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Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία όηη ε ζνθία είλαη ν ζηόρνο ηνπ πηζηνύ, ηελ ςάρλεη , θαη 

θνπξάδεηαη ζηελ αίηεζή ηεο, γη’απηό, πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηηο εκπεηξίεο ησλ άιισλ, 

λα ιάβνπκε απηά ηα θέιε, θαη λα ξσηήζνπκε ηη αθξηβώο είλαη νη αηηίεο ηεο επηηπρίαο 

θαη αλαπηύμεο, θαη βέβαηα ρξεηαδνληαη θόπν θαη πνιύ εξγαζία απ’όινπο. 

Αλ θνηηάδνπκε πην θνληά λα εμεηάζνπκε πξνζεθηηθά ην κπζηήξην ηεο πξόνδνπ ηεο 

Γύζεο θαη ζα βξνύκε πνιινύο ιόγνπο, θαη όηη ε πξόνδνο απηή δελ ήηαλ απζόξκεηε ή 

ζύκπησζε, αιιά κάιινλ ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο θαη ζθιεξήο δνπιεηάο 

θαη επηκειήο. 

νη πην ζεκαληηθνί ιόγνη: 

 

1- Αγηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ε ζεκαζία ηεο, όια πνπ δεηήζεθε ην Ιζιάκ 

από ηνλ αγηαζκό ηεο εξγαζίαο ρσξίο θακία δηάθξηζε κεηαμύ αλζξώπσλ. 

Αιιά, δπζηπρώο, αγλννύκε ηηο ηζιακηθέο αμίεο, καθξηά από ην παγθόζκην 

επίπεδν, ν ίδηνο άλζξσπνο, αλ ηαμηδεύεη ζε κηα άιιε ρώξα θάλεη ηελ εξγαζία 

ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επηζπκεηή εηθόλα, όρη ζαλ πνπ εξγάδεηαη ζηε ρώξα ηνπ, κα 

είλαη ε θνπιηνύξα ζηηο αξαβηθέο ρώξεο , θαη είπε κε εηιηθξίλεηα ν Σέηρ ηκάκε 

Μνράκελη Ακπηνύ «όηαλ πήγα ζηελ Δπξώπε θαη είδα ην Ιζιάκ ρσξίο 

κνπζνπικάλνπο, θαη όηαλ ήξζα ζηελ Αίγππην, είδα ηνπο κνπζνπικάλνπο 

ρσξίο Ιζιάκ». 
Γελ ππάξρεη θαλέλαο ηξόπνο γηα ηελ αλαγέλλεζε θαη ηελ πνιππινθόηεηα,  

από ηελ ζθιεξή δνπιεηά, θαη όηη ν Πξνθήηεο καο (εηξήλε ζε απηόλ) είπε: «Ο 

Αιιάρ (Θεόο) αγαπά, όηαλ έλαο από ζαο λα ην θάλεη έξγν, ην έθαλε θαιά», 

ιέεη (εηξήλε ζ 'απηόλ): "Δάλ ε Ωξα ηεο Κξίζεο ήιζε θαη ζηα ρέξηα ηνπ ελόο 

από εζάο ζπόξν παιάκεο, λα ην βάιεη ζην ρώκα» . ζην Κνξάλη «Πεξπαηάηε - 

ινηπόλ - ζηηο πεξηνρέο ηεο θαη ηξαθείηε» (67:15) 
2-ζεβαζκόο γηα ηελ αμία ηνπ ρξόλνπ: 

Ο ρξόλνο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο ζηελ ζξεζθεία ηνπ Ιζιάκ , όπνπ ν ζεόο 

νξθίδεη κε ην ρξόλν κεξηθέο θνξέο ζην Κνξάλη ιέεη «Μα ην Χξόλν! (ε 

Ιζιακηθή ηξίηε εκεξήζηα πξνζεπρή ιέγεηαη Αζξ (Χξόλνο)»(103:1), «Μα ηελ 



Απγή!»(89:1), «Μα ηελ (ώξα) ηνπ Ηιηόινπζηνπ Πξσηλνύ!»(93:1), «Μα ηνλ 

Ήιην θαη ην (κεγαιείν) ηεο ιακπξόηεηάο ηνπ!»(91:1). Ωζηόζν, κε όια απηά 

δελ εθηηκνύκε ηελ πνζόηεηα ηνπ ρξόλνπ θαη δελ μέξνπκε ηελ αμία ηνπ., θαη ην 

Ιζιάκ καο δηέηαμε λα πξνζέρνπκε ηνλ ρξόλν πνιύ ζνβαξά. 
3- Ο ζεβαζκόο γηα ηνλ Άιιν, ηελ θνπιηνύξα ηνπ θαη ηελ γλώκε ηνπ, ζε κηα 

πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή αηκόζθαηξα κεηαμύ ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ πεξηέξγεηα 

ζηνπο άιινπο ή λα δήζεη ηε δηθή ηνπ δσή ειεύζεξα, λα κελ ππεηζέιζεη ζε 

ιεπηνκέξεηεο ηεο δσήο ησλ άιισλ, θαη απηή είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ Ιζιακ πνπ 

