   

διότι με ϋκαναν να διαχωρύςω τον φύλο από τον εχθρό 

γρϊφει επύςησ ϋνασ ϊλλοσ 

βλϋπω πωσ οι ϊνθρωποι πόγα  ς’ αυτόν που ϋχει χρυςϊφι 

και αυτόσ που δεν το κατϋχει  τον εγκαταλεύπουν οι 

ϊνθρωποι 

βλϋπω πωσ οι ϊνθρωποι πηγαύνουν   ς’ αυτόν που κατϋχει 

το αςόμι 

βλϋπω ότι οι ϊνθρωποι υποςτηρύζουν  αυτόν που το χρόμα 

κατϋχει 
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και όποιοσ δεν το κατϋχει   ο κϊςμοσ τον εγκαταλεύπει 

φύλοσ εύναι αυτόσ που ςτϋκεται δύπλα ςτον φύλο του ςτο καλό και 

ςτο κακό. Υύλοσ εύναι αυτό που αγαπϊει για τον φύλο του αυτό 

που αγαπϊει για τον ύδιο του τον εαυτόν. Λϋει ο Προφότησ «τρύα 

ςτοιχεύα όποιοσ τα κατϋχει θα αιςθϊνεται ςτην γλυκύτητα τησ 

πύςησ μϋςα ςτην καρδιϊ του, να αγαπϊει τον Αλλϊχ και τον 

Απόςτολό Σου περιςςότερο από κϊθε ϊλλο, να αγαπϊει τουσ 

ανθρώπουσ μόνο και μόνο για τον Αλλαχ, χωρύσ δηλαδό κανϋνα 

ςυμφϋρον και να μην επιθυμεύ να γυρύςει ςτην απιςτύα όπωσ 

επιθυμεύ να μην ριχτεύ ςτην φωτιϊ τησ κόλαςησ», (αλ-Μπουχϊρι). 

Φαρακτηριςτικό εύναι επύςησ αυτό που αναφϋρει ο Προφότησ 

«εφτϊ απολαμβϊνουν τη ςκιϊ του Αλλϊχ την ημϋρα τησ κρύςεωσ, 

ο δύκαιοσ κυβερνών, ο νϋοσ που υπακούει τον Αλλϊχ, ο ϊνθρωποσ 

που η καρδιϊ του αγαπϊει τα τεμϋνη, δυο ϊνθρωποι αγαπιούνται 

ςτον Αλλϊχ, ο ϊνδρασ που όταν του προςφϋρεται μια γυναύκα 

εκτόσ τησ ςυζυγικόσ ζωόσ αρνεύται φοβόμενοσ τον Αλλϊχ, ο 

ϊνθρωποσ που δύνει ελεημοςύνη κρυφϊ και ο ϊνθρωποσ που 

κλαύει δοξϊζοντασ τον Αλλϊχ όταν βρύςκεται μονϊχοσ του».  

 

 



 
 

