
Η ομορφιϊ, η ευθυμύα και το καλό γούςτο 

 

Το Ιςλϊμ εύναι μια θρηςκεύα που ϋχει πολιτιςμό, εύναι μια θρηςκεύα πληρότητασ και 

ομορφιϊσ. Όλα τα κεύμενϊ του και οι προςταγϋσ του τεκμηριώνουν αυτό. Λϋει ο Αλλϊχ, 

«ςασ βρϋχει από τουσ ουρανούσ και ςασ ανθύζει πανϋμορφουσκόπουσ που δεν θα 

μπορϋςατε εςεύσ να φυτϋψει τα δϋντρϊ τησ. Μόπωσ υπϊρχει ϊλλοσ θεόσ μαζύ με τον Αλλϊχ; 

Αυτού οι ϊνθρωποι εύναι περιπλανώμενοι».  

Ο Αλλϊχ εύπησ μασ διατϊζει να δεύξουμε την ομοφιϊ που μασχαρύζει ο ύδιοσ, λϋει ο Αλλϊχ «ω 

παιδιϊ του Αδϊμ, πρϋπει να ντυθεύτε ώραια όταν εύναι να πϊτε ςτα τεμϋνη. Επύςησ να 

τρώτε και να πύνετε χωρύσ ςπατϊλεσ». Τονύζει ο Προφότησ το θϋμα αυτό λϋγοντασ «ο 

Αλλϊχ εύναι ωραύοσ και του αρϋςει η κϊθε ομορφιϊ». 

Η ομορφιϊ δεν εύναι μόνο ςτα καρακτηριςτικϊ του ανθρώπου αλλϊ εύναι και ςτην 

ςυμπεριφορϊ του , λϋει ο Προφότησ «να μην περιφρονεύτε τύποτα του καλού. Το να 

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

επύςησ για αυτό που μεταφϋρει το καλό νϋο ςτον αδελφό του «όποιοσ χαροποιεύ ϋναν 

μουςουλμϊνο με καλό νϋο, ο Αλλϊχ τον χαροποιεύ καταλλόλωσ την ημϋρα τησ κρύςεωσ».  

Η ομορφιϊ δεν περιορύζεται όπωσ αναφϋραμε παραπϊνω ςτα χαρακτηριςτικϊ ούτε ςτην 

εξωτερικό επιφϊνεια, όμωσ η ομορφιϊ μπορεύ να εύναι και εςωτερικό. Τα όμορφα και καλϊ 

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

διευκολύνει την ζωό του καλού ϊνδρα».  

Άξιον αναφορϊσ εύναι οι παρακϊτω ςτύχοι: 

Όταν ϋνασ ϊνθρωποσ ϋχει καθαρό την τιμό του 

Τότε οτιδόποτε φόρεμϊ του θα εύναι ώραια 

Μασ ςαρκϊζουν επειδό εύμαςτε λύγοι 

Και εμεύσ τουσ λϋμε ότι ολύγοι πϊντα οι γενναιόδωροι 

Γι’ αυτό πρϋπει να καλυτρϋψουμε την ςυμπεριφορϊ μασ με βϊςη το Ιςλϊμ και αυτό πρϋπει 

να φαύνεται ςτο τριγύρω περιβϊλλον μασ, ςτο ςχολεύο,ςτουσ κόπουσ, ςτουσ δημόςιουσ 

χώρουσ. Σημαντικό εύναι επύςησ να γνωρύζει κανεύσ την αναγκαιότητα του καλού λόγου ωσ 

ϋνδειξη καλόσ ςυμπεριφορϊσ. 

Το Κορϊνι διατϊζει ςε πολλϊ ςημεύα τουσ πιςτούσ να διαλϋγουν τισ ωραύεσ και καλϋσ 

εκφρϊςεισ όταν απευθύνουν τον λόγο, διότι αυτό διαδύδει την αγϊπη μϋςα ςτην κοινωνύα. 


