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Πρόλογος 
 

Δόξα του Αλλάχ του Θεού όλων των δημιουργημάτων, και την 

ειρήνη να έχει ο Απόστολός του Μουχάμαντ, ο οποιος είναι 

τελευταίος Προφήτης που έστειλε ο Αλλάχ. Επίσης την ευλογία 

και την ειρήνη να έχουν οι σύντροφοί του και όποιος τον πιστεύει 

και τον ακολουθεί μέχρι την ημέρα της κρίσεως.  

Αυτά είναι κάποια άρθρα που έχουν σχέση με την σύγχρονη 

πραγματικότητα. Το περιεχόμενο των οποίων είναι θρησκευτικό, 

πολιτισμικό, κοινωνικό, πατριωτικό κ.α. Τα ζάζεψα σ’ ένα βιβλίο 

και το οποίο αποφάσισα να τιτλοφορέσω, «στον ορίζοντα του 

πολιτισμού». Θέλοντας να βεβιώσω με αυτόν τον τρόπο ότι δεν 

υπάρχει σύφκροση ανάμεσα στον πολιτισμό και την θρησκεία, 

αντιθέτως πρέπει ο κάθε θρησκευτικός ηγέτης να κατέχει ένα 

πολιτισμικό επίπεδο. Αυτό απαιτεί φυσικά από τον επιστήμονα 

να είναι πλήρως ενημερωμένος  για οτιδήποτεαφορά την 

κοινωνία του. 

Για πολύ μεγάλο διάστημα πασχίζαμε στις αραβο-ισλαμικές  μας 

κοινωνίες από την στενότητα του πολιτισμικού ορίζοντα που 

βρίσκεται σ’ πολλούς ανθρώπους. Βλέπουμε ότι υπάρχουν 

αρκετοί επιστήμονες που επικεντρώνουν το κύριο ενδιαφέρον 
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τους αποκλειστικά και μόνο στο αντικείμενο που τους αφορά με 

αποτέλεσμα να έχουμε επιστήμονες με περιορισμένες 

πολιτισμικές γνώσεις. Επίσης δεν κατέχει την κουλτούρα της 

ομαδικής εργασίας, ούτε στην εύκολη επικοινωνία με το 

περιβάλλον του. Σ’ αυτό μπορεί κανείς να πει ότι ευθύνεται οι 

έλλειψη πολιτισμού και η γνώσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει έναν 

άνθρωπο στο να υιοθετήσει λανθασμένες ερμηνείες για πολλά 

ζητήματα. 

Τα άρθρα του βιβλίου περιέχουν πολλές και διάφορες σκέψεις. 

Παρακαλώ τον Αλλάχ να γίνονται δεκτά και χρήσιμα και να 

προσθέσουν κάτι καινούργιο στον ισλαμικό πολιτισμό. Τέλος αν 

υπάρχει επιτυχία τότε αυτή είναι από τον Αλλάχ, και αν είναι το 

αντίστροφο τότε αυτό θα είναι από τον εαυτό μου και μου αρκεί η 

προσπάθεια. 

Από το έργο αυτό επιδιώκω την ευλογία του Αλλάχ, διότι δική του 

είναι η κάθε σωστή καθοδήγηση. 

Υπουργός των των Θρησκευτικών Υποθέσεων και Βακουφίων [Αωκάφ] 

Δρ / Μοχάμεντ Μοχτάαρ Γκομά  

Μέλος στην Ακαδημία της Ισλαμικής Έρευνας  

Προεδρός του Ανώτατου Συμβουλίου των Ισλαμικών Υποθέσεων 
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ο Μουχάμαντ είναι Προφήτης του έλεους 
 

Ο Αλλάχ έστειλε τον Προφήτη του Μουχάμαντ ως έλεος για τους 

ανθρώπους, λέει «σε Στείλαμε σαν έλεος για όλα τα δημιουργήματα». 

Το ίδιο μοτίβο το τονίζει ο ίδιο ο Προφήτης για τον εαυτόν του όπου 

λέει, «ω άνθρωποι, εγώ είμαι ένα χαρισμένο έλεος». Λέει ο Αλλάχ 

σπίσης στο Ιερό Κοράνι, «σας ήρθε ένας Προφήτης από σας. Τον λυεί το 

γεγονός ότι επιμένετε στην απιστία. Αυτός για τους πιστούς έχει πάντα 

έλεος». 

Το Ισλάμ είναι θρησκεία του έλεους και της ειρήνης για όλον τον κόσμο. 

Δεν υπάρχει στο Ισλάμ κανένα στοιχείο που να ωθεί τους πιστούς να 

σκοτώσουν τους άλλους για το δόγμα τους. Το μεγαλύτερο έλος το 

βλέπουμε σ’ αυτό που αναφέρεται για τον Προφήτη, ο οποιος όταν είδε 

μια γυναίκα σκοτωμένη μέσα σε μια μάχη είπε: ποιος την σκότωσε 

αυτή; Αυτή η γυναίκα δεν μαχόταν.αυτό βεβαιώνει πως η δολοφονία 

δεν πρέπει να γίνει για το δόγμα, ενώ γίνεται όταν κάποιος μάχεται 

τους εχθρούς που τον απειλούν. 

Δεν μπορεί κανένας να υποχρεώνει κανένα για να αλλάξει πίστη. Ακόμα 

και ο ίδιος ο Προφήτης στον διάλογό του με τους άλλους πάντα ήταν 

προσεκτικός. Αυτό το αναφέρει και το Κοράνι, «ή Εμείς ακολουθούμε 

τον σωστό δρόμο ή εσείς», και δεν είπε στους άλλους πως είναι 

περιπλανώμενοι. 
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Αν είναι ο Προφήτης μας είναι του έλεους, η θρησκεία μας είναι του 

έλεους και το Ιερό Βιβλίο μαςείναι το ίδιο, τότε τι είναι αυτό που έκανε 

κάποιους που θεωρούν τους εαυτούς τους μουσουλμάνους να κάνουν 

αυτό που κάνουν; Και που είναι η έξοδος από όλα αυτά; 

Πολλά είναι οι στοιχεία που οδήγησαν προς αυτό, για παράδειγμα ο 

θρησκευτικός λόγος γίνεται από ανθρώπους μη ειδικευμένους και αυτό 

δεν είναι μόνο επί της παρούσης, όμως αυτό γίνεται από καιρό. 

Τονίζουμε ότι η θρησκεία μας είναι μια ήπια θρησκεία και που πάντα 

ωθεί προς την συγχώρηση. Αναφέρουν οι διάφορες πηγές ότι ο 

Προφήτης πάντα διάλεγε το πιο εύκολο και δεν ήθειλε ποτέ το δύσκολο 

ούτε για τον εαυτό του ούτε γιατους άλλους.  
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Μαζί για μια κοινωνία καθαρή και πολιτισμένη 
 

Η καθαριότητα είναι μια ένδειξη πολιτισμού και δεν μπορεί 

ένας λαός που έχει δυο μεγάλους και παλιούς πολιτισμούς να 

παραμελεί αυτό το πολιτισμικό στοιχείο. Έχουμε πολιτισμό 

που έχει παραπάνω από εφτά χιλιάδες χρόνια ιστορία, 

έχουμε επίσης και τον ισλαμικό πολιτισμό. Οι δυο αυτοί 

πολιτισμοί έχουν αναμειχθεί για να δημιουργηθεί από αυτό η 

αιγυπτιακή προσωπικότητα. 

Αυτός ο πολιτισμός απαιτεί καθαριότητα και ομορφιά, 

απαιτεί επίσης την απομάκρυνση από κάθε τι μπορεί να 

βλάπτει το γούστο ή την αισθητική του ανθρώπου. Ο Αλλάχ 

επαινεί τους ανθρώπους που είναι καθαροί, λέει ο Αλλάχ 

απευθυνόμενος στον Προφήτη του «να έχει παντά καθαρή 

την ενδυμασία σου. Όχι μόνο αυτό, όμως βλέπουμε πως το 

Ισλάμ θέτει σαβ βασικό όρο την καθαριότητα για να γίνει 

δεκτή η προσευχή του ανθρώπου.λέει ο Προφήτης, την 

ειρήνη του Αλλάχ να έχει, «ο Αλλάχ δεν δέχεται την προσευχή 

χωρίς καθαριότητα ούτε την ελεημοσύνη από βρώμικο 

χρήμα». Η θρησκεία μας απαιτεί καθαριότητα ακόμα μετά 
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τον ορό του ανθρώπου, λέει ο Προφήτης, την ειρήνη του 

Αλλάχ να έχει, όταν πέρασε από δυο τάφους «εκείνοι οι δυο 

μέσα βασανίζονται και δεν βασανίζονται για μεγάλο 

αμάρτημα. Ο ένας ήταν συκοφάντης, ενώ ο άλλος δεν 

καθαριζόταν από αφού ουρούσε». 

Το Ισλάμ απαγοόρευσε όλες τις πράξεις που μπορεί να 

επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή του ανθρώπου. Βλέπουμε το 

πώς ο Προφήτης αγαγόρευσε να ουρήσει κανείς μέσα στο 

νερό, στον δρόμο, στους δημόσιους χώρους ή και στη σκιά. 

Λέει ο ίδιος, την ειρήνη του Αλλάχ να έχει, «φυλάγεστε από 

τις δυο κατάρες. Τότε ρώτησαν οι σύντροφοί του: και τι είναι 

αυτές οι δυο κατάρες Προφήτα του Αλλάχ; Κατάρες είναι να 

ουρεί κανείς στους δρόμους όπου περνούν οι άνθρωποι ή στη 

σκιά που κάθονται». 

Η καθαριότητα μπαίνει παντού στη ζωή του πιστού, ακόμα 

και με την ερωτική επαφή και την περίοδο. Δεν αφήνει η 

καθαριότητα τον άνθρωπο ακόμα και όταν πεθαίνει το Ισλάμ 

υποβάλλει στους πιστούς να πλένουν το σώμα του νεκρού. 

Το Ισλάμ ωθεί τους ανθρώπους στην καθαριότητα, τονίζει ο 

Προφήτης, «δεν μποαίνει στον παράδεισο κανένας που 
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σνομπάρω τους άλλους. Τότε είπε ένας: ο άνθρωπος του 

αρέσει τα ρούχα του να είναι καθαράωκαι τα παπούτσια του 

επίσης. Τότε είπε ο Προφήτης: ο Αλλάχ είναι ωραίος και 

αγαπάει το κάθε τι όμορφο». 

Η θρησκεία μας και ο πολιτισμός απαιτούν την καθαριότητα 

παντού ακόμα και όταν κάποιος περνάει από ένα δρόμο και 

βλέπει κάτι που μπορεί να εμποδίσει την διάβαση των 

ανθρώπων, οφείνει να το απομακρύνει εφ’ όσον έχει τη 

δυνατότητα να το κάνει.  Η βρωμιά είναι ένα στοιχείο που 

δεν ταυτίζεται με ισλαμική μας νοοτροπία ούτε με την 

κουλτούρα μας. Γι’ αυτό πρέπει να τηρούμε την καθαριότητα 

παντού στην κοινωνία μας για να έχουμε μια κοινωνία 

υγιεινή. Τα σκοουπίδια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα 

πετάμε στους δρόμους, τα ακάθαρτα νερά των υπονόμων 

δεν πρέπει να τα αφήσουμε καθόλου να μολύνουν το νερό 

του Νείλου. 

Η καθαριότητα πρέπει να γίνει γνωστικό στοιχείο της 

κοινωνίας, του σχολείου μας, του χώρου της δουλειάς μας και 

πρέπει ο κανένας από μας να εκπληρώσει το καθήκον του 

στον τομέα αυτό.  
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Λάθη προσέγγισης του θρησκευτικού λόγου 
 

Κατ’ αρχάς πρέπει να τονίσουμε ότι οτιδήποτε αλλαγή ή και 
ανανέωση μπορεί να προκύπτει στην προσέγγιση του 
θρησκευτικού λόγου, όχι μόνο τώρα αλλά και  σ’ όλη την 
ανθρώπινη ιστορία, δεν  δύναται να είναι καλοδεχόμενη από 
όλους, πριν γίνουν δηλαδή οι απαραίτητες έρευνες σταδιακά 
και κατά διαστήματα. Αυτά τα χρονικά διαστήματα μπορεί 
να είναι μεγάλα μπορεί επίσης να είναι μεκριά, ανάλογα με 
τις δυνατότητες των  προοδευτικών  στο να πείθουν τους 
ανθρώπους με την προδευτική τους ιδεολογία. Δεν είναι 
κάθολου εύκολη η πεποίθηση των ποοδευτικών και των 
οπισθοδομικών ανθρώπων έτσι όπως την ελπίζουν οι 
μεταρρυθμιστές. Γι’ αυτό όσο λογικοί γίνονται οι 
μεταρρυθμιστές τόσο θα ανοιχτή θα είναι η διάθεση της 
κοινωνίας να ακούσει τις ιδέες τους και αυτό θα εμποδίσει 
αναμφίβολα τους οπισθοδρομικούς ανθρώπους. Όμως την 
ισορροπία που την αναζητούμε όλοι και που η κάθε ομάδα 
ισχυρίζεται πως την κατέχει αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε 
δυο αντίθετους πόλους. 
Εμείς θα προσεγγίσουμε το θέμα αυτό από τρεις πλευρές οι 
οποιες έχουν ως εξής: 

- Η έννοια του ιερού 

- Ο κίνδυνός εκτροχιασμού από την αντικειμενικότητα 

- Η ελευθερία της πίσης και τα όρια της ελευθερίας της 

έκφρασης 

Όσον αφορά το πρώτο στοιχείο, η έννοια του ιερού δηλαδή, 
πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ιερό 
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όλα τα παλαιά κείμενα, μόνο και όνο επειδή είναι παλαιά και 
προέρχονται από τους παλαιούς νομοθέτες. Το ίδιο ακριβώς 
κάνουν με τις απόψεις τους που δεν ταιριάζουν με την εποχή 
μας ακόμα και τις διατυπώεις των εμηνευτών των ιερών 
κειμένων και των ιστορικών. 
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αυτοί που έρχονται στην 
αντίθετη άκρη και δεν σέβονται τα βασικά. Αυτοί 
εκμεταλλεύονται την προσπάθεια της μεταρρύθμισης για να 
γκρεμίσουν οτιδήποτε δεν ταυτίζεται με τηδικήτους 
ιδεολογία. Δεν αποκλείεται επίσης να κάνουν αυτό από 
άγνοια. 
Στο σημείοαυτό θεωρούμε αναγαίο το γεγονός να τονίσουμε 
τη σημαντικότητα των μεταρρυθμίσεων και ότι πρέπει όλοι 
να καταπολεμήσουμε την οπισθοδρομική ιδεολογία, που δεν 
δέχεται δηλαδή καμία ανανέωση που χρειάζεται η εποχή μας. 
Επίσης τονίζουμε ότι διαφωνούμε κάθετα με αυτούς που 
κατηγορούν τους ιδεαλιστές και τους σκεπτόμενους 
ανθρώπους με απιστία και προδοσία, χωρίς να υπάρχει 
καμία δικαστική απόφαση που να βεβαιώνει αυτό. Από την 
άλλη όμως διαφωνούμε κάθετα στο να προσβάλει κανείς τα 
βασικά στοιχεία του θρησκευτικού δόγματος. 
Ένα επίσης από τα μεγαλύτερα λάθη που αντιμετωπίζουν 
την ορθή προσέγγιση του θρησκευτικού λόγου είναι η 
απομάκρυνση από την αντικειμενικότητα. Αυτό γίνεται ότα 
οι συομιλητές απομακρυνούν την συζήτηση και την 
περιορίζουν στο προσωπικό επίπεδο. Τότε αρχίζουν οι 
προσβολές και οι κατηγορίες για τους ανθρώπους των 
γραμμάτων.  
Όταν όμως ο συνομιλητής λαμβάνει υπ’ όψιν του τα βασικά 
στοιχεία του διαλόγου, τότε οι διατυπώσεις του εντάσονται 
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στην κατηγορία της ελευθερίας έκφρασης και αυτό πρέπει 
να αντιμετωπίζεται με την λογική. Αν όμως παραβιάζει τα 
στοιχεία του διαλόγου, προσβάλλοντας τα βασικά της 
θρησκείας, τότε η συμπεριφορά του δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να είναι δεκτή. Διότι αυτό σίγουρα θα 
προκαλέσει την άλλη πλευρά και αυτό θα επηρεάσει 
αρνητικά την κατάσταση στην χώρα μας. 
Το τρίτο στοιχείο αφορά τη σωστή και την λανθασμένη 
ερμηνεία της ελευθερία της έκφρασης. Εμείς διαχωρίζουμε 
την ελευθερία του δόγματος από την ελευθερία της 
έκφρασης, επίσης την ελευθερία που κινείται στα 
θρησκευτικά και νομικά πλαίσια και την αναρχία. Τονίζουμε 
ότι το Ισλάμ δεν υποχρεώνει κανέναν άνθρωπο να το 
ασπάζεται λέει ο Αλλάχ «δεν πρέπει να αναγκάζεται κανείς 
να ασπάζεται την θρησκεία διότι φαίνεται οφθαμλμοφανώς 
το σωστό από το λάθος» λέει επίσης ο Αλλά «αν ο Θεός σου 
ήθελε θα έκανε τους ανθρώπους μια Όμμα, όμως αποφάσισε 
να είναι διαφορετικοί». 
Το Ισλάμ έδωσε στον άνθρωπο την ελευθερία δόγματος, 
όμως αυτό είναι κάτι διαφορετικό από την ελευθερία της  
έκφρασης, διότι η ελευθερία της έκρασης δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται στην προσβολή των άλλων και της πίσης 
τους.   
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Ο λόγος της Παρασκευής 

Η εξωτερική και η πολιτική θρησκοληψία 

Ο καθηγητής Muchtār Jumca 

Ο Υπουργός των Βακουφίων 

 