78 

Τοφυςικό  δικαίωμα τησ γυναίκασ ςτα περιουςιακά 

δικαιώματα και ςτην αξιοπρεπή ζωή 

Σο ζότημα των πειουςιακών δικαιωμϊτων εύναι ϋνα από τα 

ςημαντικϊ ζητόματα που ςχολύαςε ο Προφότησ ςτο κόρυγμϊ που 

εκφώνηςε ςτο αποκαιρετιςτόριο προςκύνημα. Λϋει ο Αλλϊχ 

ςχετικϊ με αυτό, «ο Αλλϊχ ςασ ϋχει δώςει αυτϋσ τισ προςταγϋσ 

ςχετικϊ με τα παιδιϊ ςασ: ϋνα αρςενικό παιδύ θα κληρονομεύ το 

διπλϊςιο από ϋνα θηλυκό. Αν υπϊρχουν περιςςότερα από δυο 

κορύτςια, τότε θα πϊρουν τα δυο τρύτα τησ κληρονομιϊσ, αλλϊ αν 

υπϊρχει μόνο ϋνα, αυτό θα κληρονομεύ το μιςό. Οι γονεύσ θα 

κληρονομούν το ϋνα ϋκτο ο καθϋνασ, αν ο πεθαμϋνοσ ϋχει ϋνα 

παιδύ, αλλϊ αν δεν ϋχει παιδιϊ και οι γονεύσ του εύναι οι 

κληρονόμοι του, η μητϋρα του θα πϊρει το ϋνα τύτο. Αν ϋχει δυο 

αδϋλφια, η μητϋρατουθα πϊρει το ϋνα ϋκτο αφού πληρωθούν τα 

χρϋη του και όποιεσ κληροδοςύεσ ϋχει αυτόσ αφόςει. Ίςωσ 

αναρωτύεςτε αν οι γονεύσ ςασ ό τα παιδιϊ ςασ εύναι ωφελιμότερα 

ςε ςασ. Αλλϊ αυτόσ εύναι ο νόμοσ του Αλλϊχ, Αυτόσ εύναι οφόσκαι 

Παντογώςτησ». 

Σο Κορϊνει δεν αναφϋρει μόνο το μερύδιο του καθενόσ, αλλϊ και 

την αυςτηρό τιμωρύα ς’ όποιον προςπαθεύ να παραβιϊςει αυτϊ 

τα δικαιώματα, λϋει ο Αλλϊχ «τϋτοιεσ εύναι οι προςταγϋσ του 
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Αλλϊχ. Αυτόσ που υπακούει ςτον Αλλϊχ και ςτον Απόςτολό Σου 

θα κατοικόςει για πϊνταςε παρϊδειςουσ που ποτύζονται από 

τρεχούμενα ρυϊκια. Αυτόσ εύναι ο υπϋρτατοσ θρύαμβοσ. Αλλϊ 

αυτόσ που δεν υπακούει ςτον Αλλϊχ και ςτον Απόςτολό Σου και 

παραβαύνει τισ προςταγϋσ Σου, θα ριχτεύ ςτην κόλαςη και εκεύ θα 

μεύνει για πϊντα. Μια ατιμωτικό τιμωρύα τον περιμϋνει». 

Άξιον αναφορϊσ εύναι το γεγονόσ ότι ο αποκλειςμόσ των 

γυναικών από την κληρονομιϊ βαςύζεται παλιϊ όθη και ϋθιμα 

χωρύσ να υπϊρχει κανϋνα ςτοιχεύο μϋςα ςτην αρύ’α που να 

υποςτηρύζει αυτό. Γενικϊ η γυναύκα, εύτε μητϋρα εύτε αδελφό εύτε 

κόρη, πρϋπει να πϊρει το δύκιο που τησ αναλογεύ. Βλϋπουμε 

επύςησ ότι ο Προφότησ διατϊζει τουσ πιςτούσ να εύναι δύκαιοι με 

τισ γυναύκεσ λϋγοντασ, «λο Αλλϊχ λϋει: ικανοποιεύτε την επιθυμύα 

Μου με την καλό ςασ ςυμπεριφορϊ ςτισ γυναύκεσ και τα ορφανϊ».  

Όμωσ αυτό πουςυμβαύνει ςτην πραγματικότητα εύναι ϋνασ 

διαχωριςμόσ μιςητόσ. Γιατύ ςε πολλϋσ οικογϋνειεσ παρατηρεύται 

ότι το αρςενικό κατϋχει ανώτερη θϋςη από το θηλυκό ςε πολλούσ 

τομεύσ ακόμα και ςτην μόρφωςη. Παρατηρεύται επύςησ ότι μϋχρι 

ςόμερα υπϊρχουν οικογϋνεισ που αποκλεύουν τισ γυκαύκεσ από 

την κληρονομιϊ και αυτό δεν εύναι καθόλου από την θρηςκεύα. 
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Αυτϋσοι πρϊξεισ δεύχνουν την αδικύα που γύνεται εισ βϊροσ των 

γυναικών και την παραβύαςη του νόμου του Αλλϊχ.  
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Η επιθετικότητα και οι κακέσ ςυνέπειεσ 

