
Σον φίλο που αναηθτοφμε 

 

Σον φίλο που αναηθτοφμε είναι αυτόσ που περιγράφει ο Μουςτάφα αλ-Ραφί’ε «είναι αυτόσ 

που όταν απουςιάηει δεν λεισ ότι κάποιοσ λείπει, όμωσ αιςκάνεςαι ότι ζνα κομμάτι ςου λείπει, 

επειδι ο φίλοσ αποτειλεί ζνα κομμάτι από ςζνα. Δεν είναι φίλοσ αυτόσ που ςου κάνει φιδίςια 

οφτε αυτόσ που ςουκάνει πονθριζσ. Αυτοί χαίρονται μόνο για τθν ςυμφορά ςου, είναι όπωσ οι 

μφγεσ που κολλάνε μόνο ςτο μζλλι». Σον αλθκινό φίλο που αναηθτοφμε είναι αυτόσ που 

περιγάφει ο Ιμάμθσ αλ-αφί’ε:  

Ο αλθκινόσ φίλοσ είναι αυτόσ που πάντα είναι μαηί ςου 

Και που βάηει τον εαυτόν του ςε κίνδυνο για το ςυμφζρον ςου 

Δεν είναι όμωσ φίλοσ αυτόν που αναφζρει ο ποιθτισ Άβου ουροφρ: 

εκεωροφςα φίλο μου και    εςφ μ’ εγκατζλειψεσ με αχαριςτία 

’ είχα για τθν κάκε ςυμφορά  όταν ο καιρόσ με δοκιμάηει με ςυμφορά 

ου λζω ότι ο χρόνοσ με δοκιμάηει και εςφ ικανοποιθμζνοσ χειροκροτάσ 

Και όταν αποδείχτθκε ότι   κατζχει μια ψθλι κζςθ  

Ήρκεσ να με ςυγχαρείσ   περιζργθ είναι θ πιςτι και άπιςτθ ςτάςθ ςου 

 

Επίςθσ ο άνκρωποσ γνωρίηει τουσ φίλουσ μόνο ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ. Αβαφζρει ο ποιθτισ, 

Ο Αλλάχ να ανταμείβει τισ ςυμφορζσ με το κάκε καλό   

διότι με ζκαναν να διαχωρίςω τον φίλο από τον εχκρό 

γράφει επίςθσ ζνασ άλλοσ 

 



βλζπω πωσ οι άνκρωποι πιγα  ς’ αυτόν που ζχει χρυςάφι 

και αυτόσ που δεν το κατζχει  τον εγκαταλείπουν οι άνκρωποι 

βλζπω πωσ οι άνκρωποι πθγαίνουν   ς’ αυτόν που κατζχει το αςιμι 

βλζπω ότι οι άνκρωποι υποςτθρίηουν  αυτόν που το χριμα κατζχει 

και όποιοσ δεν το κατζχει   ο κάςμοσ τον εγκαταλείπει 

φίλοσ είναι αυτόσ που ςτζκεται 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. Λζει ο Προφιτθσ 

«τρία ςτοιχεία όποιοσ τα κατζχει κα αιςκάνεται ςτθν γλυκφτθτα τθσ πίςθσ μζςα ςτθν καρδιά 

του, να αγαπάει τον Αλλάχ και τον Απόςτολό Σου περιςςότερο από κάκε άλλο, να αγαπάει 

τουσ ανκρϊπουσ μόνο και μόνο για τον Αλλαχ, χωρίσ δθλαδι κανζνα ςυμφζρον και να μθν 

επικυμεί να γυρίςει ςτθν απιςτία όπωσ επικυμεί να μθν ριχτεί ςτθν φωτιά τθσ κόλαςθσ», (αλ-

Μπουχάρι). Χαρακτθριςτικό είναι επίςθσ αυτό που αναφζρει ο Προφιτθσ «εφτά 

απολαμβάνουν τθ ςκιά του Αλλάχ τθν θμζρα τθσ κρίςεωσ, ο δίκαιοσ κυβερνϊν, ο νζοσ που 

υπακοφει τον Αλλάχ, ο άνκρωποσ που θ καρδιά του αγαπάει τα τεμζνθ, δυο άνκρωποι 

αγαπιοφνται ςτον Αλλάχ, ο άνδρασ που όταν του προςφζρεται μια γυναίκα εκτόσ τθσ 

ςυηυγικισ ηωισ αρνείται φοβόμενοσ τον Αλλάχ, ο άνκρωποσ που δίνει ελεθμοςφνθ κρυφά και 

ο άνκρωποσ που κλαίει δοξάηοντασ τον Αλλάχ όταν βρίςκεται μονάχοσ του».  