Το φαινόμενο της εξωτερικής και της πολιτικής 

θρησκοληψίας θεωρείται αναμφιβόλως ένα  από τα πιο 

δύσκολα και προκλητικά φαινόμενα που αντιμετωπίζουν τις 

αραβικές αλλά και τις ισλαμικές κοινωνίνες. Αυτό γίνεται 

από ανθρώπους που επικεντρώνουν το κύριο ενδιαφέρον 

τους στην εξωτερική εμφάνιση ακόμα και αν αυτό υπηρεάζει 

αρνητικά την ουσία. Τέτοιοι άνθρωποι, βάζουν σαν 

πρωτεραιότητα την εξωτερική εμφάνιση, χωρίς όμως να 

δίνουν σημασία στο ανθρώπινο και στο ηθικό επίπεδο που 

θα τους παρουσιάζουν σαν κατάλληλο παράδειγμα. Διότι ο 

θρησκόληπτος εμφανισιακά μόνο, χωρίς η συμπεριφορά του 

να να είναι πλήρως ταυτισμένη με την ισλαμική θρησκεία, 

γίνεται εργαλείο καταστροφής και αποκλεισμού των άλλων 

ανθρώπων από το να ασπαστούν το Ισλάμ. Αν η εμφάνισή 

του δείχνει ότι είναι θρησκευόμενος, ενώ αυτός δεν 
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συμπεριφέρεται καθώς πρέπει, ή ψεύδεται, ή προδίδει ή 

λεηλατεί την περιουσία των ανθρώπων άδικα, τότε το θέμα 

είναι πολύ σοβαρό. Ένας άνθρωπος με αυτό τον χαρακτήρα 

μπορεί κάλιστα να αποκαλείται διπρόσωπος. Λέει μάλλιστα ο 

Προφήτης «τα τρία βασικά στοιχεία του διπροσώπου είναι, 

όταν μιλάει ψεύδεται, όταν υπόσχεται δεν τηρεί τις 

υποσχέσεις του και αν του εμπιστεύεται κάτι προδίδει» (Αλ-

Μπουχάρι). Επίσης όποιος περιορίζει την θρησκοπηψία μόνο 

στην λατεία χωρίς να συνοδεύεται αυτό με την κατάλληλη 

και τη σωστή κατανόηση της Θρησκείας και ισχυρίζεται 

χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ότι οι άνθρωποι είναι άπιστοι 

και κουβαλά τα όπλα με σκοπό να απειλεί τις ανθρώπινες 

ψυχές, αυτός είναι δίχως αμφιβολία αμόρφωτος. Αυτό 

καθαυτό το γεγονός θυμίζει την περίπτωση των Χαουάριτζ 

(μια έρεση που σκότωσε τον Αλί». Αυτοί οι άνθρωποι ήταν 

υπερβολικά θρησκόληπτοι, τηρούσαν δηλαδή όλα τα 

απαιτούμενα μια θρησκείας, από προσευχές, νηστείες, όμως 

όλα αυτά τα έκαναν χωρίς μόρφωση με αποτέλεσμα να 

σημαδεύουν τα όπλα τους στους συναθρώπους τους. Το 

Ισλάμ είναι μια θρησκεία που την χαρακτηρίζει το έλεος πριν 
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από όλα. Γι’ αυτό οτιδήποτε εμποδίζει τον άνθρωπο από το 

να δείχνει έλεος, τον εμποδίζει ταυτοχρόνως και από το 

Ισλάμ.  

Όλες οι λατρείες καρποφορούν μόνο όταν το αποτέλεσμά 

τους αντανακλάται στη συμπεριφορά των θρησκεύμενων. 

Διότι αν κάποιος δεν τον εμποδίζει η προσευχή του να 

πράττει κακές πράξεις, τότε η προσευχή αυτή θα είναι άνευ. 

Ο Αλλάχ λέει «η προσευχή απαγορεύει όλες τις κακές 

πράξεις. Η δόξα του Αλλάχ είναι εύλογα μεγάλη πράξη και ο 

Αλλάχ γνωρίζει το κάθε τι που πράττετε» (Αλ-Ανκαπούτ 45). 

Επίσης τονίζει ο Πρόφητης μας, την ειρήνη του Αλλάχ να έχει 

«όποιος δεν εγκαταλείπει τις ψευδομαρτυρίες, τότε δεν 

δυστάζει ο Αλλάχ να αποκλείει την τροφή του». (Αλ-

Μπουχάρι). Επίσης ο Αλλάχ δεν δέχεται καμία ελεημοσύνη αν 

δεν ήταν από καθαρό χρήμα, δηλαδή από χρήμα που 

κερδίδεται με κόπο και όχι από λεηλασίες». (Μούσλιμ). 

Τονίζει ο Πρόφητης σε σχέση με το ίδιο θέμα ότι «καμία 

προσευχή δεν γίνεται δεκτή χωρίς καθαριότητα και 

αγνότητα, επίσης μια ελεημοσύνη δεν είναι δεκτή από 

βρώμικο χρήμα», (Μούσλιμ).Ακόμα και το Χάτζ πρέπει να 
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εκτελείται από καθαρό χρήμα και με την κατάλληλη 

συμπεριφορά. Εδώ αναφέρει ο Προφήτης ότι «αν ένας 

Μουσουλμάνος κάνει το Χάτζ του χωρίς να πράττει τίποτα 

κακές πράξεις, γυρίζει καθαρός και αγνός σαν βρέφος». 

Όμως αν ήταν το αντίθετο, τότε το αποτέλεσμα θα είναι και 

αυτό αντίθετο. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που αναφέρει ο 

Προφήτης, «ο άνθρωπος κάνει ένα μεγάλο και μακρινό 

ταξίδι, κουράσμένος και ταλαιπωρημένος, σηκώνει τα χέρια 

του προς τον ουρανό φωνάζοντας Θεέ μου Θεέ μου, όμως όλη 

η τροφή και ο ρουχισμός του είναι από βρώμικο χρήμα, τότε 

πώς είναι δυνατόν ο Αλλάχ να ανταποκρύνεται στις 

παρακαλήσεις του!». (Μούσλιμ). 

Πιο επικίνδυνη είναι η πολιτική θρησκοληψία. Εννοούμε με 

αυτό τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη θρησκεία ως 

μέσο για να φτάσουν στην εξουσία. Αυτοί εκμεταλλεύονται 

τους ανθρώπους, ιδιαίτερα την λαϊκή τάξη, προσπαθώντας 

να τους πείσουν ότι θέλουν την εξουσία για να υπηρετούν 

την θρησκεία του Αλλάχ. Παρόλο που εμείς δεν γνωρίζουμε 

αυτό που κρύβει ο κάθε άνθρωπος στο δικό του 

υποσυνείδητο, μπορούμε όμως να πούμε ότι η βιωματική μας 
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εμπειρία με την τρομοκρατική οργάνωση των Αδελφών 

Μουσουλμάνων, και τους συμμάχους της από άλλες 

πολιτικοισλαμικές οργανώσεις, μας βεβαιώνει δυο 

πράγματα, πρώτον, ότι το ζήτημα για αυτούς τους 

ανθρώπους δεν ήταν η θρησκεία, όμως ήταν η εξουσία, με 

έναν τρόπο άνευ προηγουμένου. Η στρεφνή τους 

συμεριφορά οδήγησε στο μίσος των ανθρώπων για αυτούς, 

και αυτό έχει αρνητικές συνέπειες και στη θρησκεία και αυτό 

αναμφιβόλως θα χρειαστεί πολλή δουλειά και μεγάλο κόπο 

για να διορθωθεί αυτή η αρνητική εικόνα που χαράχτηκε 

στις μνήμες των ανθρώπων που συνδέουν την κακή 

συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων με τη θρησκεία. 

Δέυτερον, αυτοί οι άνθρωποι έβλαψαν τη θρησκεία και την 

αγαθή μορφή και τον πολιτισμό του. Πώς να μιλάνε για 

θρησκεία, ενώ αυτοί πρόδωσαν τη το κράτος και διέδωσαν 

τα μυστικά του για τους εχθρούς του. Είναι από τη θρησκεία 

να ωθεί κανείς τους ανθρώπους για να πράττουν εγκλήματα , 

και να ιδρύουν ειδικές οργανώεις που λειτουργούν εντάντια 

στο κράτος τους και να εξυπηρετούν το συμφέρον του 

εχθρού του; Εγώ τόνιζαν και ακόμα τονίζω ότι αυτή η 
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τρομοκρατική οργάνωση είναι έτοιμη να συνεργαστεί ακόμα 

και με τον διάβολο με σκοπό να πραγματοποιήσει τους 

σκοπούς της που κινηγούν μόνο την εξουσία, χωρίς να 

δώσουν καμία σημασία ούτε στη θρησκεία, ούτε στη πατρίδα 

τους.  
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Το συλλογικό Ιτζτιχάντ είναι αναγαίο 
Καθηγητής Mouhammad Muchtar Jumca 

Υπουργός των Βακουφίων 
 

Πάσχιζαν και ακόμα πασχίζουν οι κοινωνίες μας από τους 
ανώμαλους φετφάδες και από τις παράξενες γνώμεις. Γι’ 
αυτό τον λόγο κάποιοι  χαρακτηρίζονται, λανθασμένα, ως 
επιστήμονες, επίσης αυτοί που κινηγούν την διασημότητα 
και το χρήμα, ψάχνουν για το κάθε τι παράξενο. Κύριο σκοπό 
έχουν να επικεντρώσουν την κοινή γνώμη ή να υπηρετήσουν 
τα συμφέροντα των οργανώσεων τους. 

Πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι τα ζητήματα είναι 
πολλάκαι τα τρέχοντα θέματα είναι περίπλοκα και  επειδή οι 
γνώμεις των επιστημών και των νομοθετών συγκρούνται 
μεταξύ τους, διότι οι παλιοί επιστήμονες εξέφρασαν τις 
απόψεις τους σε διάφορα θέματα με έναν τόπο που 
ταυτίζεται με την εποχή τους. Όμως η κάτασταση τώρα είναι 
τελείως διαφορετική. Γι’ αυτό οι αμορφωσία των μη 
ειδικευμένων ανθρώπων και αυτών που λανθασμένα 
χαρακτηρίζονται επιστήμονες, οι οποίος βγάζουν φετφάδες 
σε διάφορα θέματα χωρίς κάν να λογαριάζουν την εποχή που 
ζουν ούτε την νέα πραγματικότητα. Όλ’ αυτά έκαναν 
αναγαίο το συλλογικό Ιτζτιχάντ. 

Για αυτό ο Μεγάλος Ιμάμης, ο Σείχ Αλ-Άζχαρ, ο Καθηγητής 
Δρ. Ahmad Al-Tayyb, στην εισήγησή του στο συνέδριο του 
Ανότατου Συμβόλιου των Ισλαμικών Υποθέσεων «ΑΣΙΥ», που 
έγινε στο Λούχουρ με τίτλο «οι απόψεις των Ιμάμηδων και 
των επιστημόνων για την ανανέωση του θρησκευτικού 
λόγου και τη διάλυση της τρομοκριτικής ιδεολογίας», για να 
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υιοθετήσουν το συλλογικό Ιτζτιχάντ που το υποστηρίζουν οι 
μεγάλοι επιστήμονες σε διάφορες χώρες του κόσμου οι 
οποίοι νοιάζονται για τα προβλήματα της Ούμμα. Ο σκοπός 
τους είναι να αντιμετωπίζουν την τομοκρατία, να ορίσουν 
την έννοια της Ντάρα αλ-Ισλάμ, επίσης την ένταξη των νέων 
σε τρομοκρατικές οργανώεις, τη σύγκρουση με την κοινωνία, 
και τη δολοφονία των αθώων ανθρών, επίσης τα ζητήματα 
που αφορούν την ελευθερία και τα δικαιώματα των 
ανθρώπων, τα ζητήματα της γυναίκας, και του Χάτζ. Όλα 
αυτά τα ζητήματα χρειάζονται ειδικούς φετφάδες που να 
ταυτίζονται με την πραγματικότητα. 
Αναμφίβολα αυτό το συλλογικό Ιτζτιχάντ συμβάλλει στον 
τερματισμούν των ανώμαλων γνώμων και της τρομοκρατίας, 
που το συνέδριο συνόψισε τα αίτια τους: 

1- Ο αποκλεισμός, η τεφλή μήμηση, η κακή κατανόηση, η 

επιφανειακή κατανόηση των κειμένων, η μη 

κατανόηση των συλλογικών νόμων των της ισλαμικής 

νομοθεσίας και η εκμετάλλευση των μη ειδικευμένων 

για την κατάσταση και η παρουσία τους στον χώρο της 

Ντάουα. 

2- Η εκμετάλλευση της θρησκείας εκ μέρους μερικών 

οργανώσεων οι οποιοες την χρησιμοποιούν ως μέσο 

για να πραγματοποιήσουν πολιτικά και κομματικά 

συμφέροντα. Οι εν λόγω οργανώσεις βάζουν τα 

συμφέρνοντά τους πάνω από τα συμφέροντα της 

θρησκείας και των χωρών. 

3- Η επιτυχία των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων να 

στρατεύσουν ανθρώπους μέσα από αραβικές και 
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ισλαμικές χώρες, δίνοντάς τους διάφορες υποσχέσεις ή 

αγοράζοντας τις συνειδήσεις και την αφοσίωσή τους. 

Το συλλογικό Ιτζτιχάντ θα βοηθήσει πολύ στο να φέρει τους 
επιστήμονες όλο και πιο κοντά. Και θα βάλει ένα τέλος για τα 
διάφορα ζητήματα που προκαλούν τη διχόνοια. Αυτό θα 
βοηθήσει στο να αντιμετωπιστούν οι σκληροπηρυνικές 
ιδεολογίες. 
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Οι πολιτική συμμετοχή και οι παράλληλες εξουσίες 

Αυτός ο παραπάνω τίτλος περιέχει δυο θέματα που δεν 

χωρίζονται. Το πρώτο είναι πολύ σημαντικό για την 

δημολρατική διαδικασία, ενώ το άλλο στοιχείο είναι 

επικίνδυνο για την σταθερότητα του κράτους και μπορεί να 

το οδηγήσει στην καταστροφή. Η πολιτική συμμετοχή είναι 

ένα δημοκρατικό απαιτούμενο, διότι το κράτος του ενός 

κόμματος οδηγείται στην δικτατορία επειδή δεν υπάρχει 

καν’ενας πραγματικός ανταγωνισμός. 

Η ύπαρξη παράλληλων εξουσιών σε μια χώρα, ή 

οργανώσεων, που έχουν δικά του συμφέροντα, αυτές οι 

οργανώσεις και αυτές οι παράλληλες εξουσίες θεωρούνται 

μια ευθεία απειλή για την ενότητα και την ύπαρξη του. 

Τονίουμε στο σημείο αυτό τον κίνδυνο που αποτελούν 

εκείνες οι οργανώσεις που χρησιμοποιούν την θρησκεία ως 

μέσο για να πραγματοποιήσουν τον σκοπό τους. 

Το μόνο στοιχείο που μπορεί να δείξει την δυνατότητα του 

κράτους απέναντι σ’ αυτές τις οργανώσεις, είναι το κατά 

πόσον το κράτος μπορεί να εφαρμόσει τον νόμο πάνω σ’ 

όλους χωρίς τίποτα διακρίσεις ή εξαιρέσεις και χωρίς φόβο 
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και διασταγμό. Επίσης να μην επιτρέπει το κράτος σε 

κανέναν να είναι υπέρ άνω του νόμο, όπως έγινε κατά τη 

διάρκεια που κυβέρνησαν οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι. Πρέπει 

όλοι οι πολίτες να εκφράζουν τις απόψεις τους σύμφωνα με 

τον νόμο, και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παραβίαση του 

νόμου ούτε εξαπαπάτησή προσπαθώντας κανείς να 

δικαιολογήσει αυτό με το ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, το 

οποιο χρησιμοποιούν οι οργανώσεις του πολιτικού Ισμάμ. 

Αυτές οι οργανώσεις που θα οδηγούσαν την κοινωνία προς 

την καταστροφή δεν δεν ήταν η θεϊκή παρέμβαση και η 

πατριωτική συνείδηση του πρόεδρου Αμπτουφαττάχ αλ-Σίσι 

και των ενόπλων μας δυνάμεων και όλων των τίμιων και 

πατριωτών ανθρώπων. 

Για να μην γυρίσει η τρομοκρατική οργάνωση των αδελφών 

μουσουλμάνων πρέπει να αντιμετωπιστεί από το κράτος με 

βάση του νόμου.πρέπει επίσης να τονίζουμε ότι οι 

θρησκευόμενοι άνθρωποι πρέπει να ξεκαθαρίζουν τη σχέση 

τους με την εξουσία και να μην προσπαθούν να 

δημιουργήσουν παράλληλες εξουσίες εκμεταλλευόμενοι την 

θρησκεία. 



 
 

26 

Άξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι οιαδήποτε οργάνωση 

θεωρεί τον εαυτό της υπέρ άνω το νόμο, τότε αυτή η 

οργάνωση προσπαθεί να δημιουργεί παράλληλη εξουσία που 

να αντιτέθεται με εκείνη του κράτους. Μια τέτοια κίνηση 

υπηρεάζει σρνητικά την λειτουργία του κράτους και την 

δικαιοσύνη. 

Η καθολική καιόχι επιλεκτική δικαιοσύνη είναι εκείνη που 

εφαρμόζει τον νόμο πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Όταν 

γίνει αυτό τότε το αποτέλεσμα θα είναι μια σταθερή και 

ενωμένη κοινωνία. Χαρακτηριστικό είναι ότι «ο Αλλάχ 

εγγυάται τον θριάμβο και την συνέχεια του απίστου κράτου 

παρά εκείνου του δήθεν πιστού και στην πραγματικότητα 

ξεχειλίζει από αδικίες».  

Πολύ επικίνδυνες εκείνες οι οργανώσεις που είναι 

αφοσιωμένες σε ξένα κράτη. Το είδαμε αυτό όταν η Σαουδική 

Αραβία εφάρμοσε τον νόμο πάνω σ’ έναν πολίτη της ο οποιος 

κρίθηκε ένοχος, τότε οι οργανώσεις αυτές προσπάπησαν να 

συγκρουστούν με το κράτος τους. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά 

παραβίασαν οι Πέρσες όλους τους διεθνείς νόμους όταν 
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αρνήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις να φυλάξουν την 

διπλωματική αντιπροσωπεία στης Σαουδικής Αραβίας.  