Η επιθετικότητα και οι κακϋσ ςυνϋπειεσ εύναι ςυνδεδεμϋνεσ, λϋει ο 

Αλλϊχ «ω ϊνθρωποι η επιθετικότητϊ ςασ θα ϋχει κακϋσ ςυνϋπειεσ 

μόνο εισ βϊροσ ςασ. Η ζωό ϋχει μόνο μϊταιεσ απολαύςεισ και ςτο 

τϋλοσ θα γυρύςετε ξανϊ ςε μασ και τότε θα ςασ παρουςιϊςουμε 

όλα τα καμώματϊ ςασ», (Ιούνισ, 23). Πολλϊ εύναι τα 

παραδεύγματα που αναφϋρει το Κορϊνι για τισ κακϋσ ςυνϋπειεσ.  

Η επιθετικότητα ενδϋχεται να εύναι από ϋνα ϊτομο ό και από 

πολλϊ ϊτομα, μπορεύ η επιθετικότητα να γύνει από μια χώρα. 

Πρϋπει να αποςαφηνύζουμε όμωσ ότι δεν υπϊρχει ϋνασ επιθετικόσ 

χωρύσ θεώκό τιμωρύα, λϋει ο Αλλϊχ, «αυτό εύναι η παραδειγματικό 

τιμωρύα του Θεού ςου, ο οποιοσ τιμωρεύ αυςτηρϊ τισ ϊδικεσ και 

επιθετικϋσ χώρεσ», (Φούντ, 102). Έχουμε επύςησ ϋνα ϊλλο 

παρϊδειγμα που φαύνεται ςτην ιςτορύα του Κορϊχ, όπου το 

Κορϊνι αναφϋρει την ιςτορύα του με τουσ ανθρώπουσ του, «ο 

Κορϊχ όταν ϋνασ από τον λαό του Μωώςό. Αλλϊ φϋρθηκε με 

αυθϊδεια, γιατύ του εύχαμε Εμεύσ δώςει τόςα πλούτη που τα 

κλειδιϊ του δεν μπορούςε ομϊδα δυνατών ανδρών να τα 

κουβαλόςουν. Ο λαόσ του τού εύπε: «Μην θριαμβεύςεισ με τα 

πλούτη ςου, ο Αλλϊχ δεν αγαπϊει αυτόν που θριαμβεύει . Αλλϊ 
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προςπϊθηςε με αυτϊ που ςου χϊριςε ο Αλλϊχ να κερδύςεισ τον 

Παρϊδειςο (ςτην ϊλλη ζωό). Επύςησ μην ξεχνϊσ το μερύδιό ςου ςε 

τούτη την ζωό. Να εύςαι καλόσ και να ευνοεύσ τουσ ανθρώπουσ, 

όπωσ ο Αλλϊχ υπόρξε καλόσ μαζύ ςου και ς’ ευνόηςε. Επύςησ να 

μην επιδιώξεισ το κακό ςτην γη, διότι ο Αλλϊχ δεν αγαπϊει αυτούσ 

που επιδειώκουν το κακό». Όμωσ αυτόσ απϊντηςε: «αυτϊ τα 

πλούτη μου δόθηκαν χϊρη ςτην γνώςη που κατϋχω». Αυτόσ δεν 

γνώριζε πωσ ο Αλλϊ ϋχει καταςτρϋψει πριν από αυτόν 

ανθρώπουσ που όταν ιςχυρότεροι και πλουςιότεροι από αυτόν; 

