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Όηαλ εμεηάδνπκε ηα παξάμελα θαηλόκελα ζηελ αηγππηηαθή θνηλσλία πξέπεη λα 

πάκε βαζύηεξα ζηε κειέηε, θαη λα ζηεθόκαζηε ζην γεγνλόο όηη νη απεηιέο αληί 

ηεο παηξίδαο καο είλαη κεγάιεο, πνπ ζέινπλ λα πάεη όιν ην έζλνο ζε ράνο λα 

ηξώλε ηα πάληα, αιιά νη ζνθνί θαη νη ηίκηνη άλζξσπνη θαη νη παηξηώηεο δελ 

κπνξνύλ λα επηηξέςνπλ ηελ πξόζβαζε ζε απηό ην ράνο πνπ ζρεδηάδεηαη από 

ηνπο ερζξνύο ηεο παηξίδαο κε ην όλνκα ηεο δεκηνπξγηθό ή κε δεκηνπξγηθό 

ράνο, ην ράνο είλαη ην ράνο, αλ όρη άιινπ, νηηδήπνηε ήηαλ ε κάζθα πνπ 

θνξάεη νη πξάθηνξεο ηνπ δηαβόινπ θαη ηνπο ζηξαηηώηεο ηνπ ζην έδαθνο. 

 

Έρνπκε αλαθνηλσζεί πξηλ όηη νη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, γίλνληαη κε απηνθηνλία 

ή ρσξίο απηνθηνλία, θαη ηνλίζακε πνπ βνκβάξδηζε ηνλ εαπηό ηνπ, αλ ρηύπεζε 

ηνπο άιινπο ή όρη ζα πάεη ν ίδηνο ζηελ θόιαζε, θη άπνηνο βνκβάξδηζε εμ 

απνζηάζεσο είλαη θη απηόο έλαο δνινθόλνο θαη απηνί πνπ βνεζήζνπλ ηνπο 

δνινθόλνπο είλαη δνινθόλνη , ν πξνθήηεο είπε : «κελ βνεζήζηε ηνπο 

δνινθόλνπο γηα λα ζθνηώζνπλ ηνπο άιινπο, θη όπνηνο ην έθαλε έξζεη ζηελ 

κέξα ηεο θξίζεο θαη γξάθεηαη κεηαμύ ησλ καηηώλ ηνπ (καθξηλόο από ην έιενο 

ηνπ Θενύ) θη αλ εηάλ ε βνήζεηα κηζή ιέμε».  

 

Οη επηζηήκνλεο έρνπλ επηβεβαηώζεη απηά ηα ιόγηα όρη κόλν ζηελ Αίγππην, 

αιιά θαη ζε πνιιέο ρώξεο ηνπ ηζιακηθνύ θόζκνπ, θαη ν Μέγαο Μνπθηήο ηεο 

Σανπδηθήο Αξαβίαο, ζεΐρεο Ακπληνύι Αδίδ Αι-Σέηρ είπε: πνπ βνκβάξδηζε ηνλ 

εαπηό ηνπ κε δώλεο εθξεθηηθώλ ζα πάεη ζε Ππξηλή Κόιαζε, θαη όηη απηέο νη 

επηρεηξήζεηο απηνθηνλίαο, είλαη από ηνπο ερζξνύο ηνπ Ιζιάκ γηα λα 

ζθνηώζνπλ ηνπο κνπζνπικάλνπο λένπο θαη λα θαηαζηξέςνπλ ηηο ςπρέο ηνπο, 

ηνλίδνληαο όηη νη ηξνκνθξάηεο έρνπλ ραζεί από ηελ ζσζηή πνξεία, θαη 

επηβεβαηώζεθε από ηνπο κειεηεηέο ζην Αι-Αδραξ, ην Ιζιακ απαγνξεύεη λα 

ζθνηώζεη θάπνηνλ ηνλ εαπηό ηνπ, αθόκε θαη ζηηο πην θξίζηκεο ζηηγκέο θαη 



θαηαζηάζεηο, είπε, ν Πξνθήηεο καο (εηξήλε ζε απηόλ): «Μελ επηζπκείηε ην 

ζάλαην θαζόιπ εμαηηίαο κηαο. Μπνξείηε λα πείηε όκσο: «Θεέ κνπ, λα κε 

θξαηήζεηο δσληαλό γηα όζν δηάζηεκα μέξεηο όηη ε δσή είλαη θαιύηεξε γηα κέλα, 

θαη κνπ θάλεη λα πεζάλσ όηαλ ν ζάλαηνο είλαη θαιύηεξνο γηα κέλα θαηά ηε 

γλώκε Σνπ "(Σαρίρ [απζεληηθό από ηνλ] Μπνπράξη). 