Τι θα γινόταν αν αυτός ήταν Πέρσης πολίτης; Μήπως υπήρχε 

ποτέ κάποια παρέμβαση από τη δική μας πλευρά εντάντια σ’ 

αυτό που κάνει το Ιράν στους Σονίτες Άραβες στο Αχούαζ; Ή 

νομίζει το Ιράν ότι δεν γνωρίζουμε το κρυφό του σχέδιο που 

στοχεύει στην καταστροφή όλης της περιοχή για χάρη τους 

Σιωνιστές και την πέρσικη αυτοκρατορία;  
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Η έννοια της εθνικής ασφάλειας 

 

Η σταθερότητα κάθε χώρας είναι είναι σημαντικό στοιχείο 

της εθνικής της ασφάλειας. Η εθνικής ασφάλεια μιας χώρας 

είναι ευθύνη όλων των πολιτών, ιδίως αυτών που 

αποφασίζουν για την τύχη της χώρας και ιδιαίτερα οι 

αποφάσεις που αφορούν τις σχέσεις της με το εξωτερικό. 

Αν θεωρείται η εθνική ασφάλεια μια χώρας μια κόκκινη 

γραμμή που δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να 

παραβιάζεται, τότε είναι απαραίτητο να τηρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις για αυτό. Για να φυλάσσεται δηλαδή η εθνική 

ασφέλεια μιας χώρας χρειάζεται να δίνουμε μεγάλη έμφαση 

στην μόρφωση η οποια θα επικεντρώνει την προσοχή στη 

σημαντικότητα της εθνικής ασφάλειας. Αυτό καθαυτό 

απαιτεί την εκπαίδευση όσων λαμβάνουν ηγετικές θέσεις 

στην χώρα. Διότι πρέπει να ξέρει ο κάθε υπεύθυνος τις 

συνέπειες των αποφάσειών του για την εθνική ασφέλεια. 

Μπορεί κάποιοι από αμέλεια ή και από άγνοια να μην 

γνωρίζουν πως η συμπεριφορά τους ενδείχεται να επηρεάζει 

την εθνική ασφέλεια της χώρας. Αυτό φυσικά αφορά και 
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όλους τους τομείς, λ.χ. οι αποφάσεις που λαμβάνονται, οι 

σχέσεις της χώρας με άλλες χώρες, οι συμφωνίες που 

υπογράφει η χώρα με άλλες χώρες κλπ. 

Τονίζουμε επίσης ότι η αίσθηση της εθνικής ασφάλειας 

διαφέρει από έναν άνθρωπο στον άλλον λόγω πολλων 

παραγόντων, η παιδεία, ο πατριωτισμός κλπ. Γι’ αυτό 

θεωρούμε ότι πρέπι να εξασφαλίζονται τα εξής στοιχεία: 

1- Περισσότερη μόρφωση που επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον στην εθνική ασφάλεια για τους 

ανθρώπους που πρόκειται να λάβουν ηγετικές θέσεις 

στην χώρα. 

2- Πρέπει να δίνεται έμφαση στην σημαντικότητα της 

εθνικής ασφάλειας και αυτό αφορά τους πολιτικούς, 

τους ανθρώπους των γραμμάτων και τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και να τονίζεται η σημασία της 

σταθερότητας της χώρας. 

3- Πρέπει να συμβολεύονται οι αρμόδιες υπηρεσίες πριν 

γίνει οτιδήποτε συμφωνία με ξένα κράτη διότι αυτό 

μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την χώρα και τη 

σταθερότητά της. 
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Όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις πρέπει να έχει κανείς 

υπόψιν του την πολιτική κατάσταση εντός αλλά και εκτός 

χώρας, διότι πρέπει να έχει υπόψιν του την αραβική μας 

θέση, την αφρικάνικη και την ισλαμική επίσης και τις 

διεθνείς σχέσεις μας. Πρέπει να αναλογίζουμε δηλαδή τις 

συνέπειες των αποφάσειων για την χώρα μας. 

Στο σημείο αυτό τονίζουμε το γεγονός ότι οι πολιτικές,  

στρατιωτικές,  οικονομικές, πολιτισμικές, σχέσεις αλλά και οι 

σχέσεις των μέσα πρέπει να λειτουγούν με αρμονία μεταξύ 

τους, διότι επηρεάζει η κάθε μια την άλλη. Αυτό χρειάζεται να 

υπάρχει πατριωτική συνείδηση και εμπειρία και να 

λειτουρούμε όλοι ως μια ομάδα. Αυτό απαιτεί από τον κάθε 

υπεύθυνο να είναι στο ύψος των περιστάσεων και να έχει 

πλήρη επίγνωση της φύσης της ομάδας συνεργασίας του. 

Σημειωτήεον είναι ότι δεν φτάνει η καλή βούηση για τη 

σταθερότητα μια χώρας, χρειάζεται επίσης να υπάρχει 

κατανόηση για αυτό.  
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Οι πρωτεύουσες, τα σύνορα και η χτίση των 

κρατών 

Η σχέση ανάμεσα στις χώρες και τις πρωτεύουσες της είναι 

στενή. Και αυτό είναι λογικό και το βλέπουμε σχεδόν σ’ όλες 

τις χώρες. Πάντα η πρωτεύουσα αποτελεί την καρδιά μιας 

χώρας και αυτό δίνει η χώρα περισσότερο ενδιαφέρον στην 

πρωτεύουσά της, σε σχέση με τις άλλες πόλεις. Αυτό όμως 

δεν σημαίνει ότι η χώρα παραμελεί τις άλλες πόλεις της ούτε 

τους άλλους πολίτες που μένουν εκτός πρωτεύουσας. 

Χρειάζεται όμως να αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη τις 

περιφερειακές πόλεις δεν είναι μόνο ευθύνη της κυβέρνησης, 

όμως η ευθύνη είναι ολονών. Πρέπει να συμάλουν δηλαδή και 

οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στο θέμα αυτό και οι 

επιχειρηματίες και όλα τα υπουργεία. Όλοι δηλαδή πρέπει να 

συνεργάζονται από κοινό και πολύ στενά για την ανάπτυξη 

των περιφερειακών πόλεων. Αυτό θα μετατρέψει την φύσης 

των πόλεων αυτών και θα γίνουν πόλεις υποδοχής και όχι το 

αντίθετο. Αν όμως δεν γίνει αυτό τότο το αποτέλεσμα θα 

είναι η μαζική μετανάστευση των πολιτών στην 
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πρωτεύουσα. Επίσης θα έχουμε και υποβαθμισμές και 

φτωχογειτονιές και θα δημιουργηθεί μια κοινωνίακαθαρά 

ταξική και με το πέρασμα του χρόνου θα δημιουργηθούν 

σοβαρά προβλήματα που θα απαιτήσουν λύσεις. 

Το κράτος δίνει μεγάλο ενδιαφέρουν στιςπεριφερειακές 

πόλεις καιπροσπαθεί να προσφέρει όλες τις απαραίτητες 

υπηρεσίες στις περιφερειακές πόλεις,στην  παιδεία, υγεία, 

στον πολιτισμό και όλες τις ανάγκες που χρειάζονται οι 

πολίτες των πόλεων της χώρας, επίσης θέσεις εργασίας. 

Αυτό θα δέσει τους πολίτες με την πατρίδα τους. 

Αυτό που γίνεται σε διάφορες πόλεις, στο Σινά, στο 

Ματρούχ, στην Ισμαηλία στο Χαλαϊμπ και Σαλατίν και σ’ 

άλλες πόλεις θα βοηθήσει επίσης στην σωστή πληθυσμικά 

κατανομή. Αυτό θα βοηθήσει στο να υπάρχει ισορροπία και 

θα προσφέρει για κάθε πολίτη μια ζωή αξιοπρεπή. Αυτό είναι 

αναμφίβολα μια ένδειξη πολιτισμού κάθε σύγχρονου 

κράτους.  
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Το Σινά στο Ιερό Κοράνι 

Το Ιερό Κοράνι αναφέρεται στο Σινά. Αυτές οι αναφορές μας 

βιβαιώνουν στην σημαντικότητα την θρησκευτική και την 

ιστορική. Αυτό φυσικά ένα ακόμα στοιχείο που μας κάνει να 

δείξουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον κάι να κάνουν για την ανάπτυξή 

της επίσης να προσπαπήσουμε να εκμεταλλευτούμε τους φυσιούς 

της πόρους.  

Ο Αλλάχ ορκίζεται στο Ιερό Κοράνι, με το Όρος Σινά (Τζάμπαλ αλ-

Τούρ), «Εν ονόματι του Βουνού (Όρους Σινά), και εν ονόματι του 

Βιβλίου που είναι γραμμένο γραμμένο πάνω σε περγαμηνή, εν 

ονόματι του Σπιτιού που το επισκέπτονται, εν ονόματι του 

Υψηλού Θόλου, και της φουσκωμένης θάλλασας, η τιμωρία του 

Κυρίου σου σίγουρα θα πραγματοποιηθεί», (αλ-Τούρ, 1 -5). Το 

Όρος Σινά κατέχει μεγάλη ιερότητα για αυτό βλέπουμε ότι ο 

Αλλάχ ορκίζεται με αυτό, όχι μόνο αλλά ονομάζει το εδάφιο με το 

όνομα του Βουνού αυτού.  

Δεν είναι μόνο αυτήη αναφορά που κάνει ο Αλλάχ στο Βουνό 

αυτό, όμως υπάρχει μια ακόμα αναφορά στο εδάφιο της Συκιάς, 

όπου ο Αλλάχ λέει, «Εν ονόματι της συκιάς, εν ονόματι της ελιάς, 

εν ονόματι του Όρους Σινά και αυτής της απαραβίατης και 

ασφαλούς γης», (αλ-Τίν, 1-3). Βάζει το Όρος Σινά πριν από την 

ασφαλή Γη, παρά την ιερότητα που κατέχει αυτή η Γη. Πολλές 
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είναι οι αναφορές που γίνονται για το Όρος αυτό στο Κοράνι και 

στο Χαντέθ του Προφήτη, «να τρώτε το λάδε και να αλείφεστε με 

το λάδι, διότι είναι από ευλογημένο δέντρο». Λέει επίσης ο Αλλάχ, 

«όταν έτασε μια φωνή τον φώναξε από την δεξιά πλευρά της 

πεδιάδας, στο ιερό τόπο όπου βρίσκεται ένα δέντρο», (αλ-Κάσας 

30). 

Οι ένοπλες δυνάμεις μας γνωρίζουν πολύ καλά την αξία του Σινά. 

Γι’ αυτό κάνει μεγάλες θυσίες για την χώρα μας γενικά και 

ιδιαίτερα για το Σινά με στόχο να το καθαρίσουν από τις 

τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό είναι αξιέπαινο από την μια 

πλευρά και από την άλλη χρειάζεται να στρατευτούμε πίσω από 

τις ένοπλες δυνάμεις μας. 

Γνωρίζοντας και εμείς την αξία που αποτελεί το Σινά και για να 

δείξουμε το θρησκευτικά, τουριστικά αλλά και τα φυσικά της 

αξιοθέατα, αποφασίσαμε στο Υπουργείο των Βακουφίων να 

οργανώσουμε το διεθνή αγώνα της αποστήθησης του Κορανίου 

στην πόλη Σάρμ ελ-Σέχ. Θα επισκέπτονται και οι φιλοξεννούμενοί 

μας τα αξιοθέατα , όπως Αικατερίνη. Η κίνησή μας αυτή 

βεβαιώνει την θέση που κατέχει το Σινά σε μας, επίσης βεβαιώνει 

ότι το Σινά είναι μια πόλη της ειρήνης. 

Το Σινά βρίσκεται μέσα στην καρδιά κάθε Αιγυπτίου και όλες οι 

προσπάθειες των τρομακρατικών οργανώσεων δεν θα μας 



 
 

35 

εμποδίσουν από την ανάπτυξή της και στο να την φυλάξουμε από 

την τρομοκρατία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω 

όλους τους ιμάμηδες που ζητούν μετάθεση στο Σινά για να 

αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία και τις εξτρεμιστικές 

ιδεολογίες.  
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Η εποικοδομητική κριτική και η ισοπεδωτική κριτική 

 

Αρχικά, πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στην καλόπιστη καριτική 

και την ισοπεδωτική κρτική που επιδιώκει την καταστροφή. Η 

πρώτη καριτική ειναι εποικοδομητική και χρήσιμη διότι επιδιώκει 

μεταρρυθμίσεις σε αντίθεση με την δεύτερη. 

Στην δεύτερη περίπτωση αυτός που κριτικάρει επιδδιώκει να 

παρουσιάσει μόνο τα ελαττώματα ενός ανθρώπου και για μια 

τέτοιακριτική αναφέρει ο Αμπου Αλνταρντάα, «αν κριτικάρει 

τους ανθρωπους, τότε και αυτοί σε κριτικάρουν, και αν τους 

κατηγορείς, τότε και αυτοί σε κατηγορούν». Εννοεί φυσικά την 

ισοπεδωτική κριτική η οποια δεν είναι σε καμία περίπτωση 

καλοδεχόμενη. 

Ενώ στην πρώτη περίπτωση αυτός που ασκεί κριτική σ’ άλλους 

επιθυμεί να τους ειδοποιήσει για κάτι που θεωρεί λάθος, χωρίς να 

είναι επιθετικός απέναντί τους. 

Μπορεί η κριτική να γίνει με βάση των εντυπώσεων, όταν λ.χ. 

βλέπει κανείς ένα έργο τέχνης και χωρίς να γνωρίζει τον 

δημιουργό του τού αρέσει. Υπάρχει επίσης η επιστημονική, 

μεθοδική και η αντικειμενική κριτική. Μια τέτοιου είδους κρητική 
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πάνταχρειάζεται επιστημονιές και αντικειμενικές μεθέδους. Αυτή 

η κριτική για να γίνει χρειάζεται: 

- Τα απαραίτητα εργαγεία. Αν κάποιος δηλαδή ασκεί κριτική 

σ’ ένα λογοτεχνικό έργο, πρέπει να κατέχει την απαραίτητη 

γνώση της γνώσσας. Και αυτό ισχύει για όλους τους τομείς 

και τις τέχνες. 

- Πρέπει να κατέχει κανείς την κατάλληλη εμπειρία. Αυτό 

είναι πολύ σημαντικό στοιχείο διότι δίνει την δυνατότητα 

σ’ όποιον ασκεί κριτική να χωρίσει αυτό που έχει ποιότητα 

από το άλλο. 

- Η αμεροληψία, και αυτό είναι βασικό στοιχείο για να είναι 

μια κριτική εποικοδομητική. Διότι μπορεί αυτός που ασκεί 

την κριτική να επιδιώκει από αυτό ξεκαθάριση 

λογαριασμο. 

Γι’ αυτό τον λόγο θεωρούμε ότι η κριτική είναι πολύ σημαντική 

όμως πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο και όχι για προσωπικούς 

λόγους ή για να κερδίσει κανείς χρήμα ή διασημότητα. 
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ΜΜΕ με εποικοδομητική προοπτική 

Αναμφίβολα τα ΜΜΕ σ’ όλον τον κόσμο κατέχουν σημαίνουσα 

θέση και δεν μπορεί κανείς να αγνοεί αυτό. Χρειάζεται επίσης να 

τονίζουμε ότι τα ΜΜΕ  που χαρακτηρίζονται ως εποικοδομητικά 

είναι αυτά που έχουν εποικοδομητικό σχέδιο και όχι αυτά που 

προσπαθούν να καταστρέφουν.  

Είναι επίσης γνωστό ότι κάποια από τα ΜΜΕ υιοθετούν 

πατριωτικές ατζέντες  και δίνουν μεγάλη έμφαση για τα εθνικά 

ζητήματα, από την άλλη πλευρά υπάρχουν και τα άλλα που 

λειτουργούν με διάφορες πολιτικές ατζέντες, είτε υπέρ ενός 

καθεστώτος είτε κατά. 

Όλα τα Μέσα Ενημέρωσης αξιολογούνται ανάλογα με τον ρόλο 

που διαδραματίζουν για το καλό συμφέρον των εθνικών 

ζητημάτων. Επίσης αξιογούνται με βάση την ισσοροπία και την 

βαθύτερη κατανόηση των υπεύθυνών τους και τον 

επαγγελματισμό τους. 

Πρέπει για υπάρχει μέσα σε κάθε οργανισμό τύπου μια επηρεσία 

αξιολόγησης για το ανθρώπινο δυναμικό και τον επαγγελματισμό. 

Αυτό θα βοηθήσει αναμφίβολα στην εξέλιξή τους. Είναι γωστό ότι 
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ο κόσμος είναι πλέον ανοιχτός και έχει ο κάθε άνθρωπος την 

δυνατότητα να αξιολογεί και να διαχωρίζει αυτόν που δουλεύει 

με επαγγελματισμό από τους άλλους και αυτό δεν αφορά μόνο τα 

ΜΜΕ, αλλά ισχύει και για άλλους υομείς. 

Άξιον αναφορά είναι το γεγονός είναι ότι ο δημόσιος τύπος 

συμβάλλει πολύ σημαντικά στην σωστή ενημέρωση των πολιτών. 

Επίσης τα διάφορασυνέδρια που οργανώνουν οι μεγάλες 

εφημερίδεις είναι κινήσεις αξιέπαινες. Διότι παρουσιάζουν τις 

διάφορες απόψεις που δίνουν χωρίς αμφιβολία ιδέες στους 

υπεύθυνους. 

Επίσης τονίζουν την σημαντικά διαφορά ανάμεσα στην 

εποικοδομητική κριτική και στην κριτική που ισοπεδώνει τα 

πάντα χωρίς να παρουσιάζει κανένα εναλλακτικό σχέδιο. Γι’ αυτό 

λέμε ότι πρέπει να υπάρχει εθνική συνείδηση στους ανθρώπους 

που δουλεύουν στον χώρο αυτό, πρέπει επίσης να υπάρχει η 

σωστή προετοιμασία των ανθρώπων που δουλεύουν διότι αυτό 

παίζει μεγάλο ρόλο στην αξιοπιστία τους. 
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Η τομοκαρατία της αμέλειας 
 

Η αμέλεια είναι, θα μπορούσε κανείς κάλλιστα να πει, κίνδυνος 

που τομπκρατεί τους ανθρώπους ψυχολογικά και μπορεί αυτό να 

υπερβαίνει απειλώντας τις ψυχές τους και τις περιουσίες τους όχι 

μόνο αλλά και την τιμή τους. 