Αυτού που αλλϊζουν πύςτη δεν χρειϊζεται να ρωτηθούν για τισ 

ϊλλεσ αμαρτύεσ τουσ». Και όταν παρουςιαζόταν με όλα του τα 

ςτολύδια μπροςτϊ ςτον λαό του, τότε αυτού επιθυμούςαν μια 

τϋτοια ζωό ϋλεγα, «Μακϊρι να εύχαμε και εμεύσ την τύχη του 

Κορϊχ! Αυτόσ εύναι αληθινϊ τυχερόσ ϊνθρωποσ». Όμωσ αυτού που 

τουσ εύχεδοθεύ γνώςη ϋλεςαν, «Αλύμονό ςασ! Καλύτερη εύναι η 

ανταμοιβό του Αλλϊχ για αυτόν που ϋχει πύςη κϊνει κϊνεισ καλϋσ 

πρϊξεισ, αλλϊ κανϋνασ δεν θα την αποκτόςει παρϊ μόνο αυτού 

που ϋχουν υπομεύνει με ςθϋνοσ». Κϊναμε την γη να τον καταπιεύ, 

μαζύ με την κατοικύα του, και δεν βρϋθηκε κανϋνασ να τον 

προςτατεύςει από τον Αλλϊχ, ούτε γλύτωςε από την μϊςτιγϊ 

μασ», (αλ-Κϊςασ, 27 – 11).  
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Άξιον αναφορϊσ αυτό που αναφϋρει ο Προφότησ για τον 

επιθετικό, «ο Αλλϊχ αφόνει ελεύθερο τον επιθετικό να κϊνειαυτό 

που θϋλει, όμωσ όταν ϋρχεται η ςτιγμό να τον τιμωρεύ δεν τον 

αφόνει ούτε του ϋχει κανϋνα ϋλεοσ». Αυτό βεβαιώνει ότι η αδικύα 

και η επιθετικότητα ϋουν μόνο κανκϋσ ςυνϋπειεσ για τουσ 

ανθρώπουσ που τισ κϊνουν. 

το ςημεύο αυτό αναφϋρουμε και τουσ ςτύχουσ του Φϊφιζ 

Ιμπρϊημ,  

Σόςεσ εύναι οι χώρεσ που μου επιτϋθενταν Όμωσ ϋχουν 

   καταςτραφεύ, και αυτό εύναι η ςυνϋπεια τησ 

επιθετικότητασ   

όποιοσ επιθετικόσ με ςημϊδευε δεν ϋμεινε αβλαβόσ 

     διότι η φροντύδα του Αλλϊχ όπωσ 

οι ςτρατιώτεσ για μϋνα 

επύςησ οι ομϊδεσ και οι οργανώςεισ που καταςτρϋφουν και 

επιτϋθενται και που ςφϊζουν τουσ ανθρώπουσ, επύςησ αυτϋσ οι 

τρομακρατικϋσοργανώςεισ που που πωλϊνε τισ γυναύκεσ ςε 

ςκλαβοπϊζαρο και που καταςτρϋφουν τουσ αρχαύουσ 
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πολιτιςμούσ κλπ, δεν πρόκειται ο Αλλϊχ να τισ αφόςεισ 

ατιμώρητεσ. 
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Είναι μεγάλη η Αίγυπτοσ χάριν ςτο ήθοσ και ςτον 