νη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο νθείινληαη ζε πξάγκαηα όπσο: ε απνπζία ηεο θαιήο 

ζθέςεο θαη ε κεηακθίεζε ησλ δαίκνλσλ ησλ αλζξώπσλ πξηλ ησλ ηδίλησλ. 

 

Η απνπζία ηνπ λνπ, ιέλε: ν αλόεηνο είλαη ερζξόο γηα ηνλ εαπηό ηνπ, θαη ν 

ζνθόο ερζξόο είλαη θαιύηεξνο από έλαλ αλόεην θίιν, δηόηη ν αλόεηνο ζέιεη αλ 

ζαο σθειήζεη ζα ζαο βιάςεη. Οη ερζξνί ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο παηξίδαο 

ζθπνεύνπλ αλόεην θαη ρακέλν γηα πξνδνζία, γη’απηό ην θξαζί είλαη 

απαγνξεπκέλν θαη είλαη κεηέξα όισλ ησλ θαθώλ, επεηδή ην κπαιό αλ ραζεί 

κπνξεί ν άλζξσπνο λα θάλεη εγθιήκαηα, ζην Ιζιάκ είλαη θαηαξακέλνο πνπ 

έρεη θακία ζρέζε κε θξαζί από ηνλ πσιεηή θαη θαηαζθεπαζηή, κέρξη όπνηνλ ην 

θέξεη γηα άιινλ, επίζεο είλαη ηα λαξθσηηθά, πξέπεη γηα ηνπο επηζηεκόλνπο, 

ηκάκεδεο θαη ηεξνθήξπθεο, ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνπο δηαλννύκελνπο, 

ζπγγξαθείο, γηαηξνύο, ςπρνιόγνπο, λα επαηζζεηνπνηεζνύλ αληί ηνλ θίλδπλν 

ηεο απνπζίαο ηνπ λνπ. 

 