Μπορούμε όμως με βάση τον νόμο να μετατρέψουμε αυτή την 

κατάσταση και να αναγκαστεί ο αμελής να εγκαταλείψει την 

αμέλεια και να γίνει φρόνιμος. Αν εφαρμόζουμε το χαντίθ  του 

Προφήτη, την ειρήνη του Αλλάχ να έχει, «ο καθένας από σας είναι 

υπεύθυνος και θα λογοδοτείται για αυτό που βρίσκεται στη δική 

του ευθύνη». (αλ-Μπουχάρι). Εννοεί πως ο άντρας είναι 

υπέυθυνος για το σπίτι του και την οικογένειά του και θα 

λογοδοτείται για αυτό, επίσης ο διδάσκως είναι υπέυθυνος για 

τους φοιτητές του και θα λογοδοτείται για αυτό όλοι αυτοί 

δηλαδή που κατέχουν ευθύνη για κάτι στην παιδεία, στην υγεία, 

στην καθαριότητα, στο περιβάλλον κλπ αν καταλαβαίνουν ότι θα 

λογοδοτούνται από τον (Αλλάχ) τότε η αμέλεια θα μετατρέπεται 

σε παραγωγή και κατορθώματα. 

Γι’ αυτό τη στιγμή που ζητούμε νόμους για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας, πρέπει να ζητήσουμε επίσης νόμους που να 

τιμωρούν τους αμελείς. Αν καταλάβαινε κανείς την αξία της 

ανθρώπινης ψυχής, τότε δεν θα έκανε οιαδήποτε πράξη που να 

την βλέψει είτε από αμέλεια είτε επίτηδες. Και αν καταλάβαινε 

κανείς ότι πρέπει να φυλάξει την δημόσια περιουσία και ότι η 
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σπατάλη της είναι αμαρτία, τότε θα την φύλαγε, λέει ο Αλλάχ «οι 

σπάταλοι άνθρωποι είναι αδελφοποιοί του Σατανά και ο Σατανάς 

δεν πιστεύει στον Θεό», (αλ-Ισράα, 27). Έχουμε μεγάλη ανάγκη να 

τερματίσουμε την κουλτούρα της απάθεια και της αμέλειας, είτε 

χρησιμοποιώντας το θρησκευτικό και πατριωτικό στοιχείο είτε 

τηρώντας τον νόμο, διότι η αμέλεια μπορεί να οδηγεί κάλλιστα 

στην καταστροφή, και «ο Αλλάχα δεν αγαπάει ούτε την φθορά 

ούτε την αμέλεια», (αλ-Μπάκαρα, 205). 

Αυτό περιλαμβάνει όλους τους τομείς της ζωής, ακόμα και αυτό 

που θεωρούμε άσημαντο, λ. Χ. Δεν πρέπει να υπάρχει σπατάλη 

στην χρήση του νερού και του ρεύματους. Δεν πρέπει να 

αφήνουμε εκτεθειμένους τους υπονόμους. Αυτή η αμέλεια μπορεί 

να οδηγήσει σε καταστροφικέ συνέπειες. 

Η αμέλεια του ανθρώπου απέντανι σε ευθύνη που του την 

ανέθεσε ο Αλλάχ είναι μεγάλη αμαρτία. Ιδιαίτερα στις δημόσιες 

ευθύνεις, διότι τα δημόσια αξιώματα δεν είναι πλέον τιμητικά 

ούτε για να κάθεται κανείς άπραγος, ιδιαίτερα σε μια χώρα σαν τη 

δική μας που έχει ανάγκη. 

Η αμέλεια οδηγεί επίσης στην χρήση ναρκωτικών και τότε ο 

άνθρωπος οδηγείται προς την καταστροφή. Επίσης, προκειμένου 

να αγοράσει τις δώσεις του, μπορεί να κάνει οτιδήποτε ακόμα και 

φόνο, και τέτοιες πράξεις αναφέρονται καθημερινώς στις 

εφημερίδες. 

Γι’ αυτό πρέπει όλοι ενωμένοι να καταπολεμήσουμε αυτο το 

έγκλημα. Πρέπει όλες οι οργανώσεις, θρησκευτικές, εκπαιδευτικές 

και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συνεργαστούν με στόχο να 
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αντιμετωπίσουν αυτό το έγκλημα. Αυτό μπορεί να χρειαστεί 

καμία φορά να είμαστε αυστηροί προκειμένου να έχουμε κάποιο 

θετικό αποτέλεσμα 

Συμπεριφέρεται σκληρά για να φοβοθούν και όποιος Είναι 

αυστηρός 

Μπορεί να συμεριφέρεται σκληρά ακόμα και με αυτούς που 

συνηθίζει να έχει ήπια στάση απέναντί τους 

Το φυσικό δικαίωμα της κοινωνίας είναι να επικρατεί η 

ασφάλεια, και αυτήη ασφέλεια δεν μπορεί να πραγαματοποιείτε 

όσο υπάρχει απάθεια και αμέλεια. 
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Η ιστορία των ειδωλίων και η καταστροφή των 

πολιτισμών 

 

Αρχικά πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει μουσουλμάνος στο 

πρόσωπο της γης που να λατρεύει ένα ειδώλιο, ή που να διαδίδει 

την λατρεία του.  

Στο σημείο αυτό θεωρούμε αναγαίο να αναφερόμαστε στη 

απαγόρευση της δημιουργίας των ειδωλίων από το Ισλάμ. Η 

απαγόρευση έγινε κυρίως για δυο λόγους, ο πρώτος ήταν ότι οι 

άνθρωποι εκείνη των εποχή ήταν νεομουσουλμάνοι, δηλαδή 

έχουν ασπαστεί το Ισλάμ πρόσφατα, σε μια κοινωνία όπου 

επικρατούσε, μέχρι και τη στιγή που έγιναν μουσουλμάνοι, η 

ειδωλολατρία. Μόλιστα, πολλοί ειδωλολάτρες θεωρούσαν πως η 

λατρεία των ειδωλίων είναι επειδή αυτά τα ειδώλια τους φέρουν, 

όπως αναφέρει και το Κοράνι, πιο κοντά στο θεό.  

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα ειδώλια εκείνη την εποχή τα 

έφτιαχναν οι άνθρωποι για να τα λατρεύουν, για αυτό οι 

σύντροφοι του Προφήτη τα κατέστρεψαν τα ειδώλια που ήταν 

γύρω από την Κάαμπα. Όμως, δεν έκαναν το ίδιο σ’ άλλους χώρα 

που κατέλαβαν. 
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Τώρα όμως βλέπουμε ότι η ισλαμική Όμμα έχει αυτήτη συμφορά, 

που φαίνεται σ’ αυτούς τους ανθρώπους που καταστρέφουν  τα 

πάντα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αμόρφωτοι διότι με τις πράξεις 

τους δίνουν αφορμή στις ιμπεριαλιστικές δυνάμειςνα 

επεμβαίνουν στις υποθέσεις μας, όχι μόνο, αλλά και να 

καταλάβουν τις χώρες μας. 

Η καταστροφή που γίνεται εις βάρος του πολιτισμού που 

βρίσκεται στις αραβικές μας χώρες, έχει σκοπό να σβήσει τον 

πολιτισμό μας τον ισλαμικό και όχι μόνο αλλά και τον χρισιανικό. 

Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα ήθος ούτε πστεύουν σε 

καμία θρησκεία. Αυτοί πιστεύουν μόνο στο συμφέρον και γι’ 

αυτούς πάντα ισχύει, «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». 

Το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δήθεν αυτοθεωρούνται 

μουσουλμάνοι, όμως, το Ισλάμ δεν έχει καμία σχέση μαζί τους. 

Αυτοί κατάφεραν με τις βάρβαρες πράξεις τους να 

παραμορφώσουν την εικόνα του Ισλάμ. Τέτοιοι άνθρωποι είναι 

αφοσιωμένοι στον Σατανά. Άξιον αναφοράς είναι ότι ο Μεγάλος 

Ιμάμης και το Υπουργείο των Βακουφίων αλλά και ο Οίκος του 

Ιφτάα, τονίζουν συνέχεια ότι δεν επιτρέπεται να καταστρέφει 

κανείς κανέναν πολιτισμό η να πωλήσει τίποτα από τα αρχαία 

αντικείμενα διότι είναι κληρονομιά.  
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Ένα ακόμα σημαντικό γεγονός που μας κάνει εντύπωση είναι ότι 

οι μεγάλες δυτικές δυνάμεις δεν δίνουν αρκετή σημασία για να 

βοηθήσουν στην επίλυση των προβλαμάτων της αραβικής 

περιοχής. Αυτό μας κάνει εμας να ελέγχουμε τις υποθέσεις μας, 

και να ελέγχουμε και το θέμα των Φάτωα. Δηλαδή να το 

αναλάβουν οι ειδικεύ\υμένοι άνθρωποι. 
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Η ικανότητα και η αφοσίωση 

 

Είναι μια μεγάλη ελπίδα να υπάρχει ικανότητα και αφοσίωση για 

το κράτος, τη δουλειά, το επάγγελμα και για τον χώρο εργασίας 

γενικά. Όταν όμως η αφοσίωση αφιερώνεται σ’ έναν άνθρωπο, ή 

μια ομάδα ή ένα κόμμα, τότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν 

πολύ επικίνδυνο και σοβαρό θέμα, από την την θρησκευτική 

καθώς και από την εθνική πλευρά. 

Πρέπει να τοποθετείται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη 

θέση, διότι αυτό θα έχει αποδοτικότητα, διαφορετικά θα είναι 

προδοσία, λέει ο Προφήτης, την ειρήνη του Αλλάχ να έχει, «όποιος 

αναθέτει σ’ έναν άνθρωπο τις υποθέσεις μιας ομάδας, ενώ 

υπάρχει ανάμεσά τους άλλοι πιο κατάλληλοι από αυτόν, τότε 

προδίδει τον Αλλάχ, τον Προφήτη του και όλους τους 

μουσουλμάνους». Γι’ αυτό η κάθε αφοσίωση χρειάζεται 

ταυτόχρονα και ικανότητακαι τιμιότητα. Αυτό καθαυτό το 

αποδεικνύει και το Κοράνι, λέει ο Αλλάχ στην ιστορία του 

Σουάϊμπ με τον Μωϋσή, «ω πατέρα μου νοικιάσε τον, αν το κάνεις 

τότε θα έχεις νοικιάσει τον δυνατό και τον τίμιο». 

Η περιορισμένη σε μια ομάδα ή σ’ έναν άνθρωπο αφοσίωση, μας 

παραπέμπει σ’ εκείνη την δύσολη χρονιά που κυβέρνησαν οι 



 
 

47 

αδελφοί μουσουλμάνοι. Όπου η αφοσίωση ήταν μόνο για τον 

γραφείο του Ιρσάντ και αυτό μας γυρίζει πίσω σ’ εκείνα τα χρόνια 

που πασχίζαμε τη διαφθορά.Όπου μόνο διπρόσωποι και 

ψευτοκόλακες.  

Όλ’ αυτό δημιούργησε μια κατάσταση απειλπισίας, διότ η αδικία 

και η διαφθορά ήταν παντού. Γι’ αυτούς τους λόγους βλέπουμε 

ότι ο πρόεδρος κήρυξε τον πόλεμο ενάντιαστην διαφθορά και 

τους διαφθαρμένους και δίνει μεγάλους αγώνες γιανα βάλει τέλος 

σ’ αυτή την κατάσταση. Τονίζοντας ότι αυτοί που χρησιμοποιούν 

το μέσο για να πάρουν κάποια θέση που δεν δικαιούνται, δεν 

δουλεύουν για το κοινό αγαθό δουλεύουν όμως για να 

ικανοποιήσουν αυτούς που τους τοποθετούν στην θέση αυτή. 

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη των ισλαμικών ομάδων ότι είναι 

επιφανειακοί και δεν δίνουν κανένα βάρος στην ικανότητα. Αυτό 

το θέμα το αντιμετωπίσαμε εμείς στο Υπουργείο των Βακυοφίων, 

όταν δηλαδή τοποθέτησαν ανθρώπους σε πολύ σημαντικές θέσεις 

χωρίς κάν να έχουν ικανότητα. Το μόνο που τους ενδίεφερε ήταν 

η αφοσίωση. Δεν ήταν μμόνο το δικό μας υπουργείο, όμως 

προσπάθησαν να κάνου το ίδιο και σ’ άλλες υπηρεσίες. Γι’ αυτό 

απέτυχε αυτή η οργάνωση παταγωδώς. 
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Η σωστή εκμετάλλευση των χρημάτων της 

ελεημοσύνης 

Αναμφίβολα, αν υπάρχει σωστή εκμετάλλευση για τα χρήματα 

της ελεημοσύνης αυτό θα έχει θετικό αποτέλεσμα στους φτωχούς 

και όχι μόνο αλλά και για το γεγικό συμφέρον της πατρίδας. Και 

αν οι πλούσιοι εκπληρούν το καθήκον τους στον τομέα αυτό, να 

τάϊσουν φτωτούς και να τους ντύνουν επίσης να συμβάλουν 

δυναμικά στο να καλύψουν κατά το δυνατό τις μεγάλες ανάγκες 

της χώρας, τότε η ζωή στην κοινωνία μας σίγουρα θα αλλάξειπρος 

το καλύτερο. Και δεν θα υπάρχει κανένας ανθρώπος μέσα στην 

κοινωνία μας που να έχει ανάγκη. Λέει ο σύντροφος του Προφήτη, 

Αλή, την ευλογία του Αλλάχ να έχει, ο Ύψιστος Αλλάχ όριζε το 

μερίδιο του φτωχού στην περιουσία του πλουσίου. Αν βλέπει 

κάποιον φτωχό πεινασμένο, τότε να ξέρεις ότι υπάρχει ένας 

παραδδόπιστος δεν έβγαμε το μερίδιο που αναλογεί στους 

φτωχούς». 

Επίσης αν υπάρχει σωστή εκμετάλλευση των βακουφίων, τότε η 

χάρες του Αλλάχ θα είναι διπλάσιες και αυτό δεν θα έχει μόνο 

θετικό αποτέλεσμα για τους ντόπιους φτωχούς, μπορεί όμως να 

επεκταθεί και να χρησιμεύσει άλλες γειτονικές μας χώρες που μας 

έχουν ανάγκη, όπως αυτές οι χώρες που μας συνδέει ο Νείλος μαζί 



 
 

49 

τους. Αυτές οι χώρες μας έχουν ανάγκη σ’ όλα τα επίπεδα, και 

εμείς έχουμε ανάγκη την φιλία τους, διότι αυτό είναι μια ανάγκη 

εθνική διότι οι καλέςσχέσεις μαζί τους θα συμβάλει στην 

εθνικήμας ασφάλεια. Μπορούμε στο σημείο αυτό να πούμε με 

σιγουριά ότι υπάρχουν αρκετές οργανώσεις μη κυβερνητικές που 

διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο σ’ αυτό και αυτό είναι 

αξιέπαινο πράγμα. 

Η ελεημοσύνη είναι υποχρεωτική στην περιουσία: 

Η ελεημοσύνη είναι υποχρεωτική στην περιουσία, είναι επίσης 

βασικό στοιχείο στο Ισλάμ. Βλέουμε ότι το Κοράνι τονίζει αυτό το 

στοιχείο σε πολλά σημεία, «να τηρείτε τις προσευχές σαςκαι να 

δίνετε την προβλεπόμενη ελεημοσύνη». Αυτός που δεν δίνει την 

προβλεπόμη ελεημοσύνη της περιουσίας του θα τιμωρηθεί 

παραδειγματικά από τον Αλλάχ, όπως άλλωστε τονίζει σε 

διάφορα στημεία του Κορανίου. 

Δεύτερον, το Ισλάμ καλεί τους πιστούς να κάνουν ευεργετικά 

έργα, λέει ο Αλλάχ, «αυτοί που μαζεύουν το ασημί και το χρυσάφι 

και δεν το ξοδεύουν για τον Αλλάχ, πες τους ότι θα τιμωρηθούν 

αυστηρά». 

Χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει ο Αλλάχ στο Ιερό Κοράνι, «Να 

που καλέστε να ξοδεύετε για χάρη του Αλλάχ, παρόλα αυτά 

υπάρχουν κάποιοι από σας που τσιγκουνεύουν. Η τσιγκουνιά 
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τους τους μόνο τον εαυτόν τους υπηρεάζει αρνητικά, διότι ο 

Αλλάχ είναι πάμπλουτος ενώ εσείς είστε φτωχοί και τον έχετε 

παντα ανάγκη». 

Το πρόβλημα και η επίλυσή του: 

Το πρόβλημα μπορεί να βρίσκεται σ’ αυτόν που δίνει την 

ελεημοσύνη, ή σ’ αυτόν που την παίρει απευθείας, ή στον 

μεσολλαβητή, είτε είναι άνθρωπος είναι οργάνωση. Το πρόβλημα 

μπορεί να προκύπτει από αυτόν που δίνει την ελεημοσύνη, είναι 

να μην την βγάζει καθόλου ή και να την δίνει σ’ αυτούς που δεν 

δικαιούνται. Γι’ αυτό πρέπει ο θρησκευτικός λόγος να δίνει 

μεγάλη έμφαση στην ελεημοσύνη και να επικεντρώνει την 

προσοχή στην τιμωρία γι’ όποιον ή όποια αρνείται να την 

τηρεί.επίσης πρέπει να τονίζει ο θρησκευτικός λόγος την 

σημαντικότητα να να γωρίσει ο ευεργέτης σ’ ποιον δίνει την 

ελεημοσύνη, και έτσι θα εκπληρώσει σωστά και πλήρως το χρεός 

του μπροστά στον Αλλάχ και στην κοινωνία του. 