πολιτιςμό τησ 

Αναμφύβολα η Αύγυπτοσ εύναι μια μεγϊλη χώρα χϊρη ςτουσ 

αρχηγούσ τησ, τουσ επιςτόμονλεσ τησ, τουσ ϊντρεσ και τισ 

γυναύκεσ τησ, χώρη ςτην ιςτορύα και ςτον πολιτιςμό τησ, χϊρη 

επύςησ ςτον ηγετικό ρόλο που διαδραματύζει ςτην περιοχό, εύτε 

ςε πολιτιςμικό, ιδεολογικό και επιςτημονικό επύπεδο εύτε ςε 

ςτρατιωτικό και ανθρώπινο επύπεδο. Γι’ αυτό βλϋπουμε πώσ η 

Αύγυπτοσ ςυμπεριφϋρεται ςαν μεγϊλη χώρα. το ςημεύο αυτό 

αναφϋρουμε τουσ παρακϊτω ςτύχουσ, 

Με αντιμετωπύζει ο χυδαύοσ με αιςχρότητα   

ενώ εγώ ςιχαύνομαι να του ςυμπεριφϋρομαι 

με τον ύδιο τρόπο 

όςο χυδαύοσ γύνεται, γύνομαι εγώ υπομονετικόσ 

όμωσ, υπϊρχει διαφορϊ μεταξύ υπομονόσ και ο ϊνθρωποσ ςε 

θϋςη ιςχύοσ και να αδυναμύασ. Η Αύγυπτοσ ϋχει υπομονό και δεν 

εύναι καθόλου αδύναμη. Εύναι η μεγαλύτερη αδελφό που 

επιδιώκει να ενώνει και να μην επιτρϋπει με όλη τησ τη δύναμη 

την διχόνια και την απειλό που μπορεύ να υπϊρχει για την 

περιοχό. Δεν μπορεύ να εγκαταλεύπει καμύα από τισ αδελφϋσ τησ 
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να απειλεύται, ακόμα και αν αυτό η χώρα τησ ςυμπεριφϋρεται 

αιςχρϊ.  

Παρ’ όλ’ αυτϊ όμωσ πρϋπει να μ=πούμε ότι η ςοφό αιγυπτιακό 

πολιτικό δεν την αφόνει να πϋςει ςτην παγύδα και να ρύχνεται ς’ 

πϊλη που το θϋλουν ϊλλεσ δυνϊμεισ οι οπούεσ δεν γνωρύζουν τισ 

ςυνϋπειεσ. 

Όλη η ιςτορύα τησ Αιγύπτου αποδεικνύει ότι η Αύγυπτοσ ποτϋ δεν 

όταν επιθετικό δύναμη ούτε όταν δύναμη απειλόσ για τισ 

γειτονικϋσ τησ χώρεσ. Και αν υπϊρχει καμύα φορϊ ςύγκρουςη, 

τότε εύναι ςτιγμιαύα και δεν εύναι γνωςτικό ςτοιχεύο τησ χώρασ. 

Όλ’ αυτό επειδό η Αύγυπτοσ κατϊφερει να χωνϋψει πολλούσ 

πολιτιςμούσ πρϊγμα που φαύνεται ςτην προςωπικότητϊ τησ και 

των πολιτών τησ. 

Ο ύδιοσ ο Αλλϊχ εξαςφαλύζει την αςφϊλειϊ τησ και αυτό 

αναφϋρεται ςτο Κορϊνι.    
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λεηλαςία και η ςπατάλη τησ δημόςιασ περιουςίασ 

Κατ’ αρχϊσ το Ιςλϊμ τονύζει πϊντα την ιδιαιτερότητα των 

περιουςιών και την αναφϋρει πϊντα ςυνοδευόμενη με την 

απαγόρευςη τησ αιματοχυςύασ. Σο ύδιο αυτό γεγονόσ το αναφϋρει 

και ο ύδιοσ ο Προφότησ ςτο κόρυγμϊ του που εκφώνηςε ςτο 

αποχαιρετιςτόριο προςκύνημα, «ω ϊνθρωποι, οι περιουςύεσ ςασ 

και οι ψυχϋσ ςασ ϋχουν μια ιδιατερότητα και ιερότητα όπωσ την 

ιερότητα που κατϋχουν η ςημερινό ςασ μϋρα και η τούτη πατρύδα 

ςασ, ςασ το λϋω αυτό και μϊρτυσ μου εύναι ο Αλλϊχ. Να 

μεταφϋρουν αυτό οι παρόντεσ ςτουσ απόντεσ».  Λϋει επύςησ ο 

Προφότησ, την ειρόνη του Αλλϊχ να ϋχει, «μερικού ϊνθρωποι 

λεηλατούν το πλούτο του Αλλϊχ, χωρύσ να ϋχουν κανϋνα 

δικαύωμα, αυτού την ημϋρα τησ κρύςεωσ θα πϊνε ςτην κόλαςη». 

Λϋει επύςησ ο Αλλϊχ, «ω πιςτού να μην ςπαταπϊτε τα χρόματϊ ςασ 

ϊδικα και ϊςκοπα, εκτόσ αν τα χρηςιμοποιεύτε ςε εμπορικϋσ 

δραςτηριότητεσ, και πρϋπει να εύςτε ςυμφιλιωμϋνοι. Επύςησ να 

μην αυτοκτονεύτε, διότι ο Αλλϊχ ςασ ϋχει μεγϊλο ϋλεοσ», (αλ-

Νιςϊα, 22). 