Η κεηακθίεζε ηνπ δηαβόινπ έρεη πνιιαπιέο ζπζθεπέο θαη δηάθνξα κνλνπάηηα, 

είηε από ηνπο δαίκνλεο ησλ  αλζξώπσλ ή ηδίλησλ, ιέεη ν Θεόο : «Κη έηζη ζε 

θάζε Πξνθήηε Κάλακε έλαλ ερζξό, ηνπο δηαβόινπο ηεο αλζξσπόηεηαο θαη 

ησλ δαηκόλσλ (ηδίλλ), λα αιιεινεκπλένληαη κε αλζνζηόιηζηνπο απαηεινύο 

ιόγνπο. Αλ ηόηε ν Κύξηόο ζνπ ην ήζειε δελ ζα ην έθαλαλ. Γη' απηό άθεζέ 

ηνπο καδί κε ηηο επηλνήζεηο ηνπο»(6:112) θαη ιέεη: «Άιιε νκάδα ηελ έρεη 

θαζνδεγήζεη, θη άιιε νκάδα άμηδε ηελ απώιεηα ηεο πνξείαο ηνπο, γηαηί 

πξνηίκεζαλ ηνπο Σαηαλάδεο γηα θίινπο θαη πξνζηάηεο, αληί ηνπ ΑΛΛΑΧ, θαη 

λνκίδνπλ (θαηά ιάζνο) όηη είλαη θαζνδεγεκέλνη.»(7:30) θαη ιέεη : «Ο Σαηαλάο 

έρεη θπξηεύζεη (ηηο θαξδηέο ηνπο), θαη ηνπο έθαλε λα μερλνύλ λα ζπκνύληαη ηνλ 

ΑΛΛΑΧ. Απηνί είλαη ην Κόκκα ηνπ Σαηαλά εηλαη πνπ νπσζδήπνηε - ζα 

ραζεί!»(58:19). Γη’απηό πξέπεη λα θαη λα δηαηεξήζνπκε ηελ ζξήζθεηα ηεο 



κεηξηνπάζεηαο θαη πξνζέρνπκε ηελ απνπζία ηνπ λνύ ή λα αθνύκε γηα ηνπο 

θαθνύο αλζξώπνπο όπσο ιέεη ν Ικάκεο Ανδατ, θαη ζε άιιν κέξνο ζην θνξάλη 

δηαβάδνπκε «όηη αλ θαλείο ηνπο, ζθνηώζεη θάπνηνλ εθηόο βέβαηα αλ πξόθεηηαη 

γηα δνινθόλν ή θαθνπνηό ζηε γε - ζα είλαη, ζαλ λα ζθνηώλεη όιν ηνλ θόζκν: 

Αλ όκσο θαλείο, ζώζεη θάπνηνλ ζα είλαη ζαλ λα ζώδεη όινλ ηνλ θόζκν. Παξ' 

όιν όκσο, πνπ ήιζαλ ζ' απηνύο Απόζηνινη κε Φαλεξά Σεκεία, πνιινί απ' 

απηνύο ζπλέρηζαλ ηηο θαηαρξήζεηο ηνπο ζηε γε.» (5:32). 

 

Τν Ιζιάκ δελ απαγνξεύεη κόλν ηελ δνινθνλία θαη ηελ επίζεζε ζηνπο 

αλππνςίαζηνπο, αιιά θαη εμάπισζε ηνπ θόβνπ θαη ηξνκνθξαηία κέζα ηνπο, 

επηηξέπεη λα πξνζηαηεπνπκε αλππνςίαζηνπο από ηνπο δνινθόλνπο θαη ιεζηέο 

πνπ θιέςνπλ ηνπο αλζξώπνπο ζηνπο δξόκνπο κε βία, «Η ηηκσξία εθείλσλ νη 

νπνίνη πνιεκνύλ ηνλ ΑΛΛΑΧ θαη ηνλ Απόζηνιό Τνπ, θαη δηαβηνύλ ζηε γε 

άζρεκα, είλαη λα εθηεινύληαη ή λα ζηαπξώλνληαη ή λα θόβνvηαη ηα ρέξηα θαη 

ηα πόδηα αληίπιεπξα, ή λα εμνξίδνληαη απ' απηή ηε γε. Απηνί έρνπλ ηελ 

αηίκσζε, ζηνλ θόζκν απηό, θαη ηνπο πεξηκέλεη ζηνλ άιιν Κόζκν κεγάινο 

παηδεκόο» (5:33). 

Τειηθά, απηέο νη εγθιεκαηηθέο απηνθηνλίεο δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζξεζθεία 

θαη ην ιόγν, νη πξάμεηο απηέο δελ κπνξνύλ λα είλαη από νπνηαδήπνηε ζξεζθεία 

ή ιόγν ή λόκν, γηα ηνπο αλζξώπνπο απηνύο ιέκε: είλαη εθηόο από ην ζύλνιν 

όισλ ησλ ζξεζθεηώλ, ηηο αμίεο θαη ηα πξόηππα θαη ηελ αλζξσπηά, θαη νύηε ζαλ 

δώα πνπ δελ έρνπλ κπαιό λα θάλνπλ ηέηνην έγθιεκα. 

 

Τόηε, εμείρ όλοι ππέπει να είμαζηε ενωμένοι απένανηι ζε αςηή ηην ηπομοκπαηία, 

επειδή αν δεν ζηαμαηάνε οι εγκλημαηίερ αςηέρ θα Διαδώζοςν ζε όλο ηον κόζμο πάνω 

ζηο κεθάλι όλων, ηων ιδιοκηήηερ, ηων ςποκινηηών, και ζιωπηλών για ηα εγκλήμαηά 

ηοςρ.  

Σςλλςπηηήπια μαρ για μάπηςπερ, οι πποζεςσέρ και καλέρ εςσέρ μαρ για ηοςρ 

πληγωμένοςρ και ςπομονή για ηιρ οικογένειέρ ηοςρ, και για ηα παιδιά μαρ κάθε ζοθία 

και καθοδήγηζη, και ζηην πικπία και ηπομοκπαηία να εξαθανιζηούν, και ζηοςρ 

δολοθόνοςρ να έσοςν ηην ηιμωπία ηοςρ. 

 



 

 

 