Μπορεί είσης το πρόβλημα να είναι σ’ αυτόν που δέχεται την 

ελεημοσύνη, διότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη και 

παρόλα αυτά προσπαθούν να την παίρνουν, χωρίς να 

συλλογιστούν ότι αυτό που κάνουν είναι αμαρτία. Λέει ο 

Προφήτης για να δείξειτην σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, 

«αυτός που ζητεί ελεημοσύνη ντροπιάζει τον εαυτόν του, αν 
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επιθυμεί μπορεί να προφυλάξει την τιμή του και αν δεν θέλει ας 

μην το κάνει». Στο σημείο αυτό θεωρούμε αναγαίο να 

αναφέρουμε στους παρακάτω στίχους του Αλή, 

Να κουβαλάω βράχους από την κορυφή του βουνού 

     Καλύτερα για μένα από τις 

ελεημοσύνες των ανθρώπων 

Λένε πώς είναι ντροπή να κερδίζει κανείς από τον κόπο του 

     Λέω η ντροπή είναι να ζητήσει 

κανείς (ελεημοσύνες). 

Γι’ αυτό αν δεν δικαιούται ο άνθρωπος την ελεημοσύνη, τότε δεν 

μπορεί να την παίρνει.  

Το τρίτο πρόβλημα, είναι το πώς να μαζεύεται η ελεημοσύνη και 

πώς πρέπει να μοιράζεται. Θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε στο 

σημείο αυτό ότι παρά το σημαντικό ρόπο που διαδραματίζουν οι 

μη κυβερνητικές οργανώσεις στην κοινωνία και στις ευεργετικές 

πράξεις που παρέχουν στην κοινωνία, χρειάζονται οι εξής: 

1- Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη από τον κρατικό μηχανισμό 

και πρέπει αυτέςοι οργανώσεις να παρουσιάσουν με 

σαφήνεια τον προϋπολογισμός και τα έξοδά τους. 

2- Να υπάρχει ακριβής αναφορά για την γεωγραφική 

τοποθέτηση των οργανώσεων αυτών και τον τύπο της 

λειτουργίας τους. 
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3- Να συνδυάσει το Υπουργείο κοινωνικής αλληλεγγύης τους 

ευεργέτες με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σ’ όλη την 

χώρα. Αυτό θα βοηθήσει στην σωστή λειτουργία και για να 

πάρει το επίδομα αυτός που πράγματι έχει ανάγκη. 

4- Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, όπως για 

παράδειγμα να αναλάβει μια μη κυβερνητική οργάνωση να 

τάϊσει τους φτωχούς, ή την γιατρική κάλυψη των 

οικονομικά ασθενέστερων, και αυτό προσπαθεί να κάνει το 

Υπουργείο των Βακουφίων. 
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«Η ζωή με την ελπίδα» 

Του Δρ. Muhammad Mukhtar Jumuah, Υπουργός των 

Θρησκευτικών Υποθέσεων και Βακουφίων 

 

Η ζωή είναι γεμάτη ελπίδα, δεν υπάρχει απελπισία με τη ζωή, και 

οι διανοητές  μόνο που βρίσκουν κάθε λύση κόμβου ή  ελάχιστον 

προσπαθούν, και ο χαδός λοιπόν που δεν προσπαθεί καθόλου, και 

η αληθινή Σαρία δεν μπορεί να είναι αντίθετη με την λογική, 

επειδή η νομοθεσία είναι που κατευθύνει τους ανθρώπους για τα 

συμφέροντα του λαού, οι επιστήμονες έχουν μετρήσει την 

απελπισία και την απόγνωση από έλεος του Αλλάχ (Θεός) είναι 

μια μεγάλη αμαρτία. Ibn Αμπάς (είθε ο Αλλάχ να είναι 

ευχαριστημένος μαζί του) ότι ένας άνδρας είπε: Ω προφήτη του 

Θεού, τι είναι οι μεγάλες αμαρτίες; Είπε ο Μοχάμεντ: (ειρήνη να 

είναι πάνω σε αυτόν): « ο πολυθεϊσμό και απόγνωση από την 

ευσπλαχνία του θεού .’Οποιον προστάτευτηκε από αυτές 

αμαρτίες, διαβεβαίωνω ότι θα μπει Παράδεισο» 

Σε ένα διάλογο μεταξύ Αβραάμ (ειρήνη πάνω του) και Αγγέλων, 

για να τον πουν ότι θα έχει Ισαάκ: λέει ο Θεός «Είπε: (Πώς) μου 

φέρνετε ευχάριστα νέα, όταν τα γερατειά μου έχουν καταλάβει; 

Σε τι -τότε- είναι οι ευχι'χριστες ειδήσεις σας"; . Είπαν: "Σου 
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φέρνουμε -με Αλήθεια - ευχάριστες ειδήσεις. Και μην είσαι από 

τους aπελπισμένους". Είπε (ο Αοραάμ): "'Οχι! και ποιος 

aπελπίζεται απ' τη ευσπλαχνία του Κυρίου του, ειμή μόνο όσοι 

είναι χαμένοι;".(Κοράνι 15: 54-56) 

 

Ο Ιακώβ (ειρήνη πάνω του) λέγει για τα παιδιά του,  

«μην απελπίζεστε από το έλεος του ΑΛΛΑΧ. Στ' αλήθεια κανείς δεν 

aπελπίζεται απ' την ευψυχία του ΑΛΛΑΧ, παρά μόνο ο λαός των 

άπιστων» (Κοράνι 12: 87).  

Ο Θεός λέει για τον Μοχάμεντ,  

 «Να πεις: "Ω! Δούλοι μου! Εκείνοι που έχετε παρανομήσει ενάντια 

στον εαυτό σας (με αμαρτήματα!) Μην aπελπίζεσθε από την 

ευσπλαχνία του ΑΛΛΑΧ. Ο ΑΛΛΑΧ - οπωσδήποτε - συγχωρεί όλες 

τις αμαρτίες, γιατί είναι ο Πολυεύσπλαχνος, ο Ελεήμονας.» 

(Κοράνι 39: 53) 

 

Μην απελπίζεστε Ο ένοχος πρέπει να μην απελπίζει από το έλεος 

του θεού, επειδή ο Παντοδύναμος Θεός ανοίγει ευρεία την πόρτα 

της μετανοίας, και στο χαντίθ του προφήτη, ότι ο θέος είπε «Ω γιε 

του Αδάμ αν έρθεις να παρακαλέσεις την συγχώρεση μου θα την 

έχεις κι αν είχες πολλές αμαρτίες σε μέγεθο της γης. Λέει έτσι η 
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ανταμοιβή του θα είναι τόση μεγάλη σαν να είναι σε μέγεθο της 

γης»  το βέβαιωσε ο Τερμέδι. 

Καθώς ο ασθενής πρέπει να έχει την δύναμη εναντίον ασθένειά 

του, να μην απελπίζεται και να κρατάει σφιχτά το σχοινί του Θεού 

στη θεραπεία, σαν τον Ιώβ (ειρήνη σ 'αυτόν), λέει ο Θεός «Και 

(θυμίσου) τον Ιώο όταν καλούσε τον Κύριό του: 'Ή δυστυχία μ' 

έχει θλίψει Εσύ όμως (Κύριε) είσαι από τους σπλαχνικούς, ο 

Σπλαχνικότερος". Κι απαντήσαμε σ' αυτόν. Και τον γλυτώσαμε 

από τη δυστυχία που ήταν πάνω του και του επαναφέραμε την 

οικογένειά του και μαζί τους κι άλλους τόσους, - δείγμα της από 

μέρους Μας Ευσπλαχνίας - και κάτι σαν ενθύμιο για όσους Μας 

υπηρετούν.» (Κοράνι 21: 83-84) 

Κι αν ήσουν άτεκνος, μην είσαι απελπισμένος από το έλος του 

Θεού, σαν την γριά γυναίκα του Αβραάμ όταν οι άγγελοι της είπαν 

ότι θα έχουν παιδί,  «Εκείνη με έκπληξη είπε: " Αλίμονο σε μένα! 

Πώς είναι δυνατό να φέρω παιδί (να γεννήσω) εφ' όσον είμαι μια 

γριά κι ο άνδρας μου (εδώ) είναι γέρος; Αυτό είναι- πραγματικά - 

περίεργο"!. Είπαν: "Μήπως aπορείς απ' τη διαταγή του ΑΛΛΑΧ; Η 

χάρη του ΑΛΛΑΧ κι η ευλογιά Του είναι πάνω σας! ω λαέ! (αυτού) 

του σπιτιού ! Αυτός είναι άξιος για να Υμνείται και γεμάτος από 

κάθε Δόξα"!» (Κοράνι 11: 72-73). 
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 Και ο Ζαχαρίας (ειρήνη πάνω του) όταν καλούσε τον Θεό στη 

Σούρα Μαριάμ  «(στην προσευχή του): "Κύριέ μου! Έχουν 

ατονήσει - πια - σ' έμενα τα κόκαλίχ μου, και τα μαλλιά του 

κεφαλιού (μου) λάμπουν γκρίζα, ποτέ όμως δεν έπαυσα - Κύριέ 

μου - να είμαι άτυχος κατά τις προς Σε επικλήσεις μου!. Κι εγώ 

φοβούμαι (να μη Κάνουν καλό) οι συγγενείς μου με τους 

ανθρώπους και να μην φυλάττουν το νόμο Σου) μετά από μένα. Κι 

η σύζυγός μου είναι στείρα. Χάρισέ μου - λοιπόν - ένα κληρονόμο 

από Εσένα τον Ίδιο» (Κοράνι 19: 4-5) κι μετά ήρθε την απάντηση 

«(Η προσευχή του εισακούστηκε): "Ω! Ζαχαρία! Σου αναγγέλλω 

την χαρούμενη είδηση για ένα γιο, που το όνομά του θα είναι 

Ιωάννης (Γιάχια) Σε κανένα - μ' αυτό το όνομα - παλιότερα δεν 

έχουμε απονείμει διάκριση".». (Κοράνι 19: 7) 

Και σε ένα άλλο μέρος «Κι εκείνος είπε: "Ω' Κύριέ μου! Πώς θα 

μπορέσω ν' αποκτήσω ένα παιδί, αφού με κατέλαβαν τα γηρατειά 

κι η γυναίκα μου είναι στείρα;" "Έτσι", ήταν η απάντηση, " Ο 

ΑΛΛΑΧ κάνει ό,τι θέλει".» (Κοράνι 3: 40) απαντάει ο Θεός «Είπε (ο 

άγγελος που στον Ζαχαρία ευαγγελίζει ένα υιό): 'Έτσι (θα γίνει), 

είπε ο Κύριός σου, αυτό για Μένα είναι εύκολο. Εγώ σε έχω 

πλάσει από πριν, που ακόμα δεν ήσουν τίποτε"!»(Κοράνι 19: 9). 
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Κι αν ήσουν φτώχος, να ξέρεις ότι ο φτώχος της ημέρας μπορεί να 

είναι πλούσιος αύριο και το αντίθετο, έτσι πάνε τα πράγματα, λέει 

ο Θεός «Και να η διαταγή Του - όταν θέλει ένα πράγμα - Λέγει: 

"Γεννηθήτω" και γίνεται!» (Κοράνι 36: 82). 

«Ό,τι ο ΑΛΛΑΧ χορηγεί στους ανθρώπους από Ευσπλαχνία, δεν 

μπορεί από πουθενά να εμποδιστεί αυτό, και ό,τι κρατά 

(εμποδίζοντάς το), δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να το 

στείλει μετά απ' Αυτόν. Και είναι ο Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος.»(Κοράνι 35: 2). 

Κι αν είχες δύσκολες στιγμές με την ζωή σου, κράτα το σκοινί του 

θεού. Αυτή είναι Μαριάμ (ειρήνη πάνω της) όταν σκοτείνιασε τη 

ζωή στα μάτια της, είπε, «" Αλίμονό μου! Μακάρι να πέθαινα πριν 

απ' αυτό και να ήμουν ένα πράγμα ξεχασμένο κι αόρατο"!» 

(Κοράνι 19: 23). Βρήκε το έλεος και βοήθεια, στο «Αλλά (μια 

φωνή) την κάλεσε από κάτω της (απ' την χουρμαδιά) "Μην 

λυπάσαι! γιατί ο Κύριός σου έχει προβλέψει ένα ποταμάκι κάτω 

από σένα". "Και κούνησε - προς τη μεριά σου - τον κορμό της 

χουρμαδιάς, και θα πέσουν πάνω σου φρέσκοι - ώριμοι 

χουρμάδες". "Κι έτσι τρώγε και πίνε και δρόσισε το μάτι (σου να 

ησυχάσεις), Κι αν δεις κανένα ανθρώπινο πλάσμα (και σε ρωτάει) 

να του πεις : ·Εχω, πραγματικά, υποσχεθεί νηστεία στο 
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Φιλεύσπλαχνο (ΑΛΛΑΧ) αυτή τη μέρα δεν θα μιλήσω με κανέναν 

άνθρωπο".» (Κοράνι 19: 24-26). 

Όταν οι άπιστοι περιβάλλονται γύρω-γύρω τους μουσουλμάνους 

στη Μάχη της Τάφρου, ήλθε η νίκη από τον ουρανό και δεν το 

φαντάστηκαν. «Ω! Εσείς που πιστεύετε! Θυμηθείτε τη Χάρη του 

ΑΛΛΑΧ τη στιγμή που σας ήρθαν οι στρατιώτες (να σας 

συντρίψουν).Και στείλαμε (τότε) εναντίον τους καταιγίδα και 

στρατιωτική δύναμη, που δεν την βλέπατε. Ο ΑΛΛΑΧ βλέπει 

(καθαρά) ό,τι κάνετε. Κι αλίμονο! Όταν σας ήρθαν κι από πάνω 

σας κι από κάτω σας (σας επιτέθηκαν απ' όλες τις μεριές της 

κοιλάδας), και τότε τα μάτια σας αγριοκοίταζαν χι οι καρδιές 

έφτασαν στο λαρύγγι, και σκεφτήκατε για τον ΑΛΛΑΧ διάφορες 

(μάταιες) σκέψεις. Σ' αυτή την κατάσταση δοκιμάστηκαν οι 

πιστοί. Και τινάχτηκαν, σαν να ήταν τρομερός σεισμός.» (Κοράνι 

33:9-11) 

Και όταν έριξαν τον Αβραάμ μέσα την φωτιά, ο Θεός τον βοήθησε 

«Είπαμε (τότε Εμείς): "Ω! Φωτιά! Να είσαι κρύα κι ασφάλεια στον 

Αοραάμ!" .Και θέλησαν να του στήσουν παγίδα. Αλλά κάναμε 

(αυτούς τους ίδιους) να χάσουν» .(Κοράνι 21 69: 70) 

Ο Ιώνας (ειρήνη πάνω του) όταν τον κατάπιε ένα τεράστιο κήτος, 

προσευχόταν ακατάπαυστα στο Θεό, παρακαλώντας να τον 

συγχωρέσει, τότε, βρήκε το έλεος «Και (θυμίσου) τον Δουλ - Νουν 
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(τον άνδρα της Φάλαινας - τον Ιωνά) σαν έφυγε οργισμένος. Και 

νόμιζε πως δεν είχαμε πάνω του καμιά εξουσία. Κι όμως φώναζε 

απ' το βαθιά σκοτάδια: "Δεν υπάρχει άλλος θεός, ειμή μόνον Εσύ. 

Δόξα σε Σένα! - ήμουν στ' αλήθεια- απ' τους άδικους"!. 

Εισακούσαμε (την παράκλησή) του και τον σώσαμε από τη 

δυστυχία. Και μ' αυτό τον τρόπο λυτρώνουμε αυτούς τους 

πιστούς.» (Κοράνι 21: 87-88) 

Είναι το έλεος του Θεού να μας κρίνουν για τα αιτία, μα τα 

αποτελέσματα, τα ξέρουν όλα, κι αν κάναμε μια καλή προσπάθεια 

για και έχουμε μια καλή εμπιστοσύνη στον Θεό, ο Θεός θα ανοίγει 

για μας τις πόρτες του ελέους σε αυτόν τον κόσμο και στη 

Τελευταία Μέρα. Ο Ομάρ ιμπν Αλ-χατταμπ (είθε ο Αλλάχ να είναι 

ευχαριστημένος μαζί του ) ότι άκουσε τον προφήτη (ειρήνη σε 

αυτόν) λέει: «Αν έχετε καλή εμπιστοσύνη στον Θεό σε όλα τα έργα 

σας, ο θεός θα σας παραχωρήσει σαν τα πουλιά που βγαίνου 

πεινασμένα το πρωί και γυρίζουν με γεμάτες κοιλιές» (Αφηγείται 

από τον Αχμάντ). 

Ο Θεός λέει «Και όσο γι' αυτόν που φοβάται τον ΑΛΛΑΧ, 

(πάντοτε) του ετοιμάζει μια διέξοδο (από τις δυσκολίες του). Και 

προμηθεύει γι' αυτόν (αγαθά από πηγές) που ποτέ δεν μπορούσε 

να τις φανταστεί. Και όποιος εναποθέτει την εμπιστοσύνη του 

στον ΑΛΛΑΧ, είναι αρκετός γι' αυτόν (ο ΑΛΛΑΧ). Γιατί ο ΑΛΛΑΧ- 
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οπωσδήποτε- θα συμπληρώσει το θέλημά Του. Βέβαια, ο ΑΛΛΑΧ 

όρισε για κάθε πράγμα ένα ορισμένο χρόνο.» (Κοράνι 65: 2-3). Και 

λέει «Δεν αρκεί ο ΑΛΛΑΧ (για να προστατέψει) το δούλο Του; Σε 

φοβίζουν όμως με άλλες (θεότητες) αντί του Ίδιου (του ΑΛΛΑΧ)! 