Η κϊθε λεηλαςύα και ςπατϊλη τησ δημόςιασ περιουςύασ εύναι 

απαγορευμϋνη. Αυτό η καθαυτό απαγόρευςη μπορεύ να ξεπερϊςει 
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την προςωπικό περιουςύα και αυτό επειδό η δημόςια περιουςύα 

αφορϊ όλουσ τουσ πολύτεσ μιασ κοινωνύασ. Λϋει ο Αλλϊχ, «όποιοσ 

λεηλατεύ θα λογοδοτεύται την ημϋρατησ κρύςεωσ. Σότε ο καθϋνασ 

και ανταμειφθεύ καταλλόλωσ για τα ϋργα του χωρύσ να υπϊρχει 

αδικύα», (αλ-Ιμρϊν, 171). 

Κϊποιοι θεωρούν πωσ οι λεηλαςύα τησ δημόςιασ περιουςύασ 

γύνεται μόνο με την κλοπό, ςτην πραγματικότητα μια τϋτοια 

ϊποψη εύναι λανθαςμϋνη διότι η ςπατϊλη και η προςπϊθεια 

αποφυγόσ εκπληρώςησ χρεών προσ το δημόςιο εύναι επύςησ ϋνα 

εύδοσ λεηλαςύασ. Μπορούμε δηλαδό να πούμε ότι όποιοσ δεν 

πληρώνει το προβεπόμενο ποςό του ειςιτηρύου εύναι λεηλϊτησ. 

Επύςησ λεηλϊτησ εύναι αυτόσ που κλϋβει ρεύμα ό οτιδόποτε 

ανόκει ςτο δημόςιο. 

Λεηλϊτησ επύςησ εύναι αυτόσ που πλαςτογραφεύ ϋγγραφαγια να 

πϊρει επιδόματα που δεν δικαιούται. Διότι αυτό που κϊνει ϋχει 

αναμφύβολα αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ για τουσ ανθρώπουσ που 

πραγματικϊ ϋχουν ανϊγκη. Αυτό δεν περιουρύζεται μόνο ςτα 

παραδεύγματα που αναφϋραμε, ιςχύει όμωσ και όλεσ τισ 

περιπτώςεισ που δεν ταυτύζονται με την πραγματικό κατϊςταςη 

του ανθρώπου.  
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Η λογοκλοπή ωσ ςτοιχείο αμορφωςιάσ των εθνών 

Η ςημαςύα που δύνεται ςτην επιςτημονικό ϋρευνα και ςτην 

δημιουργικότητα εύναι ςημαντικό βόμα προσ το μϋλλον. Αυτό 

όμωσ απαιτεύ να παρθούν τα απαραύτητα μϋτρα για την 

αντιμετώπιςη τησ λογοκλοπόσ, ιδιαύτερα ςτισ επιςτημονικϋσ 

διατριβϋσ και εργαςύεσ. Θα πρϋπει να υπϊρχει δηλαδό αυςτηρό 

τιμωρύα για αυτόν που κλϋβει την επιςτημονικό παραγωγό ενόσ 

ϊλλου και πρϋπει να θεωρηθεύ μια τϋτοιου εύδουσ πρϊξη ωσ 

ςτοιχεύου που αποκλεύει ϋναν ϊνθρωπο από το να αναλϊβει καμύα 

δημόςια θϋςη ό κανϋνα αξύωμα. 

Σο επιςτημονικό όθοσ πρϋπει να διδϊςκεται από τα βαςικϊ 

χρώνια τησ παιδεύα και ςυνεχύζει μϋχρι την αποφούτηςη του 

ανθρώπου. ’ αντύθεη μ’ αυτό παρατηρούμε ότι πολλϋσ 

οργανώςεισ δεν τηρούν το αυτονόητο και αυτό αναμφύφολα 

απαιτεύ από μασ να αναθεωρόςουμε το εκπαιδευτικό ςύςτημα. 