δπζηπρώο αθήζακε, Πξνθήηε καο είπε (εηξήλε ζε απηόλ): «Δίλαη έλαο θαιόο 

κνπζνπικάλνο πνπ αθήλεη ηα πξάγκαηα πνπ δελ ελδηαθέξνπλ γηα απηόλ " θαη  παιηά 

είπαλ πνπ κηιάεη ζε πξάγκαηα πνπ δελ μέξεη θαιά ζα αθνύζεη ιόγηα δελ ζα ηνλ 

επραξηζηήζνπλ. , είπε ν  Μνράκελη (ملسو هيلع هللا ىلص) «"Βνεζήζηε ηνλ αδειθό ζαο, είηε απηόο 

ήηαλ θαηαπηεζηήο ή είλαη θαηαπηεζκέλνο". Έλαο άλδξαο ξώηεζε: «Ω Αγγειηνθόξε 

ηνπ Αιιάρ ζα ηνλ βνεζήζσ όηαλ είλαη θαηαπηεζκέλνο, αιιά πώο κπνξώ λα ηνλ 

βνεζήζσ αλ είλαη έλαο θαηαπηεζηήο!;" Δθείλνο (ملسو هيلع هللا ىلص)   είπε, «Μπνξείηε λα ηνλ 

θξαηήζηε από ηε δηάπξαμε θαηαπίεζε θαη αδηθία. Απηό ζα είλαη ε βνήζεηά ζαο γηα 

απηόλ".[απζεληηθό γηα ηνλ Μπνπράξη]. Καη ζην Κνξάλη «(Με λνκίδεηο, σ 

Μνπράκκελη) όηη ν ΑΛΛΑΧ δελ πξνζέρεη ηηο πξάμεηο ησλ αδίθσλ, κόλν ηνπο 

αλαβάιιεη γηα ηελ Ηκέξα, πνπ ηα κάηηα- πξνζερηηθά- ζα αηελίδνπλ κε θξίθε, 

ηξέρνληεο (ηόηε) ηα κάηηα ηνπο κε ην ιαηκό εθηεηακέλν, ηα θεθάιηα ηνπο αλπςσκέλα, 

ηα βιέκκαηά ηνπο λα κε γπξίδνπλ ζ' απηνύο, θαη ηηο θαξδηέο ηνπο (λα ράζθνπλ) 

άδεηεο» (14:42-43) 

 

Σέβνληαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπο θη εκείο ραιάζακε ηνλ δηθό καο, θαη εξγάδνληαη 

πνιύ ζθιεξά αιιά εκείο όρη, όπσο απηνί νη ηξνκνθξάηεο πήξαλ ηελ εηθόλα ηνπ 

Ιζιάκ σο ζξεζθεία ηεο βίαο θαη θόλνπ γηα λα βιάπηνπλ ηελ ζσζηή εηθόλα ηνπ 

Ιζιακ κε ηελ αλνρή θαη εηξήλε. Τν Ιζιακ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ ηξνκνθξαηία. Η 

ηξνκνθξαηία δελ αλήθεη ζε κηα ζξεζθεία ρσξίο ρξώκα, ηαπηόηεηα ή παηξίδα. Σαλ 

λα είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα θσλάμνπκε, δπλαηά: δελ είκαζηε, δελ είκαζηε ζε 

απηή ηελ άζρεκε εηθόλα πνπ νη εμηξεκηζηηθέο αλόεηεο νκάδεο ηνπ Ιζιάκ έβαιαλ 

ζην κπαιό ησλ πνιιώλ Γπηηθώλ, θαη απηό καο θέξλεη έλα βάξνο θαη είκαζηε 

αλαγθαζκέλνη λα θάλνπκε κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα αξλεζνύκε ηηο ρξεώζεηο 

απηέο θη είκαζηε εληειώο αζώνη. 



 

4- Τν ζύζηεκα θαη ν ζεβαζκόο ηνπ θξαηηθνύ δηθαίνπ: 

Απηέο νη έλλνηεο είλαη απαξαίηεηεο γηα θάζε έζλνο πνπ αλαδεηνύλ ηξόπνπο γηα 

πξόνδν θαη ηελ επεκεξία, δηθαηνζύλε, δελ γλσξίδνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμύ πινπζίσλ 

θαη θησρώλ, κεηαμύ όισλ ησλ αλζξώπσλ από δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο 

ηάμεηο γηα ηε ζηαζεξόηεηα ησλ θνηλσληώλ, όπσο είπε έλαο παιηά: Η λίθε ηνπ ζενύ δελ 

έρεη ζρέζε αλ ην έζλνο από πηζηνύο ή κε, ε λίθε γηα απηνύο πνπ έρνπλ δηθαηνζύλε. 

Ο ζρεδηαζκόο θαη ην ζύζηεκα είλαη ηα δύν πνιύ ζεκαληηθά, ιέλε: ν ζνθόο 

ζρεδηάδεη ζε έλα ρξόλν ή κηα εβδνκάδα θαη κπνξεί λα εθαξκνγεί ην ζρέδην ηνπ πνιύ 

εύθνια, κα ν βιάθαο ραζεί γηα πάληα. 

 

 