Κι όποιον ο ΑΛΛΑΧ αφήνει στην πλάνη, δεν πρόκειται να έχει 

οδηγό.» (Κοράνι 39:36) 

Ωστόσο, η εργασία χωρίς ελπίδα είναι κούφια, ψευδή και άδεια. Ο 

Χαλίφης Ομάρ ιμπν Αλ-χατταμπ (είθε ο Αλλάχ να είναι 

ευχαριστημένος μαζί του) είπε: "Μην ζητάτε το κέρδος χωρίς 

δουλειά και να λέτε: Θεέ μας, δωσε μας την ευλογία χωρίς κόπο 

και έχετε μάθει ότι ο ουρανός δεν βρέχει χρυσό ούτε ασήμι," Δεν 

φτάνει μόνο να δουλεύετε, αλλά και να το εκτελέσετε τέλεια. Η 

Αϊσα είπε ότι ο Προφήτης (ειρήνη σε αυτόν) είπε: «ο Θεός αγαπά 

όταν ένας από σας να το κάνει ένα έργο καλά και ειλικρινά»  και ο 

Θεός λέει «. Για εκείνους όμως που πίστεψαν και έκαναν καλά 

(έργα), βέβαια Εμείς δεν θα αφήσουμε να χαθεί η αμοιβή κανενός 

που έχει κάνει μια καλή πράξη.» (Κοράνι 18: 30) 

Πρέπει να εκτελέσετε σοβαρά τις δουλειές σας είτε στο μυστικό 

είτε δημόσια, είναι πολύ δύσκολο να έχει ο καθ’ ένας φρουρά να 

προσέχει αν κάνει την δουλειά του ή όχι, ή ίσως ο φρουράς θα 

χρεαστεί κι αυτός έναν άλλον φρουρά. Όμως θα είναι πιο εύκολο 

να δημοσιεύουμε στις καρδιές των ανθρώπων μια ζωντανή 
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συνείδηση και δεν κάνει απάτες γιατί ξέρει ότι ο παντογνώστης 

Θεός, τον βλέπει.  

Για να τονίσουμε τη σημασία της εργασίας, μας κάλεσε το Ισλάμ 

ότι πρέπει να δουλέψουμε μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής 

μας, ακόμα και αν δεν αναλαμβάνουμε τον καρπό της εργασίας 

αυτής, και μόνο για να αποδείξει την αξία της εργασίας και τη 

σημασία της παραγωγής για τα άτομα και τα έθνη, Άνας ιμπν 

Μάλεκ (είθε ο Αλλάχ να είναι ευχαριστημένος μαζί του) είπε: Ο 

αγγελιοφόρος του Αλλάχ (ειρήνη πάνω του) είπε: (Αν η Ώρα της 

Κρίσης ήλθε κι ένας από εσάς έχει στο χέρι του σπόρο, να το βάλει 

στο χώμα) 

Ο Θεός λέει  «. Ω! Εσείς, που πιστεύετε! Όταν σας καλεί (ο 

μουεζίνης) για την Προσευχή κατci την ημέρα της Παρασκευής 

(την Ημέρα της Συνcίθροιοης), Όιυστεί τε να τιμήσετε τη Μνήμη 

του ΑΛΛΑΧ, κι αφήστε τις εμπορικές ασχολίες. Αυτό είναι το 

καλύτερο για σας, αν - βέβαια - το γνωρίζατε!» (Κοράνι 63: 9-10)  

Το Ισλαμ μας διδάσκει για την σημασία της εργασίας και αρνείται 

την ανεργία, τεμπελιά και επαιτεία, γιατί αποτελεί καταστοφή 

της χώρας και του λαού. Ο προφήτης (ειρήνη πάνω του) 

προσευχηθεί στον Θέο γαι να μακρύνει την ανεργία και τεμπελιά. 

Γι’αυτό τονίζουμε για τη σημασία της εργασίας και της 

παραγωγής, γιατί τα έθνη δεν έχουν τη δυνατότητά της ή τη 
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θέλησή της, εκτός εάν το έργο όλων των παιδιών της για την 

πρόοδο και την Αναγέννηση, και να είναι σε θέση να παράγουν 

την τροφή τους, και το ποτό τους, και ρουχισμού, και της 

ιατρισμού, και τα όπλα τους, καθώς και άλλα στοιχεία της ζωής 

τους, με την επιστήμη και την συνεργασία, που είναι ό, τι έχουμε 

να κάνουμε με περισσότερες λεπτομέρειες στις επόμενες ομιλίες 

μας. 
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«Η ζωή με την ελπίδα» 

Του Δρ. Muhammad Mukhtar Jumuah, Υπουργός των 

Θρησκευτικών Υποθέσεων και Βακουφίων 

 

Η ζωή είναι γεμάτη ελπίδα, δεν υπάρχει απελπισία με τη ζωή, και 

οι διανοητές  μόνο που βρίσκουν κάθε λύση κόμβου ή  ελάχιστον 

προσπαθούν, και ο χαδός λοιπόν που δεν προσπαθεί καθόλου, και 

η αληθινή Σαρία δεν μπορεί να είναι αντίθετη με την λογική, 

επειδή η νομοθεσία είναι που κατευθύνει τους ανθρώπους για τα 

συμφέροντα του λαού, οι επιστήμονες έχουν μετρήσει την 

απελπισία και την απόγνωση από έλεος του Αλλάχ (Θεός) είναι 

μια μεγάλη αμαρτία. Ibn Αμπάς (είθε ο Αλλάχ να είναι 

ευχαριστημένος μαζί του) ότι ένας άνδρας είπε: Ω προφήτη του 

Θεού, τι είναι οι μεγάλες αμαρτίες; Είπε ο Μοχάμεντ: (ειρήνη να 

είναι πάνω σε αυτόν): « ο πολυθεϊσμό και απόγνωση από την 

ευσπλαχνία του θεού .’Οποιον προστάτευτηκε από αυτές 

αμαρτίες, διαβεβαίωνω ότι θα μπει Παράδεισο» 

Σε ένα διάλογο μεταξύ Αβραάμ (ειρήνη πάνω του) και Αγγέλων, 

για να τον πουν ότι θα έχει Ισαάκ: λέει ο Θεός «Είπε: (Πώς) μου 

φέρνετε ευχάριστα νέα, όταν τα γερατειά μου έχουν καταλάβει; 

Σε τι -τότε- είναι οι ευχι'χριστες ειδήσεις σας"; . Είπαν: "Σου 
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φέρνουμε -με Αλήθεια - ευχάριστες ειδήσεις. Και μην είσαι από 

τους aπελπισμένους". Είπε (ο Αοραάμ): "'Οχι! και ποιος 

aπελπίζεται απ' τη ευσπλαχνία του Κυρίου του, ειμή μόνο όσοι 

είναι χαμένοι;".(Κοράνι 15: 54-56) 

 

Ο Ιακώβ (ειρήνη πάνω του) λέγει για τα παιδιά του,  

«μην απελπίζεστε από το έλεος του ΑΛΛΑΧ. Στ' αλήθεια κανείς δεν 

aπελπίζεται απ' την ευψυχία του ΑΛΛΑΧ, παρά μόνο ο λαός των 

άπιστων» (Κοράνι 12: 87).  

Ο Θεός λέει για τον Μοχάμεντ,  

 «Να πεις: "Ω! Δούλοι μου! Εκείνοι που έχετε παρανομήσει ενάντια 

στον εαυτό σας (με αμαρτήματα!) Μην aπελπίζεσθε από την 

ευσπλαχνία του ΑΛΛΑΧ. Ο ΑΛΛΑΧ - οπωσδήποτε - συγχωρεί όλες 

τις αμαρτίες, γιατί είναι ο Πολυεύσπλαχνος, ο Ελεήμονας.» 

(Κοράνι 39: 53) 

 

Μην απελπίζεστε Ο ένοχος πρέπει να μην απελπίζει από το έλεος 

του θεού, επειδή ο Παντοδύναμος Θεός ανοίγει ευρεία την πόρτα 

της μετανοίας, και στο χαντίθ του προφήτη, ότι ο θέος είπε «Ω γιε 

του Αδάμ αν έρθεις να παρακαλέσεις την συγχώρεση μου θα την 

έχεις κι αν είχες πολλές αμαρτίες σε μέγεθο της γης. Λέει έτσι η 
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ανταμοιβή του θα είναι τόση μεγάλη σαν να είναι σε μέγεθο της 

γης»  το βέβαιωσε ο Τερμέδι. 

Καθώς ο ασθενής πρέπει να έχει την δύναμη εναντίον ασθένειά 

του, να μην απελπίζεται και να κρατάει σφιχτά το σχοινί του Θεού 

στη θεραπεία, σαν τον Ιώβ (ειρήνη σ 'αυτόν), λέει ο Θεός «Και 

(θυμίσου) τον Ιώο όταν καλούσε τον Κύριό του: 'Ή δυστυχία μ' 

έχει θλίψει Εσύ όμως (Κύριε) είσαι από τους σπλαχνικούς, ο 

Σπλαχνικότερος". Κι απαντήσαμε σ' αυτόν. Και τον γλυτώσαμε 

από τη δυστυχία που ήταν πάνω του και του επαναφέραμε την 

οικογένειά του και μαζί τους κι άλλους τόσους, - δείγμα της από 

μέρους Μας Ευσπλαχνίας - και κάτι σαν ενθύμιο για όσους Μας 

υπηρετούν.» (Κοράνι 21: 83-84) 

Κι αν ήσουν άτεκνος, μην είσαι απελπισμένος από το έλος του 

Θεού, σαν την γριά γυναίκα του Αβραάμ όταν οι άγγελοι της είπαν 

ότι θα έχουν παιδί,  «Εκείνη με έκπληξη είπε: " Αλίμονο σε μένα! 

Πώς είναι δυνατό να φέρω παιδί (να γεννήσω) εφ' όσον είμαι μια 

γριά κι ο άνδρας μου (εδώ) είναι γέρος; Αυτό είναι- πραγματικά - 

περίεργο"!. Είπαν: "Μήπως aπορείς απ' τη διαταγή του ΑΛΛΑΧ; Η 

χάρη του ΑΛΛΑΧ κι η ευλογιά Του είναι πάνω σας! ω λαέ! (αυτού) 

του σπιτιού ! Αυτός είναι άξιος για να Υμνείται και γεμάτος από 

κάθε Δόξα"!» (Κοράνι 11: 72-73). 



 
 

66 

 Και ο Ζαχαρίας (ειρήνη πάνω του) όταν καλούσε τον Θεό στη 

Σούρα Μαριάμ  «(στην προσευχή του): "Κύριέ μου! Έχουν 

ατονήσει - πια - σ' έμενα τα κόκαλίχ μου, και τα μαλλιά του 

κεφαλιού (μου) λάμπουν γκρίζα, ποτέ όμως δεν έπαυσα - Κύριέ 

μου - να είμαι άτυχος κατά τις προς Σε επικλήσεις μου!. Κι εγώ 

φοβούμαι (να μη Κάνουν καλό) οι συγγενείς μου με τους 

ανθρώπους και να μην φυλάττουν το νόμο Σου) μετά από μένα. Κι 

η σύζυγός μου είναι στείρα. Χάρισέ μου - λοιπόν - ένα κληρονόμο 

από Εσένα τον Ίδιο» (Κοράνι 19: 4-5) κι μετά ήρθε την απάντηση 

«(Η προσευχή του εισακούστηκε): "Ω! Ζαχαρία! Σου αναγγέλλω 

την χαρούμενη είδηση για ένα γιο, που το όνομά του θα είναι 

Ιωάννης (Γιάχια) Σε κανένα - μ' αυτό το όνομα - παλιότερα δεν 

έχουμε απονείμει διάκριση".». (Κοράνι 19: 7) 

Και σε ένα άλλο μέρος «Κι εκείνος είπε: "Ω' Κύριέ μου! Πώς θα 

μπορέσω ν' αποκτήσω ένα παιδί, αφού με κατέλαβαν τα γηρατειά 

κι η γυναίκα μου είναι στείρα;" "Έτσι", ήταν η απάντηση, " Ο 

ΑΛΛΑΧ κάνει ό,τι θέλει".» (Κοράνι 3: 40) απαντάει ο Θεός «Είπε (ο 

άγγελος που στον Ζαχαρία ευαγγελίζει ένα υιό): 'Έτσι (θα γίνει), 

είπε ο Κύριός σου, αυτό για Μένα είναι εύκολο. Εγώ σε έχω 

πλάσει από πριν, που ακόμα δεν ήσουν τίποτε"!»(Κοράνι 19: 9). 
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Κι αν ήσουν φτώχος, να ξέρεις ότι ο φτώχος της ημέρας μπορεί να 

είναι πλούσιος αύριο και το αντίθετο, έτσι πάνε τα πράγματα, λέει 

ο Θεός «Και να η διαταγή Του - όταν θέλει ένα πράγμα - Λέγει: 

"Γεννηθήτω" και γίνεται!» (Κοράνι 36: 82). 

«Ό,τι ο ΑΛΛΑΧ χορηγεί στους ανθρώπους από Ευσπλαχνία, δεν 

μπορεί από πουθενά να εμποδιστεί αυτό, και ό,τι κρατά 

(εμποδίζοντάς το), δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να το 

στείλει μετά απ' Αυτόν. Και είναι ο Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος.»(Κοράνι 35: 2). 

Κι αν είχες δύσκολες στιγμές με την ζωή σου, κράτα το σκοινί του 

θεού. Αυτή είναι Μαριάμ (ειρήνη πάνω της) όταν σκοτείνιασε τη 

ζωή στα μάτια της, είπε, «" Αλίμονό μου! Μακάρι να πέθαινα πριν 

απ' αυτό και να ήμουν ένα πράγμα ξεχασμένο κι αόρατο"!» 

(Κοράνι 19: 23). Βρήκε το έλεος και βοήθεια, στο «Αλλά (μια 

φωνή) την κάλεσε από κάτω της (απ' την χουρμαδιά) "Μην 

λυπάσαι! γιατί ο Κύριός σου έχει προβλέψει ένα ποταμάκι κάτω 

από σένα". "Και κούνησε - προς τη μεριά σου - τον κορμό της 

χουρμαδιάς, και θα πέσουν πάνω σου φρέσκοι - ώριμοι 

χουρμάδες". "Κι έτσι τρώγε και πίνε και δρόσισε το μάτι (σου να 

ησυχάσεις), Κι αν δεις κανένα ανθρώπινο πλάσμα (και σε ρωτάει) 

να του πεις : ·Εχω, πραγματικά, υποσχεθεί νηστεία στο 
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Φιλεύσπλαχνο (ΑΛΛΑΧ) αυτή τη μέρα δεν θα μιλήσω με κανέναν 

άνθρωπο".» (Κοράνι 19: 24-26). 

Όταν οι άπιστοι περιβάλλονται γύρω-γύρω τους μουσουλμάνους 

στη Μάχη της Τάφρου, ήλθε η νίκη από τον ουρανό και δεν το 

φαντάστηκαν. «Ω! Εσείς που πιστεύετε! Θυμηθείτε τη Χάρη του 

ΑΛΛΑΧ τη στιγμή που σας ήρθαν οι στρατιώτες (να σας 

συντρίψουν).Και στείλαμε (τότε) εναντίον τους καταιγίδα και 

στρατιωτική δύναμη, που δεν την βλέπατε. Ο ΑΛΛΑΧ βλέπει 

(καθαρά) ό,τι κάνετε. Κι αλίμονο! Όταν σας ήρθαν κι από πάνω 

σας κι από κάτω σας (σας επιτέθηκαν απ' όλες τις μεριές της 

κοιλάδας), και τότε τα μάτια σας αγριοκοίταζαν χι οι καρδιές 

έφτασαν στο λαρύγγι, και σκεφτήκατε για τον ΑΛΛΑΧ διάφορες 

(μάταιες) σκέψεις. Σ' αυτή την κατάσταση δοκιμάστηκαν οι 

πιστοί. Και τινάχτηκαν, σαν να ήταν τρομερός σεισμός.» (Κοράνι 

33:9-11) 

Και όταν έριξαν τον Αβραάμ μέσα την φωτιά, ο Θεός τον βοήθησε 

«Είπαμε (τότε Εμείς): "Ω! Φωτιά! Να είσαι κρύα κι ασφάλεια στον 

Αοραάμ!" .Και θέλησαν να του στήσουν παγίδα. Αλλά κάναμε 

(αυτούς τους ίδιους) να χάσουν» .(Κοράνι 21 69: 70) 

Ο Ιώνας (ειρήνη πάνω του) όταν τον κατάπιε ένα τεράστιο κήτος, 

προσευχόταν ακατάπαυστα στο Θεό, παρακαλώντας να τον 

συγχωρέσει, τότε, βρήκε το έλεος «Και (θυμίσου) τον Δουλ - Νουν 
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(τον άνδρα της Φάλαινας - τον Ιωνά) σαν έφυγε οργισμένος. Και 

νόμιζε πως δεν είχαμε πάνω του καμιά εξουσία. Κι όμως φώναζε 

απ' το βαθιά σκοτάδια: "Δεν υπάρχει άλλος θεός, ειμή μόνον Εσύ. 

Δόξα σε Σένα! - ήμουν στ' αλήθεια- απ' τους άδικους"!. 

Εισακούσαμε (την παράκλησή) του και τον σώσαμε από τη 

δυστυχία. Και μ' αυτό τον τρόπο λυτρώνουμε αυτούς τους 

πιστούς.» (Κοράνι 21: 87-88) 

Είναι το έλεος του Θεού να μας κρίνουν για τα αιτία, μα τα 

αποτελέσματα, τα ξέρουν όλα, κι αν κάναμε μια καλή προσπάθεια 

για και έχουμε μια καλή εμπιστοσύνη στον Θεό, ο Θεός θα ανοίγει 

για μας τις πόρτες του ελέους σε αυτόν τον κόσμο και στη 

Τελευταία Μέρα. Ο Ομάρ ιμπν Αλ-χατταμπ (είθε ο Αλλάχ να είναι 

ευχαριστημένος μαζί του ) ότι άκουσε τον προφήτη (ειρήνη σε 

αυτόν) λέει: «Αν έχετε καλή εμπιστοσύνη στον Θεό σε όλα τα έργα 

σας, ο θεός θα σας παραχωρήσει σαν τα πουλιά που βγαίνου 

πεινασμένα το πρωί και γυρίζουν με γεμάτες κοιλιές» (Αφηγείται 

από τον Αχμάντ). 