Αν ομολογόςουμε πωσ μερικού από τα παιδιϊ των τεχνικών 

ςχολεύων δεν γνωρύζουν ούτε γραφό ούτε ανϊγνωςη τότε θα 

καταλϊβουμε ότι πρϋπει να αναθεωρόςουμε το ςύςτημα 

αξιόγηςη και των εξετϊςεων. Η αιολόγηςη του εκπαιδευτικού και 
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ερευνιτικού ςυςτόματοσ χρειϊζεται οπωςδόποτε τύμιουσ 

ανθρώπουσ. Διότι κϊθε υπϋρβαςη ςτο θϋμα αυτό θεωρεύται 

προδοςύα και αυτό επειδό βγϊζουμε ανθρώπουσ που δεν εύναι 

προετοιμαςμϋνοι και κατϋχουν πτυχύα που δεν ταυτύζονται με την 

αληθινό τουσ κατϊςταςη. Κατϋχουν πτυχύα που τουσ δύνουν 

δικαύωμα ςτην αγορϊ εργαςύασ, ενώ ςτην πραγματικότητα αυτού 

δεν εύναι προετοιμαςμϋνοι γι’ αυτό. Αυτό θα οδηγόςει με 

μαθηματικό ακρύβεια ςτο να χϊςουν αυτό οι οργανώςεισ το 

επιςτημονικό του κύροσ επύςησ χϊνει και ο φοιτητόσ την αύςθηςη 

τησ αξύασ του πτυχύου που κατϋχει. 

Ένα επύςησ ςημαντικό ςτοιχεύο που βεβαιώνει την επιςτημονικό 

απϊτη αυτό που κϊνουν διϊφοροι ϊνθρωποι ζητώντασ από 

ςυναδϋλφουσ τουσ να γρϊψουν το όνομϊ τουσ, ωσ 

ςυνςυνγγραφεύσ, ενώ ςτην πραγματικότητα αυτού δεν ϋγραψαν 

τύποτα. Αυτό το γεγονόσ με κϊνει να απαιτόςω την προφορικό 

εξϋταςη των ερευνητών ςτισ εργαςύεσ που καταθϋτουν για να 

γνωρύζουμε το κατϊ πόςον κατϋχουν το αντικεύμενο των 

εργαςιών τουσ. 

Πρϋπει να υπϊρχει ϋνα ςύςτημα που να απαγορεύει την 

λογοκλοπό και να αποκλεύει τουσ ανθρώπουσ που δεν κατϋχουν 

το κατϊλληλο επύδεδο με ςκοπό να διαφυλϊςςεται το κύροσ των 
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επιςτημονικών μασ ιδρυμϊτων. Θα πρϋπει επύςησ να υπϊρχει 

ςυχνό αξιολόγηςη για να αιςθϊνεται ο δραςτόριοσ ϊνθρωποσ ότι 

ο κόποσ του ϋχει κϊποια αξύα. Σο ςύςτημα αξιλόγηςη αν τηρεύται 

με ςαφόνεια και ουδετερότητα τότε θα πϊρει ο καθϋνασ την θϋςη 

που του αναλογεύ και που ταυτύζεται με τισ δικϋσ του 

δυνατότητεσ. 

Αν πραγματικϊ πιςτεύουμε ότι η επιςτόμη εύναι ο μονόδρομοσ 

που θα μασ οδηγόςει ςτην ανϊπτυξη, τότε θα πρϋπει να τησ 

δώςουμε την κατϊλληλη ςημαςύα και πρϋπει να ανγκαλιϊςουμε 

τουσ δραςτόριουσ και ιδιοφυεύσ ανθρώπουσ και να τουσ 

προςφϋρουν το κατϊλληλο περιβϊλλον.  Εύναι επύςησ αναγκαύο να 

ιδρύςει κϊθε επιςτημονικόσ οργανιςμόσ μια υπερηςύα που να 

καταπολεμόςει την λογοκλοπό. Αυτό θα βοηθόςει ςτην 

επιςτημονικό εξϋλιξη τησ χώρασ μασ.  

Σο Ιςλϊμ όταν επαινεύ τουσ επιςτόμονεσ εννοεύ τουσ αληθινούσ 

επιςτόμονεσ, λϋει ο Αλλϊχ «δεν εύναι ύςιοι οι επιςτόμονεσ και οι 

αμόρφωτοι». Γι’ αυτό ϋνασ ϊνθρωποσ για να γύνει επιςτόμονασ 

πρϋπει να γύνει με βϊςη τησ επιςτημονικότου παραγωγό. Και 

πρϋπει εύςησ ο απόφοιτοσ να κατϋχει το πτυχύο του με την δικό 

του αξύα και όχι με αντιγραφϋσ και απϊτη.      
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Αιςιοδοξία 

 

Σι ωραύα που εύναι η ελπύδα, και τι δύςολο πρϊγμα που εύναι η 

απελπιςύα. Η απελπιςύα καταςτρϋφει τισ ψυχϋσ, ματαιώνει τισ 

ελπύδεσ και ςκοτώνει τη βούληςη του ανθρώπου. Γι’ αυτό το 

Ιςλϊμ απαγορεύει την κϊθε αύςθηςη απελπιςύασ. Κϊποιοι μϊλιςτα 

την θεωρούν ωσ μεγϊλη αμαρτύα. 

Σο Κορϊνι αναφϋρει αυτό ς’ πολλϊ ςημεύα όπωσ φαύνεται ςτην 

ιςτορύα του Ιωςόφ και των αδελφών του. Όταν ο Πατϋρσ τουσ  

τουσ διϋταξε να ϋχουν την ελπύδα να να πϊνε να τον ψϊξουν. 

Επύςησ ςτην ιςτορύα του Αβρϊαμ όταν οι Άγγελοι του ανϋγγειλαν 

ότι θα ϋχει γιό. Και τον προειδοπούηςαν να μην εύναι απαιςιόδοξοσ 

διότι η απαιςιοξοξύα εύναι χαρακτηριςτικό ςτοιχεύο των 

παραπλανωμϋνων και απύςτων. 

Γι’ αυτό λϋμε ς’ όποιον εύναι αςθενόσ, να μην χϊνει την ελπύδα του 

ςτον Αλλϊχ. Επύςησ πρϋπει να θυμόμαςτε αυτό που ϋγινε με τον 

Αγιούμπ, ο οπούοσ όταν πϊντα αςθενόσ και πϊςχιζε, παρ’ ό’ αυτϊ 

λομωσ δεν ϋχαςε την ελπύδα. Επύςησ ο Ζαχαρύασ ο οπύοσ όταν 

γϋροσ και όθελε ϋνα αγόρι για να τον κληρονοόςει, και ποτϋ δεν 

ϋχαςε την ελπύδα του ςτον θεό.  
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Η ελπύδα πρϋπει να ςυνοδεύει τον ϊνθρωπο πϊντα και ς’ όλη του 

τη ζωό. Ακόμα και ςτισ δύςκολεσ ςτιγμϋσ πρϋπει να ξϋρει ότι 

χωρύσ την αιςιοδοξύα και την ελπύδα δεν πρόκειται να 

προχωρόςει ςτη ζωό του. Άξιον αναφορϊσ εύναι επύςησ ότι η 

αιςοδιοξύα και η ελπύδα ςτον Αλλϊχ, βαςικϊ ςτοιχεύα τησ πύςησ 

του ανθρώπου. Διότι πρϋπει πϊντα να ξϋρει ο ϊνθρωποσ ότι την 

λύςη την ϋχει ο Αλλϊχ, όμωσ χρειϊζεται μόνο πύςτη και δουλειϊ. 

Λϋει ο Αλλϊχ, «όποιοσ φοβϊται τον Αλλϊχ, του διευκολύνει όλεσ 

του τισ υποθϋςεισ». 
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