Ο Θεός λέει «Και όσο γι' αυτόν που φοβάται τον ΑΛΛΑΧ, 

(πάντοτε) του ετοιμάζει μια διέξοδο (από τις δυσκολίες του). Και 

προμηθεύει γι' αυτόν (αγαθά από πηγές) που ποτέ δεν μπορούσε 

να τις φανταστεί. Και όποιος εναποθέτει την εμπιστοσύνη του 

στον ΑΛΛΑΧ, είναι αρκετός γι' αυτόν (ο ΑΛΛΑΧ). Γιατί ο ΑΛΛΑΧ- 
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οπωσδήποτε- θα συμπληρώσει το θέλημά Του. Βέβαια, ο ΑΛΛΑΧ 

όρισε για κάθε πράγμα ένα ορισμένο χρόνο.» (Κοράνι 65: 2-3). Και 

λέει «Δεν αρκεί ο ΑΛΛΑΧ (για να προστατέψει) το δούλο Του; Σε 

φοβίζουν όμως με άλλες (θεότητες) αντί του Ίδιου (του ΑΛΛΑΧ)! 

Κι όποιον ο ΑΛΛΑΧ αφήνει στην πλάνη, δεν πρόκειται να έχει 

οδηγό.» (Κοράνι 39:36) 

Ωστόσο, η εργασία χωρίς ελπίδα είναι κούφια, ψευδή και άδεια. Ο 

Χαλίφης Ομάρ ιμπν Αλ-χατταμπ (είθε ο Αλλάχ να είναι 

ευχαριστημένος μαζί του) είπε: "Μην ζητάτε το κέρδος χωρίς 

δουλειά και να λέτε: Θεέ μας, δωσε μας την ευλογία χωρίς κόπο 

και έχετε μάθει ότι ο ουρανός δεν βρέχει χρυσό ούτε ασήμι," Δεν 

φτάνει μόνο να δουλεύετε, αλλά και να το εκτελέσετε τέλεια. Η 

Αϊσα είπε ότι ο Προφήτης (ειρήνη σε αυτόν) είπε: «ο Θεός αγαπά 

όταν ένας από σας να το κάνει ένα έργο καλά και ειλικρινά»  και ο 

Θεός λέει «. Για εκείνους όμως που πίστεψαν και έκαναν καλά 

(έργα), βέβαια Εμείς δεν θα αφήσουμε να χαθεί η αμοιβή κανενός 

που έχει κάνει μια καλή πράξη.» (Κοράνι 18: 30) 

Πρέπει να εκτελέσετε σοβαρά τις δουλειές σας είτε στο μυστικό 

είτε δημόσια, είναι πολύ δύσκολο να έχει ο καθ’ ένας φρουρά να 

προσέχει αν κάνει την δουλειά του ή όχι, ή ίσως ο φρουράς θα 

χρεαστεί κι αυτός έναν άλλον φρουρά. Όμως θα είναι πιο εύκολο 

να δημοσιεύουμε στις καρδιές των ανθρώπων μια ζωντανή 
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συνείδηση και δεν κάνει απάτες γιατί ξέρει ότι ο παντογνώστης 

Θεός, τον βλέπει.  

Για να τονίσουμε τη σημασία της εργασίας, μας κάλεσε το Ισλάμ 

ότι πρέπει να δουλέψουμε μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής 

μας, ακόμα και αν δεν αναλαμβάνουμε τον καρπό της εργασίας 

αυτής, και μόνο για να αποδείξει την αξία της εργασίας και τη 

σημασία της παραγωγής για τα άτομα και τα έθνη, Άνας ιμπν 

Μάλεκ (είθε ο Αλλάχ να είναι ευχαριστημένος μαζί του) είπε: Ο 

αγγελιοφόρος του Αλλάχ (ειρήνη πάνω του) είπε: (Αν η Ώρα της 

Κρίσης ήλθε κι ένας από εσάς έχει στο χέρι του σπόρο, να το βάλει 

στο χώμα) 

Ο Θεός λέει  «. Ω! Εσείς, που πιστεύετε! Όταν σας καλεί (ο 

μουεζίνης) για την Προσευχή κατci την ημέρα της Παρασκευής 

(την Ημέρα της Συνcίθροιοης), Όιυστεί τε να τιμήσετε τη Μνήμη 

του ΑΛΛΑΧ, κι αφήστε τις εμπορικές ασχολίες. Αυτό είναι το 

καλύτερο για σας, αν - βέβαια - το γνωρίζατε!» (Κοράνι 63: 9-10)  

Το Ισλαμ μας διδάσκει για την σημασία της εργασίας και αρνείται 

την ανεργία, τεμπελιά και επαιτεία, γιατί αποτελεί καταστοφή 

της χώρας και του λαού. Ο προφήτης (ειρήνη πάνω του) 

προσευχηθεί στον Θέο γαι να μακρύνει την ανεργία και τεμπελιά. 

Γι’αυτό τονίζουμε για τη σημασία της εργασίας και της 

παραγωγής, γιατί τα έθνη δεν έχουν τη δυνατότητά της ή τη 
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θέλησή της, εκτός εάν το έργο όλων των παιδιών της για την 

πρόοδο και την Αναγέννηση, και να είναι σε θέση να παράγουν 

την τροφή τους, και το ποτό τους, και ρουχισμού, και της 

ιατρισμού, και τα όπλα τους, καθώς και άλλα στοιχεία της ζωής 

τους, με την επιστήμη και την συνεργασία, που είναι ό, τι έχουμε 

να κάνουμε με περισσότερες λεπτομέρειες στις επόμενες ομιλίες 

μας. 
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Η ομορφιά, η ευθυμία και το καλό γούστο 

Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία που έχει πολιτισμό, είναι μια 

θρησκεία πληρότητας και ομορφιάς. Όλα τα κείμενά του και οι 

προσταγές του τεκμηριώνουν αυτό. Λέει ο Αλλάχ, «σας βρέχει 

από τους ουρανούς και σας ανθίζει πανέμορφουςκήπους που δεν 

θα μπορέσατε εσείς να φυτέψει τα δέντρά της. Μήπως υπάρχει 

άλλος θεός μαζί με τον Αλλάχ; Αυτοί οι άνθρωποι είναι 

περιπλανώμενοι».  

Ο Αλλάχ είπης μας διατάζει να δείξουμε την ομοφιά που 

μαςχαρίζει ο ίδιος, λέει ο Αλλάχ «ω παιδιά του Αδάμ, πρέπει να 

ντυθείτε ώραια όταν είναι να πάτε στα τεμένη. Επίσης να τρώτε 

και να πίνετε χωρίς σπατάλες». Τονίζει ο Προφήτης το θέμα αυτό 

λέγοντας «ο Αλλάχ είναι ωραίος και του αρέσει η κάθε ομορφιά». 

Η ομορφιά δεν είναι μόνο στα καρακτηριστικά του ανθρώπου 

αλλά είναι και στην συμπεριφορά του , λέει ο Προφήτης «να μην 

περιφρονείτε τίποτα του καλού. Το να χαμογελάς στο πρόσωπο 

του εν τη θρησεία αδελφού σου είναι μια καλή πράξη». Λέει 

επίσης για αυτό που μεταφέρει το καλό νέο στον αδελφό του 

«όποιος χαροποιεί έναν μουσουλμάνο με καλό νέο, ο Αλλάχ τον 

χαροποιεί καταλλήλως την ημέρα της κρίσεως».  

Η ομορφιά δεν περιορίζεται όπως αναφέραμε παραπάνω στα 

χαρακτηριστικά ούτε στην εξωτερική επιφάνεια, όμως η ομορφιά 

μπορεί να είναι και εσωτερική. Τα όμορφα και καλά ήθη, 

αναφέρει ο Αλραφί’ε «η γυναίκα που είναι όμρφη και έχει καλή 

ήθη και είναι λογική, διευκολύνει την ζωή του καλού άνδρα».  
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Άξιον αναφοράς είναι οι παρακάτω στίχοι: 

Όταν ένας άνθρωπος έχει καθαρή την τιμή του 

Τότε οτιδήποτε φόρεμά του θα είναι ώραια 

Μας σαρκάζουν επειδή είμαστε λίγοι 

Και εμείς τους λέμε ότι ολίγοι πάντα οι γενναιόδωροι 

Γι’ αυτό πρέπει να καλυτρέψουμε την συμπεριφορά μας με βάση 

το Ισλάμ και αυτό πρέπει να φαίνεται στο τριγύρω περιβάλλον 

μας, στο σχολείο,στους κήπους, στους δημόσιους χώρους. 

Σημαντικό είναι επίσης να γνωρίζει κανείς την αναγκαιότητα του 

καλού λόγου ως ένδειξη καλής συμπεριφοράς. 

Το Κοράνι διατάζει σε πολλά σημεία τους πιστούς να διαλέγουν 

τις ωραίες και καλές εκφράσεις όταν απευθύνουν τον λόγο, διότι 

αυτό διαδίδει την αγάπη μέσα στην κοινωνία. 
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Τον φίλο που αναζητούμε 

Τον φίλο που αναζητούμε είναι αυτός που περιγράφει ο 

Μουστάφα αλ-Ραφί’ε «είναι αυτός που όταν απουσιάζει δεν λεις 

ότι κάποιος λείπει, όμως αισθάνεσαι ότι ένα κομμάτι σου λείπει, 

επειδή ο φίλος αποτειλεί ένα κομμάτι από σένα. Δεν είναι φίλος 

αυτός που σου κάνει φιδίσια ούτε αυτός που σουκάνει πονηριές. 

Αυτοί χαίρονται μόνο για την συμφορά σου, είναι όπως οι μύγες 

που κολλάνε μόνο στο μέλλι». Τον αληθινό φίλο που αναζητούμε 

είναι αυτός που περιγάφει ο Ιμάμης αλ-Σαφί’ε:  

Ο αληθινός φίλος είναι αυτός που πάντα είναι μαζί σου 

Και που βάζει τον εαυτόν του σε κίνδυνο για το συμφέρον σου 

Δεν είναι όμως φίλος αυτόν που αναφέρει ο ποιητής Άβου 

Σουρούρ: 

Σεθεωρούσα φίλο μου και    εσύ μ’ εγκατέλειψες με 

αχαριστία 

Σ’ είχα για την κάθε συμφορά  όταν ο καιρός με δοκιμάζει 

με συμφορά 
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Σου λέω ότι ο χρόνος με δοκιμάζει και εσύ ικανοποιημένος 

χειροκροτάς 

Και όταν αποδείχτηκε ότι   κατέχει μια ψηλή θέση  

Ήρθες να με συγχαρείς   περιέργη είναι η πιστή και 

άπιστη στάση σου 

Επίσης ο άνθρωπος γνωρίζει τους φίλους μόνο στις δύσκολες 

στιγμές. Αβαφέρει ο ποιητής, 

Ο Αλλάχ να ανταμείβει τις συμφορές με το κάθε καλό   

διότι με έκαναν να διαχωρίσω τον φίλο από τον εχθρό 

γράφει επίσης ένας άλλος 

βλέπω πως οι άνθρωποι πήγα  σ’ αυτόν που έχει χρυσάφι 

και αυτός που δεν το κατέχει  τον εγκαταλείπουν οι 

άνθρωποι 

βλέπω πως οι άνθρωποι πηγαίνουν   σ’ αυτόν που κατέχει 

το ασήμι 

βλέπω ότι οι άνθρωποι υποστηρίζουν  αυτόν που το χρήμα 

κατέχει 
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και όποιος δεν το κατέχει   ο κάσμος τον εγκαταλείπει 

φίλος είναι αυτός που στέκεται δίπλα στον φίλο του στο καλό και 

στο κακό. Φίλος είναι αυτό που αγαπάει για τον φίλο του αυτό 

που αγαπάει για τον ίδιο του τον εαυτόν. Λέει ο Προφήτης «τρία 

στοιχεία όποιος τα κατέχει θα αισθάνεται στην γλυκύτητα της 

πίσης μέσα στην καρδιά του, να αγαπάει τον Αλλάχ και τον 

Απόστολό Του περισσότερο από κάθε άλλο, να αγαπάει τους 

ανθρώπους μόνο και μόνο για τον Αλλαχ, χωρίς δηλαδή κανένα 

συμφέρον και να μην επιθυμεί να γυρίσει στην απιστία όπως 

επιθυμεί να μην ριχτεί στην φωτιά της κόλασης», (αλ-Μπουχάρι). 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης αυτό που αναφέρει ο Προφήτης 

«εφτά απολαμβάνουν τη σκιά του Αλλάχ την ημέρα της κρίσεως, 

ο δίκαιος κυβερνών, ο νέος που υπακούει τον Αλλάχ, ο άνθρωπος 

που η καρδιά του αγαπάει τα τεμένη, δυο άνθρωποι αγαπιούνται 

στον Αλλάχ, ο άνδρας που όταν του προσφέρεται μια γυναίκα 

εκτός της συζυγικής ζωής αρνείται φοβόμενος τον Αλλάχ, ο 

άνθρωπος που δίνει ελεημοσύνη κρυφά και ο άνθρωπος που 

κλαίει δοξάζοντας τον Αλλάχ όταν βρίσκεται μονάχος του».  
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Τοφυσικό  δικαίωμα της γυναίκας στα περιουσιακά 

δικαιώματα και στην αξιοπρεπή ζωή 

Το ζήτημα των πειουσιακών δικαιωμάτων είναι ένα από τα 

σημαντικά ζητήματα που σχολίασε ο Προφήτης στο κήρυγμά που 

εκφώνησε στο αποκαιρετιστήριο προσκίνημα. Λέει ο Αλλάχ 

σχετικά με αυτό, «ο Αλλάχ σας έχει δώσει αυτές τις προσταγές 

σχετικά με τα παιδιά σας: ένα αρσενικό παιδί θα κληρονομεί το 

διπλάσιο από ένα θηλυκό. Αν υπάρχουν περισσότερα από δυο 

κορίτσια, τότε θα πάρουν τα δυο τρίτα της κληρονομιάς, αλλά αν 

υπάρχει μόνο ένα, αυτό θα κληρονομεί το μισό. Οι γονείς θα 

κληρονομούν το ένα έκτο ο καθένας, αν ο πεθαμένος έχει ένα 

παιδί, αλλά αν δεν έχει παιδιά και οι γονείς του είναι οι 

κληρονόμοι του, η μητέρα του θα πάρει το ένα τίτο. Αν έχει δυο 

αδέλφια, η μητέρατουθα πάρει το ένα έκτο αφού πληρωθούν τα 

χρέη του και όποιες κληροδοσίες έχει αυτός αφήσει. Ίσως 

αναρωτίεστε αν οι γονείς σας ή τα παιδιά σας είναι ωφελιμότερα 

σε σας. Αλλά αυτός είναι ο νόμος του Αλλάχ, Αυτός είναι Σοφόςκαι 

Παντογώστης». 

Το Κοράνει δεν αναφέρει μόνο το μερίδιο του καθενός, αλλά και 

την αυστηρή τιμωρία σ’ όποιον προσπαθεί να παραβιάσει αυτά 

τα δικαιώματα, λέει ο Αλλάχ «τέτοιες είναι οι προσταγές του 
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Αλλάχ. Αυτός που υπακούει στον Αλλάχ και στον Απόστολό Του 

θα κατοικήσει για πάντασε παράδεισους που ποτίζονται από 

τρεχούμενα ρυάκια. Αυτός είναι ο υπέρτατος θρίαμβος. Αλλά 

αυτός που δεν υπακούει στον Αλλάχ και στον Απόστολό Του και 

παραβαίνει τις προσταγές Του, θα ριχτεί στην κόλαση και εκεί θα 

μείνει για πάντα. Μια ατιμωτική τιμωρία τον περιμένει». 

Άξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο αποκλεισμός των 

γυναικών από την κληρονομιά βασίζεται παλιά ήθη και έθιμα 

χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο μέσα στην Σαρί’α που να 

υποστηρίζει αυτό. Γενικά η γυναίκα, είτε μητέρα είτε αδελφή είτε 

κόρη, πρέπει να πάρει το δίκιο που της αναλογεί. Βλέπουμε 

επίσης ότι ο Προφήτης διατάζει τους πιστούς να είναι δίκαιοι με 

τις γυναίκες λέγοντας, «λο Αλλάχ λέει: ικανοποιείτε την επιθυμία 

Μου με την καλή σας συμπεριφορά στις γυναίκες και τα ορφανά».  

Όμως αυτό πουσυμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ένας 

διαχωρισμός μισητός. Γιατί σε πολλές οικογένειες παρατηρείται 

ότι το αρσενικό κατέχει ανώτερη θέση από το θηλυκό σε πολλούς 

τομείς ακόμα και στην μόρφωση. Παρατηρείται επίσης ότι μέχρι 

σήμερα υπάρχουν οικογένεις που αποκλείουν τις γυκαίκες από 

την κληρονομιά και αυτό δεν είναι καθόλου από την θρησκεία. 
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Αυτέςοι πράξεις δείχνουν την αδικία που γίνεται εις βάρος των 

γυναικών και την παραβίαση του νόμου του Αλλάχ.  
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Η επιθετικότητα και οι κακές συνέπειες 

Η επιθετικότητα και οι κακές συνέπειες είναι συνδεδεμένες, λέει ο 

Αλλάχ «ω άνθρωποι η επιθετικότητά σας θα έχει κακές συνέπειες 

μόνο εις βάρος σας. Η ζωή έχει μόνο μάταιες απολαύσεις και στο 

τέλος θα γυρίσετε ξανά σε μας και τότε θα σας παρουσιάσουμε 

όλα τα καμώματά σας», (Ιούνις, 23). Πολλά είναι τα 

παραδείγματα που αναφέρει το Κοράνι για τις κακές συνέπειες.  

Η επιθετικότητα ενδέχεται να είναι από ένα άτομο ή και από 

πολλά άτομα, μπορεί η επιθετικότητα να γίνει από μια χώρα. 

Πρέπει να αποσαφηνίζουμε όμως ότι δεν υπάρχει ένας επιθετικός 

χωρίς θεϊκή τιμωρία, λέει ο Αλλάχ, «αυτή είναι η παραδειγματική 

τιμωρία του Θεού σου, ο οποιος τιμωρεί αυστηρά τις άδικες και 

επιθετικές χώρες», (Χούντ, 102). Έχουμε επίσης ένα άλλο 

παράδειγμα που φαίνεται στην ιστορία του Κοράχ, όπου το 

Κοράνι αναφέρει την ιστορία του με τους ανθρώπους του, «ο 

Κοράχ ήταν ένας από τον λαό του Μωϋσή. Αλλά φέρθηκε με 

αυθάδεια, γιατί του είχαμε Εμείς δώσει τόσα πλούτη που τα 

κλειδιά του δεν μπορούσε ομάδα δυνατών ανδρών να τα 

κουβαλήσουν. Ο λαός του τού είπε: «Μην θριαμβεύσεις με τα 

πλούτη σου, ο Αλλάχ δεν αγαπάει αυτόν που θριαμβεύει . Αλλά 
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προσπάθησε με αυτά που σου χάρισε ο Αλλάχ να κερδίσεις τον 

Παράδεισο (στην άλλη ζωή). Επίσης μην ξεχνάς το μερίδιό σου σε 

τούτη την ζωή. Να είσαι καλός και να ευνοείς τους ανθρώπους, 

όπως ο Αλλάχ υπήρξε καλός μαζί σου και σ’ ευνόησε. Επίσης να 

μην επιδιώξεις το κακό στην γη, διότι ο Αλλάχ δεν αγαπάει αυτούς 

που επιδειώκουν το κακό». Όμως αυτός απάντησε: «αυτά τα 

πλούτη μου δόθηκαν χάρη στην γνώση που κατέχω». Αυτός δεν 

γνώριζε πως ο Αλλά έχει καταστρέψει πριν από αυτόν 

ανθρώπους που ήταν ισχυρότεροι και πλουσιότεροι από αυτόν; 

Αυτοί που αλλάζουν πίστη δεν χρειάζεται να ρωτηθούν για τις 

άλλες αμαρτίες τους». Και όταν παρουσιαζόταν με όλα του τα 

στολίδια μπροστά στον λαό του, τότε αυτοί επιθυμούσαν μια 

τέτοια ζωή έλεγα, «Μακάρι να είχαμε και εμείς την τύχη του 

Κοράχ! Αυτός είναι αληθινά τυχερός άνθρωπος». Όμως αυτοί που 

τους είχεδοθεί γνώση έλεσαν, «Αλίμονό σας! Καλύτερη είναι η 

ανταμοιβή του Αλλάχ για αυτόν που έχει πίση κάνει κάνεις καλές 

πράξεις, αλλά κανένας δεν θα την αποκτήσει παρά μόνο αυτοί 

που έχουν υπομείνει με σθένος». Κάναμε την γη να τον καταπιεί, 

μαζί με την κατοικία του, και δεν βρέθηκε κανένας να τον 

προστατεύσει από τον Αλλάχ, ούτε γλίτωσε από την μάστιγά 

μας», (αλ-Κάσας, 76 – 81).  
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Άξιον αναφοράς αυτό που αναφέρει ο Προφήτης για τον 

επιθετικό, «ο Αλλάχ αφήνει ελεύθερο τον επιθετικό να κάνειαυτό 

που θέλει, όμως όταν έρχεται η στιγμή να τον τιμωρεί δεν τον 

αφήνει ούτε του έχει κανένα έλεος». Αυτό βεβαιώνει ότι η αδικία 

και η επιθετικότητα έουν μόνο κανκές συνέπειες για τους 

ανθρώπους που τις κάνουν. 

Στο σημείο αυτό αναφέρουμε και τους στίχους του Χάφιζ 

Ιμπράημ,  

Τόσες είναι οι χώρες που μου επιτέθενταν Όμως έχουν 

   καταστραφεί, και αυτή είναι η συνέπεια της 

επιθετικότητας   

όποιος επιθετικός με σημάδευε δεν έμεινε αβλαβής 

     διότι η φροντίδα του Αλλάχ όπως 

οι στρατιώτες για μένα 

επίσης οι ομάδες και οι οργανώσεις που καταστρέφουν και 

επιτέθενται και που σφάζουν τους ανθρώπους, επίσης αυτές οι 

τρομακρατικέςοργανώσεις που που πωλάνε τις γυναίκες σε 

σκλαβοπάζαρο και που καταστρέφουν τους αρχαίους 
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πολιτισμούς κλπ, δεν πρόκειται ο Αλλάχ να τις αφήσεις 

ατιμώρητες. 
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Είναι μεγάλη η Αίγυπτος χάριν στο ήθος και στον 

πολιτισμό της 

Αναμφίβολα η Αίγυπτος είναι μια μεγάλη χώρα χάρη στους 

αρχηγούς της, τους επιστήμονλες της, τους άντρες και τις 

γυναίκες της, χώρη στην ιστορία και στον πολιτισμό της, χάρη 

επίσης στον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή, είτε 

σε πολιτισμικό, ιδεολογικό και επιστημονικό επίπεδο είτε σε 

στρατιωτικό και ανθρώπινο επίπεδο. Γι’ αυτό βλέπουμε πώς η 

Αίγυπτος συμπεριφέρεται σαν μεγάλη χώρα. Στο σημείο αυτό 

αναφέρουμε τους παρακάτω στίχους, 

Με αντιμετωπίζει ο χυδαίος με αισχρότητα   

ενώ εγώ σιχαίνομαι να του συμπεριφέρομαι 

με τον ίδιο τρόπο 

όσο χυδαίος γίνεται, γίνομαι εγώ υπομονετικός 

όμως, υπάρχει διαφορά μεταξύ υπομονής και ο άνθρωπος σε 

θέση ισχύος και να αδυναμίας. Η Αίγυπτος έχει υπομονή και δεν 

είναι καθόλου αδύναμη. Είναι η μεγαλύτερη αδελφή που 

επιδιώκει να ενώνει και να μην επιτρέπει με όλη της τη δύναμη 

την διχόνια και την απειλή που μπορεί να υπάρχει για την 

περιοχή. Δεν μπορεί να εγκαταλείπει καμία από τις αδελφές της 
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να απειλείται, ακόμα και αν αυτή η χώρα της συμπεριφέρεται 

αισχρά.  

Παρ’ όλ’ αυτά όμως πρέπει να μ=πούμε ότι η σοφή αιγυπτιακή 

πολιτική δεν την αφήνει να πέσει στην παγίδα και να ρίχνεται σ’ 

πάλη που το θέλουν άλλες δυνάμεις οι οποίες δεν γνωρίζουν τις 

συνέπειες. 

Όλη η ιστορία της Αιγύπτου αποδεικνύει ότι η Αίγυπτος ποτέ δεν 

ήταν επιθετική δύναμη ούτε ήταν δύναμη απειλής για τις 

γειτονικές της χώρες. Και αν υπάρχει καμία φορά σύγκρουση, 

τότε είναι στιγμιαία και δεν είναι γνωστικό στοιχείο της χώρας. 

Όλ’ αυτό επειδή η Αίγυπτος κατάφερει να χωνέψει πολλούς 

πολιτισμούς πράγμα που φαίνεται στην προσωπικότητά της και 

των πολιτών της. 

Ο ίδιος ο Αλλάχ εξασφαλίζει την ασφάλειά της και αυτό 

αναφέρεται στο Κοράνι.    
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λεηλασία και η σπατάλη της δημόσιας περιουσίας 

Κατ’ αρχάς το Ισλάμ τονίζει πάντα την ιδιαιτερότητα των 

περιουσιών και την αναφέρει πάντα συνοδευόμενη με την 

απαγόρευση της αιματοχυσίας. Το ίδιο αυτό γεγονός το αναφέρει 

και ο ίδιος ο Προφήτης στο κήρυγμά του που εκφώνησε στο 

αποχαιρετιστήριο προσκίνημα, «ω άνθρωποι, οι περιουσίες σας 

και οι ψυχές σας έχουν μια ιδιατερότητα και ιερότητα όπως την 

ιερότητα που κατέχουν η σημερινή σας μέρα και η τούτη πατρίδα 

σας, σας το λέω αυτό και μάρτυς μου είναι ο Αλλάχ. Να 

μεταφέρουν αυτό οι παρόντες στους απόντες».  Λέει επίσης ο 

Προφήτης, την ειρήνη του Αλλάχ να έχει, «μερικοί άνθρωποι 

λεηλατούν το πλούτο του Αλλάχ, χωρίς να έχουν κανένα 

δικαίωμα, αυτοί την ημέρα της κρίσεως θα πάνε στην κόλαση». 

Λέει επίσης ο Αλλάχ, «ω πιστοί να μην σπαταπάτε τα χρήματά σας 

άδικα και άσκοπα, εκτός αν τα χρησιμοποιείτε σε εμπορικές 

δραστηριότητες, και πρέπει να είστε συμφιλιωμένοι. Επίσης να 

μην αυτοκτονείτε, διότι ο Αλλάχ σας έχει μεγάλο έλεος», (αλ-

Νισάα, 29). 

Η κάθε λεηλασία και σπατάλη της δημόσιας περιουσίας είναι 

απαγορευμένη. Αυτή η καθαυτή απαγόρευση μπορεί να ξεπεράσει 
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την προσωπική περιουσία και αυτό επειδή η δημόσια περιουσία 

αφορά όλους τους πολίτες μιας κοινωνίας. Λέει ο Αλλάχ, «όποιος 

λεηλατεί θα λογοδοτείται την ημέρατης κρίσεως. Τότε ο καθένας 

και ανταμειφθεί καταλλήλως για τα έργα του χωρίς να υπάρχει 

αδικία», (αλ-Ιμράν, 161). 

Κάποιοι θεωρούν πως οι λεηλασία της δημόσιας περιουσίας 

γίνεται μόνο με την κλοπή, στην πραγματικότητα μια τέτοια 

άποψη είναι λανθασμένη διότι η σπατάλη και η προσπάθεια 

αποφυγής εκπληρώσης χρεών προς το δημόσιο είναι επίσης ένα 

είδος λεηλασίας. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι όποιος δεν 

πληρώνει το προβεπόμενο ποσό του εισιτηρίου είναι λεηλάτης. 

Επίσης λεηλάτης είναι αυτός που κλέβει ρεύμα ή οτιδήποτε 

ανήκει στο δημόσιο. 

Λεηλάτης επίσης είναι αυτός που πλαστογραφεί έγγραφαγια να 

πάρει επιδόματα που δεν δικαιούται. Διότι αυτό που κάνει έχει 

αναμφίβολα αρνητικές συνέπειες για τους ανθρώπους που 

πραγματικά έχουν ανάγκη. Αυτό δεν περιουρίζεται μόνο στα 

παραδείγματα που αναφέραμε, ισχύει όμως και όλες τις 

περιπτώσεις που δεν ταυτίζονται με την πραγματική κατάσταση 

του ανθρώπου.  
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Η λογοκλοπή ως στοιχείο αμορφωσιάς των εθνών 

Η σημασία που δίνεται στην επιστημονική έρευνα και στην 

δημιουργικότητα είναι σημαντικό βήμα προς το μέλλον. Αυτό 

όμως απαιτεί να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της λογοκλοπής, ιδιαίτερα στις επιστημονικές 

διατριβές και εργασίες. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή αυστηρή 

τιμωρία για αυτόν που κλέβει την επιστημονική παραγωγή ενός 

άλλου και πρέπει να θεωρηθεί μια τέτοιου είδους πράξη ως 

στοιχείου που αποκλείει έναν άνθρωπο από το να αναλάβει καμία 

δημόσια θέση ή κανένα αξίωμα. 

Το επιστημονικό ήθος πρέπει να διδάσκεται από τα βασικά 

χρώνια της παιδεία και συνεχίζει μέχρι την αποφοίτηση του 

ανθρώπου. Σ’ αντίθεη μ’ αυτό παρατηρούμε ότι πολλές 

οργανώσεις δεν τηρούν το αυτονόητο και αυτό αναμφίφολα 

απαιτεί από μας να αναθεωρήσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Αν ομολογήσουμε πως μερικοί από τα παιδιά των τεχνικών 

σχολείων δεν γνωρίζουν ούτε γραφή ούτε ανάγνωση τότε θα 

καταλάβουμε ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε το σύστημα 

αξιόγηση και των εξετάσεων. Η αιολόγηση του εκπαιδευτικού και 
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ερευνιτικού συστήματος χρειάζεται οπωσδήποτε τίμιους 

ανθρώπους. Διότι κάθε υπέρβαση στο θέμα αυτό θεωρείται 

προδοσία και αυτό επειδή βγάζουμε ανθρώπους που δεν είναι 

προετοιμασμένοι και κατέχουν πτυχία που δεν ταυτίζονται με την 

αληθινή τους κατάσταση. Κατέχουν πτυχία που τους δίνουν 

δικαίωμα στην αγορά εργασίας, ενώ στην πραγματικότητα αυτοί 

δεν είναι προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Αυτό θα οδηγήσει με 

μαθηματική ακρίβεια στο να χάσουν αυτή οι οργανώσεις το 

επιστημονικό του κύρος επίσης χάνει και ο φοιτητής την αίσθηση 

της αξίας του πτυχίου που κατέχει. 

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που βεβαιώνει την επιστημονική 

απάτη αυτό που κάνουν διάφοροι άνθρωποι ζητώντας από 

συναδέλφους τους να γράψουν το όνομά τους, ως 

συνσυνγγραφείς, ενώ στην πραγματικότητα αυτοί δεν έγραψαν 

τίποτα. Αυτό το γεγονός με κάνει να απαιτήσω την προφορική 

εξέταση των ερευνητών στις εργασίες που καταθέτουν για να 

γνωρίζουμε το κατά πόσον κατέχουν το αντικείμενο των 

εργασιών τους. 

Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που να απαγορεύει την 

λογοκλοπή και να αποκλείει τους ανθρώπους που δεν κατέχουν 

το κατάλληλο επίδεδο με σκοπό να διαφυλάσσεται το κύρος των 
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επιστημονικών μας ιδρυμάτων. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει 

συχνή αξιολόγηση για να αισθάνεται ο δραστήριος άνθρωπος ότι 

ο κόπος του έχει κάποια αξία. Το σύστημα αξιλόγηση αν τηρείται 

με σαφήνεια και ουδετερότητα τότε θα πάρει ο καθένας την θέση 

που του αναλογεί και που ταυτίζεται με τις δικές του 

δυνατότητες. 

Αν πραγματικά πιστεύουμε ότι η επιστήμη είναι ο μονόδρομος 

που θα μας οδηγήσει στην ανάπτυξη, τότε θα πρέπει να της 

δώσουμε την κατάλληλη σημασία και πρέπει να ανγκαλιάσουμε 

τους δραστήριους και ιδιοφυείς ανθρώπους και να τους 

προσφέρουν το κατάλληλο περιβάλλον.  Είναι επίσης αναγκαίο να 

ιδρύσει κάθε επιστημονικός οργανισμός μια υπερησία που να 

καταπολεμήσει την λογοκλοπή. Αυτό θα βοηθήσει στην 

επιστημονική εξέλιξη της χώρας μας.  

Το Ισλάμ όταν επαινεί τους επιστήμονες εννοεί τους αληθινούς 

επιστήμονες, λέει ο Αλλάχ «δεν είναι ίσιοι οι επιστήμονες και οι 

αμόρφωτοι». Γι’ αυτό ένας άνθρωπος για να γίνει επιστήμονας 

πρέπει να γίνει με βάση της επιστημονικήτου παραγωγή. Και 

πρέπει είσης ο απόφοιτος να κατέχει το πτυχίο του με την δική 

του αξία και όχι με αντιγραφές και απάτη.      
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Αισιοδοξία 

 

Τι ωραία που είναι η ελπίδα, και τι δύσολο πράγμα που είναι η 

απελπισία. Η απελπισία καταστρέφει τις ψυχές, ματαιώνει τις 

ελπίδες και σκοτώνει τη βούληση του ανθρώπου. Γι’ αυτό το 

Ισλάμ απαγορεύει την κάθε αίσθηση απελπισίας. Κάποιοι μάλιστα 

την θεωρούν ως μεγάλη αμαρτία. 

Το Κοράνι αναφέρει αυτό σ’ πολλά σημεία όπως φαίνεται στην 

ιστορία του Ιωσήφ και των αδελφών του. Όταν ο Πατέρς τους  

τους διέταξε να έχουν την ελπίδα να να πάνε να τον ψάξουν. 

Επίσης στην ιστορία του Αβράαμ όταν οι Άγγελοι του ανέγγειλαν 

ότι θα έχει γιό. Και τον προειδοποίησαν να μην είναι απαισιόδοξος 

διότι η απαισιοξοξία είναι χαρακτηριστικό στοιχείο των 

παραπλανωμένων και απίστων. 

Γι’ αυτό λέμε σ’ όποιον είναι ασθενής, να μην χάνει την ελπίδα του 

στον Αλλάχ. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε αυτό που έγινε με τον 

Αγιούμπ, ο οποίος ήταν πάντα ασθενής και πάσχιζε, παρ’ ό’ αυτά 

λομως δεν έχασε την ελπίδα. Επίσης ο Ζαχαρίας ο οπίος ήταν 

γέρος και ήθελε ένα αγόρι για να τον κληρονοήσει, και ποτέ δεν 

έχασε την ελπίδα του στον θεό.  
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Η ελπίδα πρέπει να συνοδεύει τον άνθρωπο πάντα και σ’ όλη του 

τη ζωή. Ακόμα και στις δύσκολες στιγμές πρέπει να ξέρει ότι 

χωρίς την αισιοδοξία και την ελπίδα δεν πρόκειται να 

προχωρήσει στη ζωή του. Άξιον αναφοράς είναι επίσης ότι η 

αισοδιοξία και η ελπίδα στον Αλλάχ, βασικά στοιχεία της πίσης 

του ανθρώπου. Διότι πρέπει πάντα να ξέρει ο άνθρωπος ότι την 

λύση την έχει ο Αλλάχ, όμως χρειάζεται μόνο πίστη και δουλειά. 

Λέει ο Αλλάχ, «όποιος φοβάται τον Αλλάχ, του διευκολύνει όλες 

του τις υποθέσεις». 
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